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 קשוריםפרסומים נוספים של המכון בנושאים 

 

תמונת מצב  –נוער עולים בישראל  בני. 0030. 'ו, קונסטנטינוב'; ד, לוי'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

 .30-433-דמעדכנית. 

תכנית מערכתית כוללנית  –הערכת תכנית "עצמאות" . 0030סומך, ס'; רבקין, ד'; שחר, א'; שורק, י'. 

 .30-300-דמ לליווי משפחות עולים מאתיופיה במעבר תרבותי.

 תכנית: האתיופיה עוליהלאומי של  הפרויקט. 0033. 'ו, קונסטנטינוב'; ר, קוברסקי-ברוך'; דרבי, -בן

  .33-499-דמ .מסכם מחקר הערכה –לסיוע לימודי 

סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת התכנית  מצבי. 0033. 'ט, חסין'; רלאל, -סבו

 .33-487-דמ הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.

אחר אינדיקטורים מרכזיים למצבה של  מעקב. 0030. 'י, אלמוג'; א, שץ'; חאילת, -הלבן'; ג, חביב

 .30-430-דמ האוכלוסייה האתיופית ברמה הארצית.

ממצאי  -"מסיכון לסיכוי"  עולה נוער תכנית. 0008. 'ד, לוי'; לסיקרון, -ואזן'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

 .08-434-דממחקר ההערכה. 
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 המחקר  תמצית

 רקע. 1

 ושל העלייה לקליטת במשרד המחקר אגף ושל הרווחה שירות של משותפת הביוזמ, 0008 בשנת

 שנתייםשהיו בארץ  39-30בני  נוער עולים בנימקיף על  סקר, נערך ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

סקר זה כלל גם בני  .אתיופיהממ וה"ברימספרדית, ו אנגלית ,דוברות צרפתיתמדינות ועלו מ לפחות

 . 3787-שהוריהם עלו מאתיופיה החל מונוער שנולדו בארץ 

, פנאי פעילות, בית הספרב תפקוד כגון, נושאים במגווןשנבדקו  וצותקבה בין הבדלים נמצאו סקרב

שיפור  לשםלהתמקד  יש תחומים באילו הבהירוסיכון ועוד. הממצאים  התנהגות, ההורים עם קשר

סטרבצ'ינסקי, לוי -כאהן)ראה  בדוח שפורסמועולים בארץ. הממצאים הנוער הבני  של תםתערּוה  

ונידונו בפורומים רבים ושימשו כבסיס לתכנון מדיניות, שירותים  הוצגו( 00301, וקונסטנטינוב

 .ותכניות

של יוצאי  קליטתם תהליכי את יותר טוב הביןל כדי המשך סקרב צורךבחינת הממצאים העלתה 

לאפיין הרצון שעלו מבריה"מ ועלה נולדו בארץ להורים שבני נוער  בסקר וכללנלא כמו כן,  אתיופיה.

  .להשוואה בסיסכיהודים ותיקים גם קבוצה זו. נוסף לכך עלה הצורך לכלול בסקר בני נוער 

שירות  בשיתוף, ברוקדיילמכון -ג'וינט-במאיירס ולנוער לילדים אנגלברג מרכז ערך 0030-ב, כך לשם

ולים עשמטרתו להצביע על ההבדלים בין  נוסף סקר הרווחה ואגף המחקר במשרד לקליטת העלייה,

. להלן ההגדרות של הקבוצות ותיקים יהודים נוער לבני השוואה תוךובני עולים מבריה"מ ומאתיופיה, 

 השונות הכלולות בסקר זה:   

 :)בני נוער שעלו מבריה"מ או מאתיופיה, לא כולל מי שעלה בשנתיים שקדמו  עולים )דור ראשון

 מ או עולי אתיופיה "עולי בריה :להלן - לסקר

  בני נוער שנולדו בישראל, אשר  ילידי הארץ יוצאי בריה"מ או אתיופיה )דור שני(: -עולים בני

 מ או בני עולים מאתיופיה"מבריה וליםבני ע :להלן - 3787-הוריהם עלו ממדינות אלה החל מ

 :יהודים  :להלן - 3787בני נוער ילידי הארץ, שהוריהם גם נולדו בארץ או עלו עד  יהודים ותיקים

 יםותיק

 בני 30,000-כ בארץ כיום חיים 0030משנת  ,עלייהה לקליטת המשרדשל  המנהליים םנתוניהפי -על

הוריהם עלו וששנולדו בארץ  03,000-ו עולים 67,000-כה"מ )ברישמוצאם מ( 39-30 גילאי) נוער

ילידי הארץ שהוריהם עלו  8,300-עולים ו 7,800) אתיופיהשמוצאם מ נוער בני 39,700-וכ( מבריה"מ

  (.מאתיופיה

                                                   
 תמונת מצב עדכנית.  –נוער עולים בישראל  בני. 0030'. ו, קונסטנטינוב'; ד, לוי'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן 1

 http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=201 30-433-דמ
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 אם-בשפתידת השימוש משליטה בעברית,  מצבם של העולים:העוסקים ב נושאיםמגוון  הסקר בחן

תפקוד תחומי חיים משמעותיים לכלל הנוער, כגון בחן הסקר  ,כן. כמו זיקה לארץהזהות והתחושת ו

שביעות  ,הוריםה, השתתפות בפעילות פנאי, התנהגויות סיכון, קשר עם בית הספרלימודי ותפיסת 

  ועוד. רצון מהחיים

 685; מ"בריה עולי 673: 39-30 גילאיבני נוער  0,000-כעם  באמצעות ראיונות טלפוניים ףנאס המידע

בשלב יהודים ותיקים. כמו  534 ;מאתיופיה בני עולים 673; אתיופיה עולי 650; מבריה"מ בני עולים

 הנתונים. ובני נוער שהגיעו לארץ במהלך השנתיים שקדמו ל בסקר וכללנ, לא של המחקר הראשון

 .זה איחוד שאישרו סטטיסטיות בדיקות לאחר אחד לקובץ אוחדו משני הסקרים

עלייה השל שירות הרווחה ואגף המחקר במשרד לקליטת  יםמשותפ ומימוןהוא פרי יוזמה  סקרה

  קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים.מ הבתמיכזכה הוא מכון ברוקדייל, ו-ג'וינט-ומאיירס

 לקליטת במשרד בכיריםבפני  ,ארגונית המלווה את המחקר-בפני ועדה בין הוצגו סקרממצאי ה

. כמו שבע לשלום הילד-בכנס בארו, בכנס השנתי של עמותת על"ם נוספים ממשלה ובמשרדי עלייהה

שיתקיים בחודש דצמבר  יום עיון ארצי לקובעי מדיניות בכירים ולמנהלי תכניותבהמחקר יוצג  ,כן

שירותים  לפיתוחשמש לתכנון מדיניות, מבסיס הידע ש את ניכר באופן להרחיבאפשר מהמידע . 0030

 בני העולים.ול העולים ותקיימים לאוכלוסיהפעילויות השירותים והולהתאמת 

 ים העיקריממצאים ה. 2

 : הממצאים מתוךקנות עיקריות עולות מס ארבע

 בקרב יוצאי בריה"מ נמצא הבדל מורגש לטובת בני  השוואה בין עולים ובני עולים מעלה כי

בהתנהגויות סיכון ובזיקה לארץ. בקרב יוצאי אתיופיה נמצא דמיון בין שתי  ,הלדוגמ ,העולים

והבדל לרעת בני העולים במיוחד בקשר עם ההורים  ,בקבלת סיוע לימודי הלדוגמ, הקבוצות

 ובהתנהגויות סיכון. 

  בהיקף  בתחומי חיים רבים, לדוגמה דמיון יש וותיקיםה היהודים ביןלמ "בני עולים מבריהבין

בהרגשת ו ()עישון והׁשתּכרות סיכון , בהתנהגויותםבשעות לאחר הלימודי ההשתתפות בפעילויות

 .כלליתה רווחהה

 הישראלית.  החברה יכלּפ ורניּכ חשים מהם רביםמ מאפיינים ייחודיים: נמצא כי "מבריה לעולים

  התנהגויות סיכון.ביותר  מעורבים גם הם

 בעיקר ,מדאיגים ממצאיםיש : מצד אחד בתמורּכ )עולים ובני עולים( יוצאי אתיופיה על התמונה 

גבוהה לשירות  ומוטיבציה לישראל חזקה זיקה בקרבם נמצאה, אחר מצדבתחום החינוך, אך 

 צבאי או לאומי. 

  .אלומסקנות  שממחישים העיקריים הממצאיםהבאים מפורטים  בסעיפים
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 דמוגרפיים-סוציו מאפייניםא. 

 עולי  בקרב בחלוקה לפי גיל .39-34בני  מחציתםו 35-30בני  הם: מחצית מהמרואיינים גיל

 . 39-34 ניב 90%-ו 35-30 בני 60%: מ יש שֹונּות בגלל מועד גלי העלייה"בריה

 מ "עולי בריה בקרב ממוצעה הוותקבארץ. חיים שנים רבות העולים גם בני הנוער בארץ:  ותק

 37-30הגיעו לארץ לפני העולים  בני של הוריהםשנים.  7.0אתיופיה  עולישנים ובקרב  30.7 יהה

 . שנים

 עלייתם בעתמ "עולי בריה שלצע הגיל הממורבים הגיעו בגיל צעיר. בעת העלייה: בני הנוער  גיל 

 שנים. 4.4 –מאתיופיה  העולים שלשנים ו 5.5 היה

 . מאפיינים משפחתיים ב

 האימהות האבות ו רובלמשפחות קטנות יחסית, ב חייםהעולים ובני העולים : יוצאי בריה"מ

לעומת שישית  ,הוריות-חד העוליםמשפחה עובד. רבע ממשפחות הוראש  תיכונית-השכלה על

יחסית על מגוון מוצרים  יםגבוהלמשפחות בני העולים אחוזי בעלות . בני העולים ממשפחות

 ביתיים. 

  :האימהותהאבות והגדול של  רובלמשפחות גדולות, ב חייםהעולים ובני העולים יוצאי אתיופיה 

הוריות. -חיים במשפחות חד 33%-כו, מהות לא למדו כלל(ימהא 80%-)למשל כ נמוכה השכלה

 יםנמוכבני העולים, ובמיוחד בקרב העולים,  בקרב ביתיים מוצרים מגוון על הבעלות אחוזי

 .הקבוצות האחרות בקרב זה אחוז לעומת יםעובד ותהמשפח ימבין ראש יותראחוז נמוך  .מאוד

 יהודית וזהות דתית זהות. ג

  כמסורתית או הגדירו את משפחתם ( בני עוליםיוצאי אתיופיה )עולים והרוב המכריע בקרב

כדתית )כמחציתם הגדירו את משפחתם כדתית(, ורובם המכריע דיווחו שהם מרגישים כיהודים 

 במידה רבה או במידה רבה מאוד.

  אולם הרוב  ,את משפחתם כמסורתית או כדתית הגדירו 09%בקרב בני העולים מבריה"מ רק

 רבה מאוד. במידהשהם מרגישים כיהודים במידה רבה או  ציינו( 83%) המכריע 

  את משפחתם כמסורתית  וגדירה מהם 36%: מ הקשר ליהדות חלש יותר"מבריה העוליםבקרב

  שהם מרגישים כיהודים במידה רבה או במידה רבה מאוד. ציינו 36%-או כדתית, ו

  בעברית ושליטה האם-בשפת שימוש. ד

 אם בשפת שימוש( 1) 
בשל אם, הן ה-שפת ה שלבשימור התומכות הגישותלאחרונה  תחזקוה בקרב חוקרים וקובעי מדיניות

אורייני הידע ההחיובית של  השפעתו שלארץ המוצא והן ב ה שללתרבות החשיבות שבשמירת הזיקה

 .השפה השנייה ה שלאם על רכישתה-בשפת

ציינו כי ואילו העולים , אםה-שפתל נוסףגם בעברית  יםדברמ הם כי ציינו בני העולים :יוצאי בריה"מ

  הרבה יותר:הם בחיי דומיננטיתרוסית השפה ה

 86%  כי הם  ציינו 30%רק מתוכם כי הם מדברים עם הוריהם ברוסית, אולם  ציינומבני העולים

 ברוסית.  רקמם מדברים ע  
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  ,55%-ו ברוסית רק 43%ציינו כי הם מדברים עם הוריהם ברוסית ) מהעולים 74%לעומת זאת 

 (. ברוסית וגם בעברית

 מדברים עם חבריהם ברוסית תמיד או לעתים קרובות ציינו כי הם תר מהעולים אחוז גבוה יו

 (. 39%( לעומת בני העולים )08%)

נמוך  ,בקרב בני העולים ובעיקר ,העוליםבקרב  המשפחה בחיק אםה-בשפתהשימוש יוצאי אתיופיה: 

 : בהרבה

 58%  כי הם  ציינו 57%-ו אםה-בבית בעברית וגם בשפת מדבריםציינו כי הם מבני העולים

 בעברית.  רקמדברים בבית 

 כי הם מדברים  דיווחו 34%-אם, וה-שפתבמדברים בבית עברית וגם  34%-בקרב העולים נמצא ש

 . עבריתב רקעם הוריהם 

 תמיד או  אםה-בשפת חבריהם עם מדבריםציינו כי הם  הקבוצות שתיהשייכים למ 8%-רק כ(

  לעתים קרובות(.

 על פי , אםה-שפתבשציינו כי הם נוהגים לדבר ( בני עוליםיוצאי אתיופיה )עולים ו חשוב לציין, כי

 אינם יודעים קרוא וכתוב בשפה זו. רוב

 בעברית שליטה( 2) 
לשוני לצורכי לימודים. המדד מלמד כי הידע ה ל רמתהשליטה בעברית נבחנה באמצעות מדד מסכם ש

של יוצאי שליטה בעברית ה, לעומת 93%הנמוכה ביותר ) היא בעבריתמאתיופיה  העולים של שליטתם

אתיופיה דיווחו גם על צורך בעזרה  מעולירבים (. 70%-שהיא כ – אתיופיהבני העולים מ בריה"מ ושל

  בעברית.

 בית הספר את העולים ובני העולים ותפיסת לימודי תפקוד. ה

ברּותמסוכני  אחד הוא בית הספר  אורייניות מיומנויות לרכוש ניתן ובו של בני הנוער, העיקריים הח 

נבדקו . התנהגותה דפוסיולעיצוב  עצמיתחשוב גם לגיבוש הערכה  בית הספר. פורמלית והשכלה

 מעורבות ,בית הספרב התלמידים חוויית ,לימודי מצב ובהם, בית הספרל הקשורים רבים נושאים

   .בנוגע להשכלתם הנוער בני של שאיפותיהםו ההורים

 בבית הספר התלמידים של תפקודם( 1) 
כישלון בלימודים, קבלת סיוע לימודי  ובהם, הספר בבתי התלמידים של מצבם לבדיקת מדדים בחנונ

 : כיוצורך בסיוע. נמצא 

 ומצבם דומה (בריה"מ )עולים ובני עוליםהקבוצות של יוצאי  שתיהבדלים בין  שאין כמעט ,

סיוע  צריכים 60%-כ .יותרבמקצועות או  6-נכשלו ב 30%-וותיקים: כה יהודיםהשל  םלמצב

 עבורם ממצא זה מצביע על צורך בסיוע נוסףבלימודי; מתוכם חלק גדול כבר מקבלים סיוע ולכן 

)סיוע ציבורי במסגרת "שעות עולים" או בשל היותם תלמידים מתקשים, הן  מקבלים שהם סיועל

 ממשרד החינוך והן מתכניות חיצוניות המופעלות בבתי הספר, או סיוע פרטי(. 
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  ,בהרבה  גבוה היהמקצועות או יותר  6-בקרב יוצאי אתיופיה ב הנכשלים אחוזלעומת זאת

מבני  63%: ( ומהאחוז בקרב היהודים הוותיקיםבקרב יוצאי בריה"מ )עולים ובני עולים מהאחוז

מהעולים. אחוז גבוה בהרבה מהתלמידים יוצאי אתיופיה )לעומת הקבוצות  05%-העולים ו

גם בקבוצות (. העוליםבקרב  30%-העולים ובני בקרב  43%בסיוע לימודי ) צורך ציינוהאחרות( 

הם מקבלים נוסף. יש לציין כי  אלה חלקם הגדול כבר מקבלים סיוע ולכן מדובר בצורך בסיוע

 יותר סיוע לימודי ציבורי לעומת בני נוער מקבוצות אחרות. 

 בבית הספר התלמידים ( חוויית2) 
 ולא נמצאו הבדלים בין  טובההאווירה בו  וכי בית הספרל שייכות חשוכי  ציינוהתלמידים  רוב

 הקבוצות.

  ,בני העולים משתי הקבוצות לבין בין נמצאו הבדלים משמעותיים בין העולים או עם זאת

הרגשה שיש להם כתובת באכפתיות מצד צוות בית הספר או התיקים בתחושת והיהודים הו

 ה בעת בעיה או קושי:ילפני

(  39%)אתיופיה בני העולים מ ואחוז( 37% - ובני עולים 38% - )עולים מ"בריהיוצאי  חוזא -

נמוך יותר מאחוז  מצד המורים בנוגע למצבם הלימודי או החברתי אכפתיות חשוכי  שציינו

תיקים לאחוז עולי וויהודים ה. עם זאת, לא נמצא פער בין אחוז ה99% -ותיקיםויהודים הה

 .  94% -אתיופיה

 בעת בית הספרב לפנות למי להם יש כיציינו אחוז יוצאי אתיופיה ובני העולים מבריה"מ ש -

בקרב בני  58%) זאת שציינו הוותיקים היהודים מאחוז משמעותית נמוך קושי או בעיה

, לעומת בקרב בני העולים מבריה"מ 47%-בקרב עולי אתיופיה ו 46%העולים מאתיופיה, 

 יותר נמוך"מ בריה עולי בין היהודים הוותיקים לבין הפער(. תיקיםוויהודים הבקרב ה 90%

 . (35%) מובהק יננווא

 על פי תפיסת התלמידים  הספר בבית ההורים מעורבות( 3) 

ולמעורבות של ההורים בנעשה בבית הספר יש חשיבות רבה להצלחה בלימודים. יוצאי  לתמיכה

 מסכימיםכי הם  ציינו 40%הורים הנמוכה ביותר: ה ( דיווחו על מעורבותעולים בניאתיופיה )עולים ו

  מ"בריה מעולי 35% לעומתספר, בבית ה בעיהיש להם  כאשרשהוריהם מוכנים לעזור להם  בהחלט

 . הוותיקים היהודים ובקרב מ"מבריה העולים בני בקרב 98%-כלעומת ו

 לעתיד השכלה שאיפות( 4) 
 הוותיקים יהודיםהבקרב ומ "בריהבקרב יוצאי י"ב( -מתלמידי החטיבה העליונה )כיתות י 80%מעל 

יוצאי  םתלמידיהאחוז נמוך במיוחד מ. לעומת זאת, תיכוני-עלשואפים ללמוד במוסד ציינו כי הם 

, שאחוז זה גבוה זאת עם להדגיש יש. 40%-כ –הקשורות להשכלה  אתיופיה הם בעלי שאיפות דומות

 .םתיכוניי-על וסדותהלומדים היום במ אתיופיה יוצאי אחוזמ הבהרב

 פנאי ופעילות פורמלי בלתי חינוך( 5) 

 הנוער לבני מאפשרתהלימודית  ולמסגרת יםהלימודהשתתפות בפעילות בלתי פורמלית מחוץ לשעות 

 הישראלית.  חברהב התערֹותבני גילם ול עם להיפגשישורי חיים, ּכ לפתח
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 לפחות  משתתפים( 39-34)בני למעלה ממחצית מבני הנוער  :נותב  השתתפות בפעילויות מּו

 . ללא הבדל בין הקבוצות, םיבפעילות אחת אחר הצהרי

 הן בני העולים רוב בקרב וחתרוֹ  בעברית בטלוויזיה צפייה :העברית בשפהת ונת בלתי מוב  יופעילו 

גבוה יותר של אחוז  .וותיקיםבקרב היהודים הבמקצת   כהנמווהן מאתיופיה, ומ "מבריה

 ,( במיוחד95%ישראלית בעברית בהיקף בינוני או גבוה ) למוזיקה יםאזינמהיהודים הוותיקים 

-הוא כ שמיעת מוזיקה ישראלית בעברית היקף(. בשאר הקבוצות 58%) מ"עולי בריה לעומת

30%  . 

 :הפער הדיגיטלי מתייחס ַלׁשֹונּות ַבנגישות וַבאוריינות הדיגיטלית  שימוש במחשב ובאינטרנט

סביבה ממוחשבת נמצא כי באופן כללי אולם  ,בין הקבוצות אינם אחידים הבדליםה .הנרּכשת ב 

מאשר לבני העולים מאותו  יש פחות נגישות למחשב ולאינטרנט בבית לעולים משתי הקבוצות

 :הנמוכה ביותר מכל הקבוצותנגישות נמצאה העולי אתיופיה מוצא. בקרב 

 מהיהודים( 70%-77%) המכריע רובעולי אתיופיה יש מחשב בבית. זאת לעומת המ 86%-ל  -

  .אתיופיהמבני העולים ומ( בני עוליםו)עולים מ "בריה מיוצאי, הוותיקים

, לעומת הרוב המכריע 93% –יש בבית חיבור לאינטרנט אתיופיה  עולילאחוז נמוך יחסית מ -

בתווך נמצאים בני העולים ובקרב היהודים הוותיקים.  מ"בני העולים מבריהבקרב 

 בכל קבוצה(.  80%מאתיופיה ועולי בריה"מ )

המחשב  באמצעותברים חהקשר עם ההוא  באינטרנט כלל בני הנוער שלהעיקרי  השימוש -

  (.פייסבוק)כדוגמת 

  סיכון התנהגויות. ו

 עישוןו אלכוהול שתיית ובהם, שונים סיכון ובמצבי סיכון בהתנהגויות מעורבותם על נשאלו הנוער בני

 סיגריותהמעשנים  אחוזוכן  אלכוהוליוצאי אתיופיה נמצא שאחוז השותים  בקרב .נרגילה וא סיגריות

 בקרבזאת,  לעומת. העוליםהשותים בקרב לעומת אחוז  העולים בניבקרב  יותר גבוהים נרגילהאו 

 המעשנים ואחוז מופרז באופן שותים אשר העולים אחוז: הפוכהתמונה  נמצאה"מ בריה ייוצא

  .העולים בני בקרב (נרגילה)סיגריות או  םמעשניהאחוז השותים ומ יותר גבוהיםאו נרגילה  סיגריות

 15-11 בני בקרב אלכוהול שתיית( 1) 

 השימוש להיקף מדדים כמה בחנו. נוערה בני בקרב בולטת סיּכון התנהגות היא אלכוהול שתיית

 . םהבחיי לפחות פעמייםרות תּכשתייה פעם בשבוע לפחות והׁש ובהם, באלכוהול

 והאחוז (04%לפחות ) פעמיים רותּכאתיופיה הׁשבני העולים ממ  ו מ"בריה עולימגבוה  אחוז ,

 (.33%העולים מאתיופיה )נמצא בקרב הנמוך ביותר 

 39%-ו 34%) הוותיקים היהודים ובקרב מ"בני העולים מבריה בקרב זהה כמעט רותההׁשתּכ אחוז 

בני  בקרב יותר גבוהלפחות  בשבוע פעם והולאלּכ השותים הנוער בני אחוזאולם  (.בהתאמה

 (. בהתאמה 06%-ו 63%) הוותיקים היהודיםשנמצא בקרב  אחוזה לעומתמ "העולים מבריה
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   15-11 בני בקרב נרגילהאו  סיגריות עישון( 2) 

ששתי הקבוצות אשר מעשנות יותר  מלמדים 39-34נרגילה בקרב בני  אועישון סיגריות הממצאים על 

(. האחוז הנמוך ביותר של מעשני סיגריות או 68%( ובני עולים מאתיופיה )65%הן עולי בריה"מ )

ויהודים ותיקים עם מבריה"מ (. בתווך נמצאים בני העולים 38%נרגילה נמצא בקרב עולי אתיופיה )

 . 09%אחוז זהה של 

 ביטחון העדר של תחושה( 3) 
 לשהמתאר תחושה  מסכם מדד נבנה ת מגוריהם,של בני הנוער בסביב הביטחון כדי ללמוד על תחושת

. לפי יישובהשכונת המגורים או ספר, ה-בית –ממקומות אלה  אישי לפחות בזירה אחתביטחון  העדר

 העדר תחושתאחוז הגבוה ביותר על ב דיווחו( )עולים ובני עולים אתיופיה יוצאיזה נמצא כי  מדד

גבוה ה זאחוז  .63% – מ נמצא אחוז דומה"בכל קבוצה. בקרב בני העולים מבריה 64%-כ  – ביטחון

 (. 00%מ )"בקרב עולי בריהשמהאחוז ו (37%הוותיקים ) הודיםהיבקרב ש האחוזמבאופן משמעותי 

 ההורים עם היחסים. ז

עשויים לסייע לבני הנוער  ילדיהם שליום -היוםיחסים קרובים עם ההורים ומעורבות ההורים בחיי 

 עם היחסים לבדיקת מדדים כמה בחנו. סיּכון תהתנהגואת מעורבותם ב להתמודד עם קשיים ולמנוע

בית ב לסייע ההורים של נכונותם מבחינת) תומך ההורים מצד הקשר כי התפיסה :א ובהם: ההורים

 בני תפיסת :; ב(בעיה בעת אליהם ולפנות עמם לשוחח היכולת מבחינתו בו להצליח והעידוד הספר

 מי ,לדוגמה, בחייהם היבטים מגוון על יודעים הוריהם לדעתם מידה)באיזו  ההורי הפיקוח את הנוער

 (.הפנוי בזמנם עושים הם ומה שלהם החברים

  עם  הקשרציינו כי  עולי אתיופיהמ 95%-( ובני עולים)עולים ומ "בריהמיוצאי  98%-כנמצא כי

 אחוז נמוך בהרבה , לעומתם. (80%, וזאת בדומה ליהודים הוותיקים )תומך קשרהוא הוריהם 

  הוא קשר תומך.( ציינו כי הקשר עם הוריהם 35%)אתיופיה בני העולים ממ

 התפיסה (, לעומת בני עולים)עולים ומ "בריהבקרב יוצאי  גבוהה יותר ההורי הפיקוח תפיסת

אולם, הערכת הפיקוח , בהתאמה. 59%-וכ 34%-(: כבני עוליםיוצאי אתיופיה )עולים ובקרב 

 (. 97%) גבוהה אף יותר היהודים הוותיקיםידי -ההורי על

 אחת מקבוצות המוצא.לא באף  ,הבדל בין העולים ובני העוליםלא נמצא בתפיסת הפיקוח ההורי 

 . הרגשת רווחה כלליתח

על תחומי חיים רבים. נבנה מדד  והיא גם עשויה להשפיעאישית יש חשיבות רבה הרווחה ת הלתחוש

שבני העולים  נמצאם הכולל שני היבטים: רצון לשנות דברים רבים בחיים ורצון לחיים שונים. מסּכ

יותר  ךלעומת אחוז נמו 09% - מאתיופיה דיווחו באחוז הגבוה ביותר על רצון לשנות את חייהם

  (.00%-ועד ל 39%-בקבוצות האחרות )הטווח נע מ

  (11-11)בני  לאומי לשירות או לצבא גיוס לקראת. ט

  ,הם אחוז גבוה מקרב בני העולים, הן מבריה"מ והן מאתיופיה, דיווחו שלעומת העולים

אף גבוה  אחוז זה וונים לשרת בצבא או בשירות לאומי,. בשתי הקבוצות של בני העוליםמתכ

 תיקים. וויהודים הבקרב ההאחוז מאשר 
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  (, אחוז זה 35%-כ) לאומי בשירות או בצבא לשרת רוצים כי הם ציינומ "בריה עולי שרוב אףעל

זאת,  עם. 70%-כעד ו 80%-מנע  ואה ןשבה האחרות הקבוצותשלוש  האחוז בקרב לעומתנמוך 

דומה בכל הקבוצות הוא ו גבוהלשרת בצבא או בשירות לאומי  המתכוונים עולי בריה"מאחוז 

   (.70%)מעל 

 שירות לאומי באו  בצבאיוצאי אתיופיה נמצא אחוז גבוה של בני נוער שמתכוונים לשרת  בקרב

 80%-ו 97%) לשרת רוציםל אלה שש וגםבקרב בני העולים(  79%-בקרב העולים ו 73%)

 (.בהתאמה

 על מידע די אין, 39-33 בנות נערותמהלחלק לא מבוטל  ובמיוחד, הנוער מבני מבוטל לא לחלק 

 בקרב; 60%-ל ועד 36%-מ נע הטווח נערים בקרב: כלל מידע אין או, הלאומי השירות ועל הצבא

 ובמיוחד, לצבא הכנה לקבל רצון על דיווחו רביםכן,  כמו. 58%-ל ועד 00%-מ נע הטווח נערותה

. 87%-ל ועד 39%-מ נע הטווח נערותה בקרב; 98%-ל ועד 44%-מ נע הטווח עריםה בקרב: נערותה

לאומי השירות על הידע על הצבא או התאם חיובי בין חוסר מ   נמצא נערותה בקרב, מכך יותר

 להוֹות עשויה הלאומי או הצבאי לשירות בנוגע הידע הרחבתחשש להתגייס, כך שייתכן שהלבין 

 . מהגיוס החשש להפגת אמצעי

 לו ניתנה להן אפשרות הבחירה: בצבא, בשירות אינשאלו הנערות היכן היו משרתות  0030 בשנת

יווח על כוונה לשירות לאומי או שלא היו משרתות כלל. עניין אותנו לבחון האם קיים פער בין הד

 אפשרות הייתה מאתיופיהמ ו"מבריה לעולות לואינמצא כי  .ובין הדיווח על העדפה לשירות

  .לאומי בשירות ויותר בצבא פחות לשרת בוחרות היו הן ,בחירה

 בני קבוצות המוצא האחרות כלפיבני הנוער ועמדותיהם  תפיסות. י

 בקרבתפיסת יחסי הגומלין גם השתלבותם של בני הנוער בחברת בני גילם ובמסגרת הסקר נבחנה 

 :כי נמצא. הוותיקיםיהודים לַ  ליםהעועצמן ובין  העולים קבוצות

 תוקבוצבני  עם חברתיים קשרים להם ישכי  ציינובני העולים מחלק לא מבוטל מהעולים ו 

  :אחרותהמוצא ה

ובעיקר בקרב בני  "מבריה יוצאי בקרב יותר נפוצה הטרוגניתחברתית  סביבהנמצא כי  -

שלהם.  מוצאהמקבוצת  אינם חבריהםממחצית  לפחותדיווחו ש עוליםמה 45% :העולים

 . 37% –גבוה יותרזה אחוז  העולים בני בקרב

 הומוגנית חברתית סביבה על מצביעים העולים על ובמיוחד אתיופיהוצאי י על הממצאים -

 59%-ו םמוצא מקבוצת אינם מחבריהם מחצית שלפחות דיווחו עוליםהמ 64% רק: יותר

 . דיווחו כך בני העוליםבקרב 

 ורצוןהדדית  לעזרה נכונות, הדדית הבנה שלתפיסת איכות יחסי הגומלין )במונחים נמצא ש 

תפיסת איכות יחסי מ לשלב בני נוער משאר הקבוצות( בין עולים ליהודים ותיקים חיובית יותר,

 . מ"בריההגומלין בין בני נוער יוצאי אתיופיה לבני נוער יוצאי 

 נמצא שחלק מבני ות לקבוצות המוצא האחרות. בולטשתי תכונות  ייחסבני הנוער התבקשו ל

יוצאי  בקרבבמיוחד תופעה זו רווחת קבוצות האחרות. הבני מייחסים תכונות שליליות להנוער 
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רק תכונות שליליות ליוצאי אתיופיה  ומבני העולים ייחס 54%מהעולים ומעל  30%: מעל מ"בריה

 יהודים הוותיקים. לַ וגם 

 זהותיא. 

אחד ההיבטים החשובים ביותר של תהליך ההגירה הוא עיצוב הזהות מחדש. כדי ללמוד על עיצוב 

 המוצא קבוצות כבני והן ישראלים, הן כתחושתםהזהות האישית והקבוצתית של העולים, בחנו את 

 (.יחד שניהם את לציין אפשרות הייתה)

  לבין יוצאי אתיופיה מ"בריהשונים בין יוצאי  דפוסים נמצאובתפיסת הזהות האישית : 

 מאוד רבה במידהרבה או  במידה חשובשתי הקבוצות(  90%-רוב יוצאי אתיופיה )כ -

 כישראלים וכבני קבוצת המוצא גם יחד. 

 כישראלים מאוד רבה במידהרבה או  במידה חשומ "בני העולים מבריהמ 90%-כ, םלעומת -

 . יחד כישראלים וכבני קבוצת המוצא חשו 03%-בלבד ו

 כישראלים וגם כבני קבוצת המוצאגם חשו  55%מורכבת יותר: התמונה  מ"עולי בריה בקרב -

 הגדירול אלו ששנמצא האחוז הגבוה ביותר בקרבם  ,אולם. בלבד כישראלים חשו 66%רק ו

הזהות תחושת . כלומר, (06%) ישראלים" כלל לא"בלבד או  "במידה מועטה ישראלים" םעצמ

 הקבוצות. לעומת תחושת הזהות בקרב שארשלהם כישראלים היא הנמוכה ביותר 

  .עבודות נוספות בספרות נמצא קשר חיובי בין הזהות הישראלית לבין הזהות היהודית

 2שתי הזהויות.תומכות בקשר בין המקצועית 

 לישראל הזיקה. בי

. כמו כן, שילוב חיובי התקין ולתפקודו האדםשל  הכללית לרווחתו לתרוםזיקה חזקה לארץ עשויה 

. נבנה מדד מסכם של זיקה לישראל, הכולל שלושה של הפרט בחברה מחזק את תחושת זיקתו לארץ

 . "מרגיש בבית בישראל"ו "חושב או בטוח שיישאר לחיות בארץ", "מרגיש ישראלי"היבטים: 

   נמצאהמ "בני העולים מבריה בובקר( ובני עוליםשל יוצאי אתיופיה )עולים  הקבוצותשתי בקרב 

 הם בעלי זיקה חלשה(. 33%-הם בעלי זיקה חזקה מאוד, וכ 39%-)כ לישראל יותר חזקה זיקה

  הם בעלי זיקה חזקה מאוד,  80%) בקרב היהודים הוותיקיםכצפוי הזיקה החזקה ביותר נמצאה

 . הם בעלי זיקה חלשה( 3%-ו

 חלשה יותר מזיקתם של בני לישראל  מ"בריה עולי של זיקתםנמצא כי המסכם פי המדד  על

 חזקה זיקה בעליביותר של  הנמוך האחוז נמצא בקרבם: לישראל קבוצות האחרותהנוער מה

ממצא זה עולה בקנה אחד עם . 00% –הגבוה ביותר של בעלי זיקה חלשה  והאחוז 44% - מאוד

                                                   
המועצות לשעבר אשר מוגדרים לא יהודים: גיבוש זהות -. "עולי ברית0009'. ת, הורוביץ'; ט, זסלבסקי 2

. 0000' )עורכות(. ג'יק, הורנצ'; עשלום, -בן; 2005בישראל  נוערוהשתלבות בחברה הישראלית". בתוך: 
. 0000; שמש, א'. 039-377(:0)מ מגמות". 33"ה נעל"זהות תרבותית והסתגלות בקרב נערים עולים בפרויקט 

; אדלשטיין, א'. 53–63: 30 מניתוק לשילובשינויים במאפייני נוער עולה מחבר המדינות".  –"'עליה חדשה' 
מניתוק וית בקרב בני נוער יוצאי חבר המדינות". . "שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועבריינות נלו0008

 .85–54: 34 לשילוב
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 .לאומי בשירות או בצבא לשרת רוציםכי הם ציינו ל בני הנוער שש יחסית יותר האחוז הנמוך

באחוז עולי גם  מתבטא עולי אתיופיהלמ "יהעולי בר בין לישראל בזיקהההבדל  נוסף לכך,

, לעומת מ"עולי בריהבקרב  93%שהשיבו בחיוב כי היו בוחרים לעלות כיום לישראל )בריה"מ 

 אתיופיה(.עולי בקרב  70%

 בקרב במיוחד, בהתנהגויות סיכון םבמעורבותעם חיזוק הזיקה לארץ מסתמנת ירידה ש נמצא 

  3זה עולה ממחקרים שפורסמו לאחרונה.ממצא בתמיכה  מ."עולי בריה

  לחשיבה וסוגיות נבחרים פעולה כיווני. 3

 הקבוצות  לכל כלליים. כיווני פעולה א

 כן-כמוצוות בית הספר, לצורכי העולים.  םבכללודעות והנגישות של אנשי מקצוע, רת המּוהגב, 

 .העולים בני של לצורכיהם גם מורחבת בהתייחסותיש צורך 

 פות הורים באס  : עידוד השתתפות בית הספררת מעורבות ההורים בנוגע למצב ילדיהם בהגב

 בעיה בעת לילדיהם לעזרה"כתובת"  להיות ההורים את לעודד גם רצוי. בית הספרבובפעילויות 

 להורים במיוחד ותחשוב הדרכות אלהפעילויות הדרכה.  ותבאמצע לדוגמה ,הלימודית במסגרת

  .בארץ החינוך במערכת למדו שלא

  כולל הרחבת הפיקוח ילדיהם בחיי םמעורבות את לחזק כדיפיתוח יוזמות עבודה עם הורים ,

  .ההורי, בהתאם לצורך

 בני ו עולי בריה"מ בקרב בעיקר, אלכוהול שתיית כגון, סיכון להתנהגויות הרחבת ההתייחסות

  .אתיופיהעולים מ

 בני בקרבו ר ביטחון אישי בקרב יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים(העדשל  לתחושה התייחסות 

 "מ. מבריה עולים

 ערוצים להעברת מידע בנושא השירות הצבאי והלאומי ופתיחת אפשרויות שונות ה הרחבת

  .לאומי בשירות או"ל בצה שירתו לא שהוריהם נוער בני בפני במיוחדהכנה לצבא,  תלקבל

 אחריות ערכים של סובלנות, כבוד הדדי וח ותיפ לצורך, קבוצותה בין ההדדית ההיכרות העמקת

יעד זה באמצעות פיתוח  ניתן להשיג. . ערכים אלו יש בהם כדי להפחית תפיסות שליליותהדדית

-ם ביןתרבותיות, או באמצעות הרחבת ההזדמנויות למפגשי-תכנית לימודים בנושא של רב

 אישיים. 

                                                   
. "גורמים מרכזיים להתנהגות אנטי חברתית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל". 0030, א'. אדלשטיין 3

היבטים חברתיים, תרבותיים וקליניים של עולי אתיופיה בתוך: גריסרו, נ'; ויצטום, א' )עורכים(: 
גוריון בנגב, באר -. הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים; אוניברסיטת בן340–309עמודים בישראל. 

להיות מתבגר עולה: הקשר בין הגירה, פשיעה ועבריינות. המקרה . 0006אמיר, מ'; הורוביץ, מ'.  שבע;
ול בילדים וטיפבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל והמרכז הבינתחומי לחקר מדיניות הישראלי. 

 ונוער, תל אביב.
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 והיכרות עם  חיזוק רכיבים מתרבות המוצא )בהיבטים כמו: שפה, מידע על ארץ המוצא

לשפר את וכאמצעי שעשוי להעצים את בני הנוער  –( ההיסטוריה המשפחתית ושל קבוצת המוצא

  .סטיגמות עם בהתמודדות גם לסייע עשוי המוצא תרבות חיזוק .רווחתם האישית

  יוצאי אתיופיה -כיווני פעולה ב. 

 בדיקת תוצאותיו בקידום התלמידים המתקשיםהמשך הרחבת מערך הסיוע הלימודי ו  

  בקרב תלמידי החטיבה העליונהתיכונית -העלהשכלה לשאיפות החיזוק  

 אתיופיה עולי       (1)   
  שיפור השליטה בעברית 

  יכולת השימוש של בני נוער אלה בכלי זה ושכלולבמועדוני הנוער והנגשת האינטרנט בבתי הספר 

 אתיופיה מ עולים בני (2) 
  שיפור התקשורת בין הורים לילדיהם 

  אישית ומת לב מיוחדת לאחוז גבוה של בני העולים מאתיופיה שמבטאים תחושת רווחה תשמתן

 רגשי וסיוע ייעוץ באמצעות שלילית, למשל

  "מהיוצאי ברי -כיווני פעולה ג.  
 פעילות דומה תוך שינוי התפיסה התרבותית ביחס אליהןבנוער או  בתנועות תפעילויושילוב ב 

 הקבוצות שאר כלפי אוטיּפיםוסטר   קדומות דעות צמצום 

 "מבריה עולי( 1)
  בהתנהגויות  םמעורבותולהקטין את העמקת הזיקה לישראל כדרך להיטיב את קליטתם בארץ

 וןסיּכ
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 בהשוואה לעולים, לפי קבוצת מוצאלוח מסכם: מצב בני העולים 
 יוצאי אתיופיה יוצאי בריה"מ 

תחומים 
בהם 

מצבם של 
בני 

העולים 
משל  טוב

 העולים 

 הוריות-מהות חדיפחות א 

  כלכלי(מצב על מוצרים )המשפחות בעלות 

 חיבור לאינטרנט בביתמחשב תקין ו 

 וכישראלים הרגשה כיהודים 

 מעורבות ההורים בביה"ס 

 בלתי פורמלית השתתפות בפעילות 

 שמיעת מוזיקה ישראלית בעברית 

 השתכרות 

 עישון סיגריות או נרגילה 

  שירות ב ואכוונה ורצון לשרת בצבא
 לאומי

 תחושת זיקה לישראל 

  כלכלי(מצב על מוצרים )המשפחות בעלות 

  חיבור לאינטרנט בביתומחשב תקין 

 שליטה בעברית 

  התחברות לבני נוער שאינם מקבוצת
 מוצאם

 

תחומים 
בהם 

מצבם של 
בני 

העולים 
 פחות טוב

משל 
 העולים

  אםה-בשפתשליטה 

 הצקות בבית הספרבהטרדות/השתתפות ב  
 אישי )בבית הספר,  תחושת ביטחון

 בשכונה או ביישוב(

 תפיסת יחסי הגומלין בין עולים לוותיקים 

 שליטה בשפת אם 

 תפקוד לימודי 

 ת התלמידים בביה"סיחווי 

 היעדרויות מביה"ס 

 כולל השתכרות ,צריכת אלכוהול 

  נרגילהעישון סיגריות או 

 קשר תומך מצד ההורים 

  אישית כלליתרווחה תחושה של 

תחומים 
בהם אין 
הבדל בין 

בני 
העולים 
 לעולים

  רמת השכלה ותעסוקת ההורים ומספר
 ילדים במשפחה

 שליטה בעברית 

 תפקוד לימודי 

 קבלת סיוע לימודי 

 צורך בסיוע לימודי 

 התלמידים בביה"סית יחוו 

 היעדרויות מביה"ס 

  תיכונית-להשכלה עלשאיפות 

 אלימותמ פגיעה 

 )צריכת אלכוהול )למעט השתכרות 

 קשר תומך מצד ההורים 

 הוריהפיקוח תפיסת ה 

 אישית כלליתרווחה  תתחוש 

 השכלה ותעסוקת  מאפייני המשפחות(
 הוריות ומספר ילדים(-הורים, חד

 וכישראלים הרגשה כיהודים 

 וע לימודיקבלת סי 

 צורך בסיוע לימודי 

 מעורבות ההורים בביה"ס 

  תיכונית-להשכלה עלשאיפות 

 השתתפות בפעילות בלתי פורמלית 

 שמיעת מוזיקה ישראלית בעברית 

 ופגיעה מאלימות אלימותמעורבות ב 

 אישי )בבית הספר,  תחושת ביטחון
 בשכונה או ביישוב(

 וריהפיקוח התפיסת ה 

  / בשירות לאומיכוונה ורצון לשרת בצבא 

 תפיסת יחסי הגומלין בין עולים לוותיקים 

  :אסטרטגיה של התאמה תרבותית
 השתלבות

 תחושת זיקה לישראל 
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 דברי תודה

 ביצוע מחקר זה.בלהודות לכל האנשים שעזרו  ברצוננו

 .חייהםלבני הנוער שהתראיינו, אשר הקדישו זמן רב כדי לשתף אותנו ב רבה, תודה ראשית

ועדת ההיגוי שליוותה את המחקר: לשרה כהן, מנהלת שירות וזה ובהביצוע המחקר בלשותפינו 

ת אגף המחקר ו, מנהלקופפרולחנה  רווחה במשרד לקליטת העלייה ויו"ר ועדת ההיגוי; ולרחל גינדיןה

סיונן ישעבר(, תודה רבה על ליווי המחקר לאורך כל הדרך ועל תרומתן מנבמשרד לקליטת העלייה )ל

 המקצועי.

גף א ת, מנהלשריר מאיהתודתנו נתונה גם לשאר חברי ועדת ההיגוי שליוו את ניתוח הממצאים: ל

; לדפני מושיוב, המחקר לדוח המועילות הערותיה עלתודה מיוחדת . קליטת עלייה במשרד החינוך

ליטת עלייה, השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים; קלמפקחת ארצית 

תחום פרויקט "לצאת  מרכז, המדען הראשי במשרד לקליטת העלייה; לניקולאי טבק, חניןזאב ד"ר ל

 עלייה.השרי פייר, מנהלת תחום חינוך במשרד לקליטת ד"ר ל; )בתקופת המחקר( "לבשתימשוליים" 

 רבה תודהמכון ברוקדייל, אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר. -ג'וינט-במאיירסתודות לחברינו 

 חוקרתרבי, -בן לדליה, ונוער לילדים המרכז מנהלתנבות, -כהן למרים, המכון מנהל, חביב'ק ג' לפרופ

. החשובות הערותיהם על - במכון בכירה מחקר עוזרת, הנדין ולאילה ונוער לילדים במרכז בכירה

 משהלשוהם, -, על העבודה המסורה בריכוז עבודת השדה. תודה מיוחדת לאסף בןשלומי בןלתודתנו 

 הרב הסיוע עלמתוק -אביב לרויטל רבה תודה. הייעוץ בטיפול במדגםאסף שרון, על לו נורדהיים

כנה העל התרגום וללסלי קליינמן על ה נעמי הלסטדלעל העריכה,  ברבריאן ענתבסידור הדוח. תודה ל

 לדפוס.
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 . מבוא1

 .39 על עלה לא גילם לארץ תםעליי בעתשילדים ובני נוער  600,000-כעלו לישראל  0030–3770שנים ב

 לאחרונה. שנה מדיילדים ובני נוער  60,000-כ לארץ עלו אז – השיאהיו שנות  3775–3770 שניםה

 ילדים 6,064 לישראל עלו 0008 בשנת)לדוגמה,  בשנה בלבדעולים  אלפיהצטמצמה מאוד העלייה לכדי 

 (. 0033, ואחרים קושר) ;(נוער ובני

בני נוער נמצאים בשלב מכריע בחייהם, הן מבחינת ההתפתחות האישית והן מבחינת ההחלטות 

נוער עולים ובני עולים התמודדות החשובות הניצבות בפניהם. חוויית ההגירה מציבה בפני בני 

ייחודית: הם צריכים להתמודד עם האתגרים המיוחדים שמציב תהליך הקליטה בחברה במקביל 

לאתגרים הכרוכים בגיל ההתבגרות. למידת ההצלחה בשני מישורים אלה בחיי בני הנוער יש תפקיד 

 (.0030וי וקונסטנטינוב, סטרבצ'ינסקי, ל-חשוב בקביעת אופן השתלבותם בחברה הישראלית )כאהן

ממשלת ישראל השקיעה ומשקיעה מאמצים רבים כדי לעזור לקדם את קליטתם של בני נוער עולים 

תכניות  ן ניתן להזכירהתכניות שונות, ב (גם כיום ותומופעל)בתחומים שונים. במהלך השנים הופעלו 

מך ו"עצמאות" )ס ;(0030ושץ, : "תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה" )חביב, עבודי אלו

"הפרויקט ; ( 0008סטרבצ'ינסקי ואחרים, -מסיכון לסיכוי" )כאהן"נוער עולה תכנית  ;(0030ואחרים, 

קוברסקי -רבי, ברוך-)בן מחקר הערכה מסכם –": התכנית לסיוע לימודי הלאומי של עולי אתיופיה

 (.0033וקונסטנטינוב, 

יחסית במחקר בכלל, ובמחקר על בני נוער  רבהלתשומת לב  זכו אמנם אתיופיהמו ה"ממברי העולים

 מגווןב םהרכיוצ אתו םהמאפייניזאת, לא היה בנמצא בסיס מידע שיטתי, שיאמוד את  עם, אך בפרט

, התנהגויות זהות תחושת, כגון שליטה בעברית, השתלבות במערכת החינוך, פעילות פנאי, חיים תחומי

 ועוד.  הוריםהסיכון, קשר עם 

הברית, מצרפת וממדינות דרום -מאנגליה, מארצות עוליםה, כגון אחרות ממדינות העולים על

 בשיתוף, שירות הרווחה ואגף המחקר במשרד לקליטת העלייה, פיכךלנערכו מעט מחקרים;  ,אמריקה

מקיף בקרב  סקר 0008, ערכו בשנת ברוקדיילמכון -ג'וינט-במאיירסלילדים ולנוער  אנגלברגעם מרכז 

אנגלית,  דוברות ממדינותצרפתית, עולים  דוברות ממדינות: עולים 39-30י בנ קבוצות של בני נוער שש

שהוריהם ילידי הארץ מ, עולים מאתיופיה וקבוצה של "ספרדית, עולים מבריה דוברות ממדינותעולים 

שיש  תחומיםה הובהרוובין קבוצות העולים  הבדלים נמצאו סקרבנולדו באתיופיה ועלו לישראל. 

"בני נוער עולים בארץ. הממצאים פורסמו בדוח:  ה של כל קבוצהקליטתלהתמקד בהם כדי לשפר את 

 הוצגו סקרממצאי ה 4.(0030, וקונסטנטינובסטרבצ'ינסקי, לוי -כאהן) תמונת מצב עדכנית" –בישראל 

 ובפורומים נוספים.  משרדי-בין עיון ביוםונידונו  הבכירה של המשרד הנהלהלולקליטת העלייה  שרהל

                                                   
 http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=201 ניתן לעיין בדוח באתר של מכון ברוקדייל: 4



 

2 

. לאפיין קבוצה א: מטרות אלו של השגתן לשם להרחיבו צורךהעלה  סקרתרומתו הרבה של ה בעקבות
בני נוער ילידי הארץ שהוריהם עלו : 0008בשנת  סקרב השתתפהנוספת, שמסיבות טכניות לא 

ילידי הארץ )עולים ובקרב יוצאי אתיופיה בסקר הראשון ריבוי הקשיים שנמצאו בשל . במ; "מבריה

. לשם בני קבוצות אלה קליטתם שללהעמיק את ההבנה של תהליכי רצון התעורר ה(, עוליםשהוריהם 

נחקרו כאמור אתיופיה, קבוצות ששתי הקבוצות של יוצאי כך הוחלט להרחיב את המדגמים של 

ארץ שהוריהם ילידי העל אודות להשוות בין הממצאים על אודות העולים ו .ג ;0008במחקר בשנת 

 על אודות בני נוער יהודים ותיקים בארץ. ממצאיםל עולים

שירות  בשיתוף, ברוקדיילמכון -ג'וינט-במאיירס ולנוער לילדים אנגלברג מרכז ערך 0030 בשנת, לפיכך

 עולים שמטרתו להצביע על ההבדלים ביןנוסף  מחקר ,הרווחה ואגף המחקר במשרד לקליטת העלייה

מ "מבריה עלושהוריהם  ,ילידי הארץבין ל( כולל מי שעלה בשנתיים שקדמו לסקרלא ) 39-30גילאי 

ידי ועדת היגוי -וה על. המחקר לּו  באותם גילים ומאתיופיה, תוך השוואה לבני נוער יהודים ותיקים

בה השתתפו נציגים ממשרדי הממשלה השונים והמשרד לקליטת העלייה,  בראשותארגונית, -בין

ם החברתיים, החינוך, הבריאות והמשטרה(; ארגונים מהמגזר השלישי המטפלים )הרווחה והשירותי

 בישראל העולים ארגוני מועצת, המקומי השלטון מרכזאשלים, -'וינטג"ל, שתיבעולים ונציגי עולים )
 וועדת ההיגויהוצגו ל סקרה ממצאי(; ומומחים מהאקדמיה. אתיופיה יהודי למען הישראלית והאגודה

 במשרד בכיריםבפני  בפורומים נוספים:  הוצגו סקרממצאי הכמו כן  והיא שימשה פורום לדיון בהם.

שבע לשלום  בכנס בארו ,, בכנס השנתי של עמותת על"םנוספים ממשלה ובמשרדי עלייה לקליטת

ודש שיתקיים בח יום עיון ארצי לקובעי מדיניות בכירים ולמנהלי תכניותבהמחקר יוצג . כמו כן הילד

 לפיתוחשמש לתכנון מדיניות, מבסיס הידע ש את ניכר באופן להרחיבאפשר מהמידע . 0030דצמבר 
 סקרממצאי  בני העולים.ול העולים ותקיימים לאוכלוסיהפעילויות השירותים והשירותים ולהתאמת 

 מוצגים בדוח שלהלן. זה

 בולטות סקנותמ 1.1

 :הבאה התמונה עלתההממצאים  מתוך

בקרב יוצאי בריה"מ נמצא הבדל מורגש לטובת בני העולים  עולים ובני עולים מעלה כיהשוואה בין  .א
בהתנהגויות סיכון ובזיקה לארץ. בקרב יוצאי אתיופיה נמצא דמיון בין שתי הקבוצות  הלדוגמ

והבדל לרעת בני העולים במיוחד בקשר עם ההורים ובהתנהגויות  ,לימודיקבלת סיוע ב הלדוגמ

    סיכון. 

 בהיקף בתחומי חיים רבים, לדוגמה וותיקיםההיהודים  ביןל בני העולים מבריה"ממיון בין ד יש .ב

 .כללית רווחה של ובמדדים סיכון, במאפייני בשעות לאחר הלימודים ההשתתפות בפעילויות

עמדות ב מחזיקים, האחרות הקבוצות לעומת, מהם רביםמאפיינים ייחודיים:  בריה"מלעולי  .ג
 . גדולה יותר התנהגויות סיכוןב מעורבותםחברתי והמביעות ניכור 

 בעיקר יש ממצאים מדאיגים,אחד  מצד מורכבת: )עולים ובני עולים( יוצאי אתיופיה התמונה של .ד

גבוהה לשירות צבאי או  ומוטיבציה לישראל חזקה זיקה בקרבם מצאהנ אחרמצד  ;בתחום החינוך

 . לאומי לשירות

 .אלו סקנותמ שממחישים הממצאים יפורטו בדוח
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 וא שמקדמים גורמים – מהגרים של והשני הראשון הדור בני. 2

 ספרות סקירת :בחיים הצלחתם את מעכבים

 הקדמה 2.1

של בני נוער מהגרים, תוך  םהבחייהמשפיעים על ההצלחה  גורמיםההספרות יפורטו  בסקירת

הסקירה דנה בהגירה למדינות המערב ובמיוחד לארצות הברית, לקנדה  התמקדות בבני הדור השני.

 ולישראל.

-חברתי מעמדאחת, הם נבדלים אלה מאלה במאפיינים רבים, כגון  מקשה עשוייםאינם  מהגריםה

להגר מארץ המוצא לארץ הקולטת  אותם ודחפו, ותק בארץ הקולטת, ובגורמים שמשכו יכלכל

 כמות למשל, רבה השפעה הקולטת המדינה(. גם למאפייני 3777, ועבדלגנינבו, שרגה -)סלונים

והמגוון שלהם, הקושי למצוא עבודה, היקף העוני הקולטת  אוכלוסייהה גודלל יחסית המהגרים

 ,Rumbaut) להןוממדי אי השוויון בחברה, הסטיגמות הקיימות כלפי קבוצות שונות והזכויות הניתנות 

2005 .) 

תרבותי הוא נושא משמעותי בעבור המהגרים בני הדור הראשון ובני הדור השני. בעת -המעבר הבין

תרבותי, על בני שני הדורות לקבוע עמדה בשתי סוגיות משמעותיות: האחת, באיזו מידה -מעבר בין

הם מעוניינים לקבל את התרבות, את המנהגים, את הערכים ואת הזהות הלאומית של המדינה שאליה 

היגרו )הם עצמם או הוריהם(; והשנייה, באיזו מידה הם רוצים לשמור על התרבות של קבוצת המוצא 

רי )ברי,  ( מציע ארבע Berry & Sabatier, 2009 ;Portes & Rumbaut, 2005 ;Berry, 1990; 0006שלהם. בֶּ

דלות )3: ברמת הפרט אסטרטגיות של התאמה תרבותית תרבות המוצא  שמירה על –( Separation. היבָּ

ויתור על תרבות המוצא  –( Assimilation. היטמעות )0והימנעות מאינטראקציה עם החברה הקולטת; 

קיום תרבות המוצא ואינטראקציה  –( Integration. השתלבות )6ואימוץ התרבות של החברה הקולטת; 

יּות )ניּכור, 5עם תרבות החברה הקולטת;  מועט של תרבות המוצא  שימור –( Marginalization. שּול 

ועניין מועט באינטראקציה עם החברה הקולטת. האסטרטגיה של השתלבות נתפסת על פי רוב 

כמיטבית ביותר, בשל האיזון הקיים בה בין שמירה על תרבות המוצא ולבין אימוץ של התרבות 

של תלישות. הקולטת. מנגד, האסטרטגיה של שוליות נתפסת כמוצלחת פחות כיוון שיש בה מידה רבה 

 (.0003אדם הנמצא במצב זה שייך במידה מועטה לכל קבוצה )נטר, 

 מאפייני מלבדהדור הראשון והשני, יש לשים לב כי  בני של תרבותי-הבין מעברה תהליך בבחינת

שכו הדרגתי התהליך, הקולטת החברה ומאפייני המהגרים  על השפעתםש רבים בגורמים תלוי ומ 

( לחברה רציהלטּוקוֹ ָא. תהליך ההסתגלות )דורות אפילו, ארוכה תקופה להתמשך עשויה המהגרים

 יהדרישותמציב לעצמו לבין  מהגרהשכולל את יחסי הגומלין בין הדרישות הפנימיות  חדשהה

 ביןבין קבוצות,  משתנה הואו ,ממדי-רב סתגלותהה תהליך. מנוהקולטת מ החברה לשהחיצוניות 

בהכרח בהסתגלות בתחומים אחרים. כמו כן,  והמלּו. הסתגלות בתחום אחד אינה תקופות ביןו פרטים

 בין שוני וישאינו אחיד  כיברָּ , קצב השינוי של כל ההסתגלות בתהליך משתנים החיים רכיבילא כל 

 סוגישני  יש( 3776) לררפי  על .(0033, וניזניק, אפשטיין חנין) ההסתגלות תהליך במשך אנשים

 ,אובייקטיבית והסתגלות ,אישית רווחההכוללת תחושה של  ,הסתגלות סובייקטיבית :הסתגלות
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מהו תהליך  לשאלהמשמעית -חדמכאן שאין תשובה  .תחומים מגווןהמציינת את רמת התפקוד ב

שליטה בשפה החדשה או מצב  ,)למשל מסוים רכיבפי  על להיבחן צריכה זו שאלההסתגלות טוב. 

אצל  Antonovsky & Katz, 1979; Shuwal, 1982) ;ה נבדקת ההסתגלותשב הזמן נקודתב לימודי(

, ידוע שהצלחתו של תהליך ההסתגלות תנּוהשוֹ זאת, למרות  עם(. Schwartz et al., 2010; 0030, אינגדאו

בין תרבות המוצא לתרבות  המרחק לפי ,הוותק לפיהחדשה,  פהבש שליטה לרכוש היכולת לפימנובאת 

 ,Ward & Kennedy)אימוץ של דפוסי התנהגות  כגון, הקולטת מהתרבות רכיבים אימוץ לפיוהקולטת 

 (. 0030, אינגדאואצל  1993

. כלומר, ניתן לראות אותו תנראּו יש ההסתגלות תהליךל כי ותטוענ (0030) פדר ורפפורט-לומסקי

. תנראּו-ואי תנראּושל  ממד על מדבר( 0030) עזר בן. וילדיהם המהגרים של םהתנהגותוב לבושםב

 דללהיבָּ  לא כדי; הקולטת החברה מן אינטגרלי לחלק להפוך מעוניינת הנקלטת הקבוצה, האחד מהצד

תרבותי -החברתי אלמנטים מעברּה מרלשַ , קבוצה זו מבקשת לשמור על ייחודה, אחרהמהשאר. מהצד 

לבין שינוי  המקור זהות על שמירה ביןש הזה מאזן. בַ הייחודיים במאפייניה שיתחשבו מעוניינת והיא

 שלו יזיהוהטלו שלובכלל  התקשורת אמצעי לש החשוב התפקיד את להזכיר שלא אפשר אי ,זהותה

עם  קשרה את לשמורבפרט. באמצעות ערוצי תקשורת אלו מתקיים מרחב המאפשר  האינטרנט

הזהות המשתנה  את לבחון ובו בזמן , המהגר מזהות חלק שמהווים ותייםבועם הקודים התר המולדת

 (.0030, אליאס; 0033, וניזניק, אפשטיין חנין)

 העומדים שהמשאבים וככל יותר משמעותי לעבור נדרש שהמהגר והפיזי התרבותי שהשינוי ככל, ככלל

לצד רמת השכלה ותעסוקה(, כך  אישי חוסןו אישית רווחה הרגשת כגון)משאבים  יותר דלים לרשותו

 & Folkman) גדול יותר בין תרבות המוצא לבין התרבות הקולטת הפנימי האיזון להפרת הסיכוי

Lazarus, 1988  קשיים בהסתגלות עלולים להוביל להערכה עצמית 0008, לוי; 0030, אינגדאואצל .)

 ,Awokoya, 0030 ;Berry & Sabatierכוח לשינוי המצב וללחץ רגשי ) העדר תחושתלנמוכה, לבלבול, 

2009 ;Portes & Rumbaut, 2005.) 

בים את השתלבותם המוצלחת של בני נוער מהגרים גורמים המקדמים או מעּכ 2.2

 ובני מהגרים
 ההבדלים את, רבות במדינות הקולטת חברהברבים תיארו את מצבם של בני נוער מהגרים  מחקרים

 עיםצָּ מּו מהמחקרים בחלק רק, אולם. מוצאהההבדלים בין קבוצות  אתו והשני הראשון הדור בני בין

 בניכי  נמצא. למשל, שנמצאו ההבדלים בפירוש לסייע שיכולות מחקריות עדויות באותומּו הסברים

 מקשיים יותר לסבול עשוייםהדור הראשון(  בני לעומתאתניים ) מיעוטים קרבמהדור השני 

שמירה על  איבושימוש ברפואה מונעת  איבהמתבטאים בתזונה לקויה,  ,(ונפשיים)פיזיים  בריאותיים

 הגיעו לא אך, לכך הסברים למצוא ניסו(. מחקרים תרופות בלקיחתסדירות -אי ,הבריאות )לדוגמה

 רק, הקולטות רותהחבָּ  ובין המוצא קבוצות בין השונות בשל(. Schwartz et al., 2010) כה עד להסכמה

 .זה במחקר שיתואר כפי, בישראל הקיים המצב בהבנת להועיל יכול זה ממידע חלק

של בני הדור השני  הצלחתם אתמעּכבים  אומקדמים  שלפי הספרות המחקרית גורמיםהיפורטו  כעת

נסיבות ההגירה של ההורים ומאפייניה; בעלי השפעה: מים גור שהיש סקרויי. ושל מהגרים בכלל
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 לחברה המוצא חברת בין תּונהשוֹ ; חברתי והון תרבותי הון ודמוגרפיים; כלכליים-חברתייםמאפיינים 

 . אסטרטגיות של התאמה תרבותיתיחס החברה הקולטת;  ;הקולטת

 הומאפייני של ההורים ההגירהנסיבות  א.

 המהגרים עצמם של מוצלחת השתלבותרבה מאוד על  השפעה יש ולמידת חוקיותה הההגיר לנסיבות

 לזמן ששוהים וזרים מרצון מהגרים, בני הדור השני. ילדיהםהשתלבותם של  על וכן, בחברה הקולטת

לרוב בברכה ונתפסים כתורמים לחברה הקולטת, בתנאי שהם  מתקבלים (סטודנטים)כגון  מוגבל

 תפסיםנ חוקיים לא ומהגרים מקלט מבקשי, פליטיםבינוני ומעלה. לעומתם  כלכלי-חברתיממעמד 

 הקולטת הבחבר להשתלב יותר תקשויסבלו יותר מאפליה וי ,הנראה ככל, אלה מהגרים. כנטל

(Sakamoto & Woo, 2007; Schwartz et al., 2010 ,כך .)את בחנו הברית-בארצות שנערכו מחקרים 

 המחקרים אחד. נוספים םמאפייני גם כמו, אוכלוסייה קבוצות מגוון בין ההגירה בנסיבות ההבדלים

 יכלו לא או כפליטים או חוקית לא בצורה היגרו מהן שהרוב קבוצותשל  מצבן, זמן לאורך כי הראה

אלה שלא היו במצבים הללו. נמצא למשל  של)כגון מבקשי מקלט( היה פחות טוב מ המוצא לארץ לשוב

בצורה לא חוקית, היה הרע ביותר,  היגרוהברית, שרובם -של מהגרים ממקסיקו לארצות מצבםכי 

קבוצה יש לזכור כי מצבם של מהגרים בני (. Schmid, 2001) מסין או מהודו מהגריםמצבם של  עומתל

מסוימת אינו מושפע רק מחוקיות הגירתם וכי חוקיות ההגירה קשורה באופן ישיר למאפיינים 

  ולקשיים נוספים של בני אותה קבוצה.

"מהגרים" ו"הגירה". להפרדה  לעומת המונחים"עלייה" ו"עולים"  יםבישראל מקובל השימוש במונח

 "גולה"ה עזיבת ומשמעותה מרכזי לאומי ךער היא העלייה. אולוגיתבין המונחים הללו משמעות איד

 טוב למקום ומעבר רוחנית התרוממות, התקדמות של קונוטציה מכיל"עלייה"  המונח. "לציון שיבה"ו

(. הביטוי 3770; בן עזר, 3774, שוהמי; 0009תמרי, -רוזנבאום; 0033, וניזניק, אפשטיין חנין) יותר

זאת,  לעומת 5.השבות חוק לפי העולים לכל מלאה אזרחות מתן הוא זו אידאולוגיה של המעשי

למבקשי מקלט , עבודה למהגרי מתייחסים כאשר בישראל" מקובל מהגריםהשימוש במונח "

מצב זמני, לעומת  של קונוטציה זה למונח. חוקיים אינם אם ובין חוקייםהם  אם ביןולפליטים, 

  .(0000ירושלמי וסופר, -אילן-)אליאס, בר קבוע מצב לציין ה"עלייה" שאמור

. , דבר שעשוי להשפיע על השתלבותם בארץ החדשההמוצא בארץ טראומות חוו מהגריםה לעתים

 סודן דרך המסע אחרי נפשית תשושים לארץ עלויוצאי אתיופיה  שלבני הדור הראשון מ רביםלדוגמה, 

, שכן לחוויות השני הדור בני על גם חותמואת  הטביע אשר מצבה; באב-באדיס הארוכה הישיבה או

 (. 0009, עזר)בן  אלה השפעה על המצב הרגשי של ההורים ומידת תפקודם והסתגלותם בחברה החדשה

מאפייני הגירה שיש להם השפעה לטובה הם היותם של המהגרים בעלי קשרים בארץ היעד ובעלי 

( וייטנאם)כגון  בעבר שלטההיא  שבהן ממדינותהברית -לארצות מהגרים, לדוגמהה. תשליטה בשפ

 ליוצאיבעל השפעה חיובית שנוגע  נוסף מאפיין(. Sakamoto & Woo, 2007מיתרונות אלה ) נהנים

 בישראלבני קבוצה זו מספרם הרב של : בישראל, הוא היקף גל ההגירה ומספר גלי ההגירה בריה"מ

                                                   
 www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htmhttp//: 3740חוק השבות תש"י,  5

http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm
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פשר להם לשמור דבר שא  ; הישראלית סביבה תרבותית "רוסית" בתוך המציאותבנות פשר להם להַ א  

 (.0033, וניזניק, אפשטיין חנין) על תרבות המוצא, תוך הבטחת תוצאות חיוביות עבורם

 ודמוגרפייםכלכליים -חברתיים מאפייניםב. 

המשפחה כגון השכלת ההורים, התעסוקה שלהם )ובכלל זה רמת שכר, סוג עבודה, התאמה  למאפייני

, ועודמגוריהם  שכונת, המצב המשפחתי, גודל המשפחה, היישוב או בין רמת ההשכלה לתעסוקה(

כלכלי של בני הדור -החברתי המעמד. הקולטת בחברה התערּותםהצלחת  על משמעותיתהשפעה 

  (.Awokoya, 2010הראשון בעל השפעה רבה על המצב של בני הדור השני )

בני הדור  שלאת השתלבותם  שמעּכביםהעיקריים  הגורמיםכי  נמצא ובעולם בארץ שנערכו במחקרים

ת , תעסוקשל המשפחה : השכלה נמוכה של ההורים, מעמד חברתי נמוךהם הקולטת בחברההשני 

הוריות וריכוז בשולי הערים וביישובים -חדבמקצועות בעלי מעמד חברתי נמוך, משפחות  הורים

 ,Awokoya, 2010; Sakamoto & Woo, 2007; Portes;0007, פיליפוב; 0033ושבתאי,  יבלברג) חלשים

Fernandez-Kelly, Haller, 2005; Rumbaut, 2005; Schmid, 2001) . גורמים אלה מאפיינים בישראל

נוספים שמעכבים את ייחודיים גורמים בעיקר את יוצאי אתיופיה, כאשר כחוקרים מתייחסים ל

הוריות עם שלושה ילדים -דחשיעור גבוה של משפחות : של קבוצה זו השתלבותם של בני הדור השני

 מצב יוצרים(. מאפיינים אלה 0030, אינגדאו) 38לילדים מתחת לגיל  34או יותר ואבות רבים מעל גיל 

, חביב; 0030, ואחרים חביב; 0033ושבתאי,  יבלברג; 0033ואחרים,  אמיתי) וׁשּוליּותעוני  של מתמשך

; הורוביץ 3779; סבר, 3779, הולט; 0007, פיליפוב; 0030גולדברג, -שנהב; 0030, ושץאילת -הלבן

 (.Fernandez-Kelly, 2008; 3787, וליסק

ני הראשון המהגרים מדור העוני של העברתו במניעת הקושי  של ילדיהם אחר שעקב במחקר מצוין ַלש 

(; 3779הולט, של המאה הקודמת ) והשישים החמישים בשנות אפריקה/מאסיה לישראל שעלו הורים

(; Awokoya, 2010) שםהילידים והמהגרים  השחורים של מצבם את שבחנו הברית-בארצות במחקרים

נמצא כי  .(Potvin, 2008קנדה )-בקוויבק הריבּודי בסולם האיטי בני של התקדמותםאת  שבדק ובמחקר

את מעמדם  העלו, הכנסתם אתהשני והשלישי  הדור בני הגדילו, הראשון הדור בני המהגרים לעומת

; 3779מאחור )הולט,  נותרועדיין  הם הקולטת החברה לעומת, אך השכלתם את והרחיבו יהמקצוע

Potvin, 2008 .)בשיעורי הפערכי  עלה בישראל נהלייםמ   נתוניםעל פי  (0000כהן ) ערךש מניתוח 

 לבין אפריקה/אסיה יוצאיהשני של  הדור ביןבכוח העבודה  ובהשתתפות הנישואין בדפוסיהילודה, 

 . בעינם נותרופערי ההשכלה וההכנסה  אולם, הצטמצםאכן  אמריקה/אירופה יוצאי של השני הדור

וערכיהם בנושא  אמונותיהםכלכלית של ההורים, -החברתית הרמהמהספרות המקצועית עולה כי 

 את ותפיסתם( מילדיהם ההשכלתיות שאיפותיהם, ה)לדוגמ בפרט גבוהה והשכלה בכלל השכלה

של ילדיהם  בית הספרמשפיעים במידה רבה על מידת המעורבות של ההורים ב עמם והקשר המורים

 מילדיהם ההורים של הציפיות על ,מעורבים יהיו שבהםהנושאים  על , על התחומים אובני הדור השני

 ,Sakamoto & Woo, 2007; Kroneberg;0033ושבתאי,  יבלברג) ועל הצלחתם של הילדים בבית הספר

2008.) 
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 חברתי  הוןו תרבותי הוןג. 

 תלוי( מהגרים של וקבוצות אתניות קבוצות זה)ובכלל  קבוצות למגווןבין החברה הקולטת  הדיאלוג

 במידת, שיש לאותה קבוצה תרבותית-החברתית הבעוצמ, הקבוצה בני שלכלכלי -החברתי ברקע

 אחרים לשתף םנוברצו שלהם התרבות בנכסי הקבוצה לבני שיש בביטחון, התרבויות שתי בין המרחק

(. ניתן לאפיין 3778ולשם,  הורוביץ; 0033ושבתאי,  יבלברג) המפגש ובמקוםמתרבותם  ברכיבים

חסמים  עם להתמודדלהן  לסייע עשוייםמשאביהן הקהילתיים והמשפחתיים אשר  לפיקבוצות 

(. שני Awokoya, 2010; 0033, וניזניק, אפשטיין חנין; 0033ואחרים,  אמיתיכלכליים ותרבותיים )

 ".חברתי הון" ו"תרבותי הוןמושגי מפתח בבחינת הכוחות העומדים לרשות פרטים וקבוצות הם "

 מושג זה(; Bourdieu, 1986; 3777) בורדיה" לפי ַהביטּוס" –" תרבותי הוןהמפתח הראשון הוא " מושג

חייו. המקורות  במהלך וַמפנים צוברכל ההתנהגויות, ההרגלים, הידע והאמונות אשר אדם  סךהוא 

 וקשה מושרש היטב, יציבהוא  האדםשל  ההביטוס, החברה וכד'. בית הספרהם המשפחה,  ביטוסלהַ 

בחברה  שרכשו ההביטוסמם לארץ החדשה את מהגרים מביאים ע  ה(. Fernandez-Kelly, 2008) לשנותו

של קיומו של הון  התוצאהבאו. אולם, המנהגים, הידע והערכים בחברה החדשה שונים.  שממנה

עתוקרק  אינה מסויםתרבותי  החברתית של קבוצות מסוימות, אלא גם  עליונותן( Reproduction) ש 

רבה במידתבחברה החדשה תלויה  ההצלחה. והדרתן אחרות קבוצות של" הנמכתן" שתי  בין הק 

 חברהל המותאמים רכיבים שלהםהתרבותי  וןהצליחו ההורים להוסיף לה שבההחברות ובמידה 

של תלמידים  שונהתרבותי  להון דוגמה(. 0003)רגב,  ציפיותיהם ואת התנהגותם את ולעצב החדשה

(. להערכתם, לתלמידים אלה יש 3789קוק ואחרים )-יוצאי אתיופיה בארץ עולה ממחקרם של גולן

מעשיים שיסייעו להם להגשים מוטיבציה זו כפי  םכלימוטיבציה גבוהה ללמידה, אך הם חסרים 

 שנהוג בארץ. 

להסתגל  השני הדור לבני לסייע יכוליםמנגנונים  שלושה(, Fernandez-Kelly, 2008) קלי-פרננדז לפי

א. : המקום ילידישל  אלומ שונים והביטוס תרבותי הוןבעלי  שהם אףלתרבות הקולטת ולהצליח בה, 

והבנה של מצבים  שונים דבריםשל  ערכםו משמעותםשל דקויות, זיהוי  הבנה -התאמה קוגניטיבית 

 מהפי  על" פנים העמדתבחברה החדשה, " ערך בעלי דבריםשל  מּודע שכפול -חיקוי חיובי ב. עמומים; 

ידי  עלמשאבי תרבות המוצא  של הנחלתם –זכירה פעילה ג.  ;שנתפס כמתאים בחברה הכללית

בהם לקידום במישורים שונים, הכרת הסיפור המשפחתי כמקור לכוח,  והשימוש לילדיהםההורים 

 יוצאי כיטוענים ה חוקריםיש . הזהות המשפחתית לזהות של החברה הקולטתבין  והיכולת לעבור

 (.0033, וניזניק, אפשטיין חנין) פעילה זכירה של במנגנון להשתמש מרבים בישראלמ "הברי

", ובכלל זה חברתי הון" העומדים לרשות פרטים וקבוצות הואבבחינת הכוחות המפתח השני  מושג

. בקבוצה חברותםשל חברי קבוצה מסוימת לקבל הטבות מכוח  ביכולתם מדובררשת חברתית. 

גבוהה בין חברי  סולידריות ומידתההנחה היא שרשת חברתית צפופה )בעלת קשרים רבים ומורכבים( 

(. נמצא כי תמיכת הקהילה Kroneberg, 2008; 0009ם, )לש ההקבוצה ישפיעו לטובה ויסייעו לחברי

" משמשות מסגרות מעבר האתניות מובלעות"ה כאשרהפסיכולוגית של מהגרים,  מצוקתםאת  מַמתנת

חברתית נמדדת,  רשת(. 3777וקדם,  דריימן-ברון, מירסקי) החדשההקליטה בחברה  בתהליך ותומכות

תרבותית -ללת בעיקר את בני קבוצת המוצא או שהיא ביןהאם היא כו - חבריה הרכבפי  עלבין היתר, 
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 כטובה נתפסתאתניות  קבוצות מגווןחברים פרטים מ שבהקבוצות אתניות. רשת חברתית  חוצהו

 (. 0009'אצ'אשוולי, וצ)אמית  לחבריהסיוע מגוונת יותר  יכולת וכבעלת

-, במחקר שבדק את הסיבות שסייעו במיוחד ליהודים שהיגרו לניובשנות התשעים הברית-בארצות

אחרות, נמצא שהראשונים נהנו מחיזוק ההון החברתי והרשת  מקבוצות מהגרים לעומתיורק, 

 חשו דחייה מהחברה הכללית במידה פחותההדור השני מקבוצה זו  בניהחברתית שעמדו לרשותם. 

 ויהודים הוריהםשעליה דיווחו  מזואחרות, אך גם  מהגרים קבוצותמ שניה דורה בנישעליה דיווחו  מזו

היה תמיכת הקהילה  מכולהגורם שסייע להם יותר לטענת החוקרים, הברית בעבר. -לארצות שהיגרו

 אףהיותם יהודים,  בשל להם. סיוע זה ניתן בשבילם פרשההיהודית המקומית ורשת הסיוע שהיא 

ית המקומית ולמעטים בלבד היו קרובי משפחה בקהילה מהם היו חברים בקהילה היהוד מעטים שרק

זו. כמו כן, הסיוע ניתן לכל המהגרים הללו, ללא קשר לעמדותיהם הפוליטיות או לרמת דתיותם, גם 

מ "יוצאי בריה .(Kroneberg, 2008אם היו שונות מאלה של רוב חברי הקהילה היהודית המקומית )

פשר תשעיםה בשנותהעלייה הגדול  היקף מרשת חברתית רחבה.גם הם  יםנהנבישראל  לעולים  א 

ובעולים שעלו לישראל  העלייהשהגיעו לפניהם בתחילת גל מבני קבוצתם החדשים להיעזר בעולים 

רשת חברתית צפופה, המאופיינת בסולידריות  לַהבנותהצליחו  הם(. 0009, קונטורר)בשנות השבעים 

עובדת היותה של הרשת מורכבת רובה ככולה  אולם(. 0033, וניזניק, אפשטיין חנין) חבריהגבוהה בין 

פעמים רבות  היוהוותיקים,  יהודיםעם החברה הקולטת, עם ה שהמפגשים לכךה ממיוצאי בריה"מ גר

 (. 3778, ולשם; הורוביץ 0000ירושלמי וסופר, -אילן-ים )אליאס, ברעטומ שטחיים

נהנו  הםכי באתיופיה  ה( מצא3777; א0003) שבתאי ,החברתי של יוצאי אתיופיה בארץ להון באשר

 מאוד נחלשה לארץ העלייה עם. מסועפיםעל קשרי משפחה  שהתבססהמלכידות חברתית גבוהה, 

 של םהכרת אי, חיזוק מעמד האישה, הגרעינית המשפחה הדגשת בשל, שלהם החברתית הרשת

 הקייסיםהרלוונטיות של  אובדןוהחברתיים שהובאו מאתיופיה  מוסדותבַ  בישראל מוסדותה

 הקליטה בתהליך התומכות זמניות מעבר כמסגרות לרוב משמשות אתניות "מובלעות". והשמאגלה

אותה התקבצות באזורי ( 3779) הולט לטענת(. 3777וקדם,  דריימן-ברון, מירסקי) החדשה בחברה

 על לשמור אתיופיה ליוצאי סייעה אשר המוצא תרבות על ושמירה( מכורח או)מרצון  מסוימיםמגורים 

החברה הישראלית וביכולת  את להכיר ביכולתם פגעה בזמן בו, קבוצתי ביטחון ומתן לכידות תחושת

 ההיכרות חוסר לצד ,,וחברתית כלכלית חלשיםלרוב  ,ובשכונות ביישובים ההתקבצותשלהם. ת ּוהניע

 הרשויות עלקרובות  לעתים הקשו, אתיופיה יוצאי של והאמונות המנהגים עם הקולטת החברה של

'אצ'אשוולי, וצ אמית; 0033ושבתאי,  יבלברג) הנדרש הסיוע את להעניק והמקומיות הממשלתיות

  (.3779, הולט, 0006, ורצברגר; 0009

 הקולטת לחברה המוצא חברתבין  תּונהשו  ד. 

שפת המוצא, ההורים, המשפחה  באמצעות לילדים מונחלותשל קבוצה אתנית  התרבותו הנורמות

, התקשורת, החינוך מערכת באמצעות מונחלותהמורחבת והקהילה. הנורמות של החברה הקולטת 

(. לבני הדור הראשון שתי Lalonde & Glguere, 2008) הכללית האוכלוסייוה הקולטת החברה של השפה

במדינה  שחייהםאמינים . על פי רוב הם מהקולטת והמדינה המוצא מדינת –מסגרות להתייחסות 

שהיו  וסמלייםמשמעות והם מקווים באמצעות ההגירה לספק צרכים קונקרטיים  בעלישאליה היגרו 

מסגרת  .הזאת לתקווה שותפים. בני הדור השני אינם בהכרח המוצא במדינתחסרים להם 
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השני, בעיקר בני הדור בה נולדו )אליה היגרו הוריהם(. לא פעם שההתייחסות שלהם היא רק למדינה 

 לסייע הוריהם של ויכולתם, הילידים לעומתבשולי החברה  עצמם מוצאיםמקבוצות מיעוט ושוליים, 

; 0030, ופרוג גולצמן; 0033ושבתאי,  יבלברגכלכלית, חברתית ובמישורי חיים נוספים מעטה ) להם

Schmid, 2001.) 

, ילדיהם; המוצא תרבות על לשמור יותר נוטים שבהםהדור הראשון ובעיקר המבוגרים )ההורים(  בני

 ואף סתירה שתיווצר ייתכן כזה במצב. הקולטת בחברה לתרבות יותר ונחשפ כבר, השני הדור בני

 ,Awokoya;0030, גולדברג-שנהב) התרבויות שתידור ההורים לדור הילדים על רקע  בין התנגשות

 תקינה ובהתפתחות מוצלחת באינטגרציה, בתפקודהו המשפחהלפגוע בלכידות  העלולה(; סתירה 2010

(. 0030, אינגדאואצל  Roer-Strier, 2001; 1996; 0033ואחרים,  אמיתי)של הילדים   העצמית הזהות של

 ברמה הקבוצתית להתרחש עשוי –זו מהבית וזו של החברה הקולטת  –הקונפליקט בין שתי התרבויות 

יקט ברמה הקבוצתית נוצר לרוב על רקע של אפליה. . קונפל)בין פרטים( וברמה האישית )בין קבוצות(

 הפרט בין היא וההתנגשות, המערכותשתי  ביןברמה האישית נוצר מהפער  קונפליקט, זאת לעומת

 שתרבות ככל מהספרות עולה כי (.Lalonde & Glguere, 2008; 0030, ופרוג גולצמן) ולמשפחתו להוריו

בדרך כלל תוצאות  תישא עליה השמירה, ולטתהק המדינה לתרבות יותר דומהמדינת המוצא 

זאת, כאשר ההבדל בין תרבות מדינת המוצא לתרבות המדינה הקולטת הוא גדול  לעומתחיוביות; 

 קבוצה אותה בני של התערּותםהשפעה שלילית על  להיותתרבות המוצא עלולה  על לשמירה מאוד,

מראים שככל שבני קבוצה ( 3778, הורוביץ ולשם )ועוד זאת(. Schwartz et al., 2010) החדשה בחברה

, בני קבוצה אתנית זאת לעומת. נבדלת זהותאתנית מרוכזים בשכבות החלשות, כך מתחזקת בקרבם 

הם אלה הנמצאים במגע תכוף יותר עם החברה הקולטת ונוטים  הריבודיהמיטיבים להתקדם בסולם 

 .השלטתלאמץ את התרבות 

על ידי  נתפסת, השני הדור בני של ובמיוחד ,מ"בריה יוצאי של קליטתם(, 0033לדעת יבלברג ושבתאי )

התפיסה כי מצבם של  הישראלית בחברה רֹווחת, זאת לעומת; כמוצלחת רוב פי על חברה הישראליתה

את ההבדלים בהצלחת  להסביר שעשוייםחוקרים סבורים שאחד הגורמים ה  .יוצאי אתיופיה מדאיג

ליוצאי אתיופיה הוא מידת השונות של כל אחת מהקבוצות  בריה"מהקליטה בישראל בין יוצאי 

. בישראל מ"בריה יוצאילבין  הישראלית חברהה בין יחסית מועטה שונות ישמהחברה הישראלית. 

באה לידי ביטוי אשר  ,יותר גדולה שונות קיימת הישראלית לחברה אתיופיה יוצאי בין, לעומת זאת

בקרב יוצאי אתיופיה בני הדור הראשון שיעור גבוה של  -ברמת ההשכלה  הבדלים הבאים:בעיקר ב

 חברה לעומתחברה מסורתית ; אוריינית שאינה ליתאורָּ  מתרבות נקלטים והם, תאנאלפביתיו

דתיים אחרים מאלה של יוצאי  מנהגיםהחברה בעלת ו, בהירבישראל רוב של בעלי צבע עור  ;מודרנית

 (. 3779; הולט, 3777; שבתאי, 0006; לוין ואחרים, 0009עזר,  בן; 0033ושבתאי,  יבלברגאתיופיה )

 הקולטת החברה יחסה. 

 של הסתגלותם קצב על מכרעת השפעה יש ממנה הנגזרת הקליטה ולמדיניות הקליטה לאידאולוגיית

זאת גם מושפעת  הסתגלות(. 0000ירושלים וסופר, -אילן-לחברה הקולטת )אליאס, בר המהגרים

המופנית  תרבותית דחייהמקבוצות אתניות מסוימות בחברה הקולטת, ומנגד,  של התקבלותן ממידת

רות, מלבד זאת(. 0008, אליעזר)בן  אחרות קבוצותכלפי   קבוצות לבני ביחסן מאלה אלה נבדלות חבָּ
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מהגרים ו גבוהה יתכלכל-חברתית(. כאמור, מהגרים ברמה Kasinitz, 2008) שונות ובתקופות שונות

 מקלט מבקשי, פליטים, הריבודיבעלי מעמד נמוך בסולם לעומת לרוב בברכה  מתקבליםמרצון 

(. השפעה רבה Schwartz et al., 2010 ;Schmid, 2001) שעשויים להיתקל בדחייה חוקיים לא ומהגרים

 ,Fernandez-Kellyהם נפגשים )ולאנשים שאתם רץ הקולטת מגיעים המהגרים בא שאליומקום יש גם לַ 

 מאשר פלורליזם יותרגדול יותר ולפיכך יש בהן  הגדולות בעריםהגיוון האתני  ,רובעל פי (. 2008

 אירועים גם. אתנית מגוונים ופחות באופיים יותר שמרנים הםש וכפריים קטנים יישוביםב

 מגדלי הפלת לאחר הברית-בארצות למוסלמים היחס כדוגמת, משפיעים בעולם שמתרחשים

 מסוג בעובדים צורך כגון, הקולטת החברה של הצרכים(. Schwartz et al., 2010) 0003 בשנת התאומים

 ובמקרים אליה מהגרים לקבל מדינה של והרצון הפתיחות מידת את שקובע נוסף ממד הם, מסוים

 (. Schwartz et al., 2010) לקבלםכדי  אחרות מדינות עם תתחרה אף היא מסוימים

 בולטּותהעור  לצבעבעלי צבע עור שונה. שהם ילדיהם להיבט נוסף הוא יחסם של הקולטים למהגרים ו

 על ואף השני הדור בני עלמשפיע  גם הואעל המהגרים עצמם,  משפיע שהוא בלבד זו לאנראה שרבה. 

שפעמים  מצאו(. חוקרים 0009, ומאנע, אור מאנע; 0008אליעזר,  בן; 0030עזר,  בן) הבאים הדורות

גולדברג, -)שנהב שלילית השפעה שחור/כההעור  לצבע ואילוהשפעה חיובית,  בהיר עורצבע לרבות 

 מהגריםה של השני הדור בני זה ובכלל, האפריקנים(. 3777; א0003, שבתאי; 0008אליעזר,  בן; 0030

 תרבותית, חברתית, פוליטית נמוך ממעמדות לעתים קרוב סובליםארצות המערב ל אפריקה מיבשת

 אמיתי) הריבּודיהסולם  בתחתית ממושכת תקופה נותריםרבים מהם אתנית ו מובחנים; הם וכלכלית

; א0003, שבתאי; 0008אליעזר,  בן; 0030גולדברג, -שנהב; 0033ושבתאי,  יבלברג; 0033ואחרים, 

Awokoya, 2010 ;Potvin, 2008.) פעמים רבות חוסר ידע  בולטארצות המערב ב לבניםילידים הה בקרב

ניםעל אודות בני קבוצות אלה והם   סטיגמטית בצורה האפריקנים מוצגים לרוב שבהמהתקשורת  מּוזָּ

 לדחות יותר נוטים אפליה ויםשחוֹ  מיעוטים בנימהמחקרים עולה עוד כי (. Awokoya, 2010ושלילית )

, אליאס; 0008אליעזר,  בן) תרבותית חלופההתרבות הקולטת, לשמור על תרבות המוצא ולחפש  את

(. מגמה זו מתמתנת כאשר הוותק של ההורים Schwartz et al., 2010; 0000ירושלים וסופר, -אילן-בר

עם הוותק נמצא כבעל השפעה חיובית על היכולת של ההורים ושל בני הדור השני להתמודד  –רב יותר 

 (.Awokoya, 2010סטיגמות )

הנורמטיבית  הכללית לחברה שייכותם של המהגרים תחושתו ת, בניית הזהותברּוח  העל פי רוב, תהליך 

-; שנהב0030, ופרוג גולצמן; 0033ושבתאי,  יבלברג) כלפיהםפגשם עם סטיגמות ואפליה מושפעים ממ

 מאפריקה מהגרים מאפיינייש  כי מצאום (. חוקריPotvin, 2008; 0008; בן אליעזר, 0030, גולדברג

אלה  רכיבים". כך, הרצון לשמור על תרימיטיביו"ּפ על כמצביעים אלא, ערך כבעלי נתפסים אינםש

(. כלפי מערכת החינוך 0030, אינגדאורימיטיביות" )"ּפל נוספתהוכחה  בגדר, אלא לחיובי נחשב אינו

בהצקות לתלמידים על רקע שקיימת בסטיגמות ו לסכנה דייםשהמורים אינם ערים  הטענה מועלית

 (.Awokoya, 2010במקרים אלה ) להתערב עליהם כיצדאינם יודעים הם מוצא אתני ו

 של פעולתם, ואתנית גזעית מאפליה הסובלים קבוצות בני של לקידומם הנוגע בכלחוקרים מצאו ש

", מתקנת אפליה" של לקידום אלה ארגונים דאגו הברית-בארצות. מאוד חשובה אדם זכויות ארגוני
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 תרבותית לקונפורמיות הלחץ הקטנת(, Mainstream) המרכזי הזרם הרחבת ושל תרבותי פלורליזם של

 (.Kasinitz, 2008) האמריקנית במורשת אלה קבוצות בני להכליל ומאבק

-)אליאס, בר ולמנהגיהם למהגרים החברה של היחס טיב על גדולה השפעה הגירה בנושא מדיניותלַ  גם

מדינה אחת". כלומר,  –מדיניות של "שפה אחת ה נהוגההברית -בארצות(. 0000ירושלמי וסופר, -אילן

השליטה באנגלית נתפסת "כהוכחת השתייכות" למדינה, בהיעדר תרבות או היסטוריה משותפות לכל 

, 70-הת עד אמצע שנות (. גם בישראל, לפחוPortes & Hao, 2002 ;Portes & Schauffler, 1994האזרחים )

השליטה בשפה  ( טוענות כי0030( ואליאס )3774החוקרות שוהמי ) לשוניות.-מדיניות של חד ננקטה

נתפס שימוש בשפות אחרות וכי ה נקשרה לביטחון המדינה ולאיחוד האומה יחידה כשפההעברית 

 מוקדמת להכרה נמצאה קשורה הקולטת המדינהאיום על הזהות הישראלית. השליטה בשפת כמהווה 

וותק, או אוריינית(, לַ  ליתאורָּ  היא)האם  הקבוצה של הלשונית לתרבות, לפני ההגירה זו שפה של

הקולטת כשפה שנייה  המדינה שפתמגורים בריכוזים אתניים ולקיומם של מורים שיודעים ללמד את לַ 

 (. Awokoya, 2010 ;Schmid, 2001 ;Portes & Schauffler, 1994; 0006)לוין ואחרים, 

 נוסףלשוניות. שליטה בשפת קבוצת המוצא, -נמצאו יתרונות לדו לשוניות-חד של למדיניות בניגוד

, מגבירה את הסולידריות עם קבוצת המוצא, מחזקת את הקשר עם הקולטת המדינה בשפת לשליטה

 & Portes) )באיזו שפה נוח יותר לאדם לתקשר(; האישיות להעדפותיותר  להתאים ועשויההמשפחה 

Schauffler, 1994 סמלי ערך גם יש המוצא קבוצת שפת על לשמירה לגיטימיות למתן, מזאת(. יתרה 

 ,.Schwartz et al; 0033, וניזניק, אפשטיין חנין) להורים ובמיוחד המוצא לתרבות וערכי רגשי וקישור

2010 .) 

החמישים  בשנות. כלפיהםלהיבטים נוספים במדיניות כלפי מהגרים השפעה רבה על יחס החברה  גם

-הביןמוקד השינוי במפגש שהקליטה על התפיסה  מדיניותבכלל, ובארץ בפרט, התבססה  בעולם

. נתבע ממנו לוותר על זהותו התרבותית )במלואה או על חלקים ממנה( ולאמץ את המהגר היה תרבותי

". כלומר, הקבלה של דפוס של "קבלה מותנית התהווהתרבות החברה הקולטת )גישת "כור ההיתוך"(. 

של החברה הקולטת  תרבותהלהפנים את  ביכולתה מותניתתרבות שונים  מאפייניפי  עלקבוצה 

 ולנותני המקצוע לאנשי עבר השינוי ומוקד בארץ במדיניותשינוי  חלהאלפיים  בשנות(. 3773, קרניאלי)

 מתכננים שהם השונות התכניות ואת השירותים את, עצמםאת  להתאים נדרשים והם השירותים

היעד, תוך רגישות תרבותית לשונות ולמאפיינים של כל קבוצה )אמית  לאוכלוסיית ומפעילים

 (.0006סטריאר ולשם, -רואר; 0009'אצ'אשוולי, וצ

דות. מדינות בין משתנה למהגרים הניתן הסיוע מידת אין סיוע ייחודי למהגרים או שהוא מוגבל  באחָּ

  בישראלניתן סיוע במגוון נרחב של תחומים ולאורך זמן. באחרות תן בהיקפו ובתחומיו, ולעומ

ירושלמי -אילן-בר, אליאס; 0009לשם, ) לעולים על פי מדינות המוצאת תאממו קליטהה מדיניות

השונים של קבוצות המוצא. כל הצרכים מו(. מדיניות זו נובעת, בין היתר, מהמאפיינים 0000, וסופר

 וליוצאי )שהופנו למסלול הקליטה הישירה( מ"בריה ליוצאי נבדלים טהקלי דפוסיאלה יחד יצרו 

. נסיבות פוליטיות וכלכליות שמאפיינות מדינה קולטת בזמן נתון )שהופנו למרכזי הקליטה( אתיופיה

 כאשר התרחשהיוצאי אתיופיה  שלמשפיעות אף הן על יחס החברה למהגרים. לדוגמה, קליטתם 
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מדיניים מהותיים: קליטה של כמיליון -כלכליים-אתגרים חברתיים מול עמדההישראלית  החברה

 של זמינות עדרהו גידול בעוני ,; רמת אבטלה גבוהה; התרחבות הפערים החברתייםבריה"מעולים מ

; 0030, ואחרים חביב; 0033ושבתאי,  יבלברג; 0033ואחרים,  אמיתי) חזקה כלכלה אזורי בקרבת דיור

, ליפשיץ; 0006, אפרתי ונצר, קינג; 0030גולדברג, -שנהב; 0030, אינגדאו; 0030, ושץאילת -, הלבןחביב

 .(3779, הולט; 3778, וחביב נועם

 ברמת הפרט התאמה תרבותיתשל  אסטרטגיותו. 

, היטמעות, דלותהיבָּ ) ברמת הפרט ארבע אסטרטגיות של התאמה תרבותיתרי הצביע על ב, כאמור

(. Berry & Sabatier, 2009 ;Portes & Rumbaut, 2005 ;Berry, 1990; 0006רי, )ב ;(ושוליות השתלבות

 רכיביםלפיו הפרט מקיים שמהספרות עולה שהאסטרטגיה המיטיבה ביותר היא דפוס של השתלבות, 

מחקרים מראים שמהגרים אשר מתרבות החברה הקולטת.  רכיביםמתרבות המוצא בשילוב עם 

אסטרטגיות האחרות, נמצאו כבעלי תפיסה חיובית ה את לעומת אלה שאימצוזו,  אסטרטגיהאימצו 

של דימוי עצמי, הייתה להם הרגשת רווחה אישית והם הסתגלו לחברה בצורה הטובה ביותר )נטר, 

 רוציםגם  םלצד רצון לאמץ את התרבות החדשה, ה: דילמה קיימת השני הדור בני בקרב .(0003

 זאת תופסיםכחלק מכיבוד ההורים, אך הם  לשמור על תרבות המוצאוענות לרצון הוריהם ילה

י כפיקוח  הקבוצה בני אינם שהם לכך תמידי כאזכור נתפסתעל תרבות המוצא  השמירה, והור 

 (. Awokoya, 2010) הקולטת

 השתלבות של בולטות. שתי תאוריות מזו של ברישונה משתמשים בטרמינולוגיה חוקרים אחרים 

 :הן בחברה חדשה

 move amongתזוזה בין זהויות  או situated identity )המכונה בספרות זהות מצבית גמישה זהות .1

identities .)של הזהות במצבים שונים, במגע עם גורמים שונים   כיביםר   במגוון בשימוש מדובר

בהתאם להקשר. המשלבים בין התרבויות בצורה גמישה נוטים לדווח על הערכה עצמית גבוהה 

 בהתאם שונות בדרכים לפעול מאפשרת הגמישות. יותר נמוכה נפשית מצוקה עליותר ו

 (.Awokoya, 2010 ;Schwartz et al., 2010 ;Potvin, 2008 ;Lalonde & Glguere, 2008) לסיטואציה

דפוס של  איןזו תאוריה  לפי(: Segmented Assimilation) תקוטעאו הסתגלות מ סלקטיבי שילוב .2

קבוצות חברתיים של המשאביהן האישיים ו. קבוצות המהגריםלכל אחיד  התאמה תרבותית

 ,Portes & Zhou)אימוץ של דפוסים שונים על משפיעים וכן תנאי הקליטה שלהן  מהגרים שונות

 (. 0033, וניזניק, אפשטיין חניןאצל  1993

 שיטת איסוף המידעו: מטרות, אוכלוסייה סקר. ה3

 סקרמטרות ה 3.1

בני נוער עולים,  - הראשון הדור בנילספק מידע מקיף ועדכני על מצבם של  היא סקרמטרת העל של ה

 זה. מידע הוותיקים היהודים הנוערשל בני  מצבם לבין םבינ ולהשוותבני עולים,  -הדור השני  בני עלו

 של םלהתאמת והןולבני העולים  עוליםלתכנון מדיניות, שירותים ותכניות ל הןיהווה את התשתית 

 שירותים ופעילויות קיימים לאוכלוסייה זו.
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 :הבאים נושאיםב סקרתמקד ההלצורך כך 

; הלימודי תחוםתחומים: ב מגווןרכיהם בוהמאפיינים האישיים והמשפחתיים של בני הנוער וצ .1

מצב האם; בילוי שעות הפנאי ו-; שליטה בשפה העברית ובשפתספרי-ביתה האקלים תפיסת

 דתית.התרבותית ו-חברתיתהזהות היחסים עם ההורים; ההחברתי; 

, מעורבות באלימות, עישון, צריכת בית הספרמ היעדרותהיקף מצבי הסיכון: קשיים לימודיים,  .2

 אלכוהול ומצבי סיכון רגשיים.

מקורות התמיכה הפורמליים והבלתי פורמליים העומדים לרשות בני הנוער ודפוסי השימוש  .3

 סיוע ללמידת עברית ובשירותי ייעוץ. בסיוע לימודי, ב הםשל

 .שאר הקבוצות כלפיתהליך קליטתם במדינת ישראל ועמדותיהם  כלפיתחושותיהם של בני הנוער  .4

 סקרה אוכלוסיית 3.2

אוחדו לקובץ אחד. לפני  יםקרס. כלל נתוני ה0030-ו 0008בשנים בסקרים  , הנתונים נאספו כאמור

בני  לבין 0008 שנתחפיפה בין בני נוער שרואיינו ב ישוהאם  ביניהם והשוני הדמיון נבדקוהאיחוד 

ם הבסיסיים של בני הנוער הבמאפייני רב דמיון יש כי נמצא זו בבדיקה. 0030הנוער שרואיינו בשנת 

. אחד לקובץ הנתוניםפשר לאחד את ; דבר שא  הנחקרים בין חפיפה אין וכי השנים בשתי רואיינוש

 .ביניהם להשוות מטרה כל הייתה ולאנותחו יחד  שניםי התחשוב להדגיש כי הנתונים מש

 חמש קבוצות:מ 39-30בני  הכלל סקראוכלוסיית ה

 ( 0003-3773 שלבתקופה  שעלו מיעל ) 0008המידע נאסף בשנים  :לשעבר עולי ברית המועצות .1

שעלו  מ"עולי בריהלא כלל את  סקר(. כלומר, ה0008-3776 של בתקופה שעלו מיעל ) 0030-ו

 .מ"עולי בריה :קר. להלןסשנתיים שקדמו לב

ששני הוריו עלו  מי על 0030: המידע נאסף בשנת לשעבר המועצות-מברית עלו שהוריהםבני עולים  .2

 מ."מבריה וליםבני ע :מ. להלן"מבריה 3787החל מספטמבר 

 מיעל ) 0030 ובשנת( 0003-3773של  בתקופה שעלו מיעל ) 0008המידע נאסף בשנת  :אתיופיה עולי .3

 . עולי אתיופיה :(. להלן0008-3776 של בתקופה שעלו

לארץ מי ששני הוריו עלו  על 0030-ו 0008המידע נאסף בשנים  :מאתיופיה עלו שהוריהם בני עולים .4

יוצאי אתיופיה שהוריהם עלו בני עולים לא כלל  סקרכלומר, ה .מאתיופיה 3787החל מספטמבר 

 .מאתיופיה ב"מבצע משה". להלן בני עולים

 בישראל נולדו הוריהם ששני, ילידי ישראל, יהודים על 0030המידע נאסף בשנת  :ותיקים יהודים .5

 .ותיקיםיהודים  :להלן 3788.6 דצמבר עד עלו או

                                                   
 גרו אך בישראל שנולדו נוער ובני)כולל(  4 גיל עד לישראל וחזרו"ל בחו שנולדו נוער בני כולל: ותיקים יהודים 6

 .לפחות האחרונות בשנתיים בישראל וחיים)כולל(,  שנים 4 עד"ל בחו הוריהם עם
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 שלהם קשייםהשמשום  קר סב נכללו לא העולים החדשים ביותר בארץ )בעלי ותק של פחות משנתיים(

 נכללו לאכן -כמו. םהקליטה הראשוני יבעולים לאחר שלבדווקא ייחודיים והיה רצון להתמקד 

כיוון שבני נוער אלה מקבלים מענים שונים במסגרת הפנימיות ולא במסגרת מתלמידי פנימיות, 

 הקהילה.

 הדגימה תהליך 3.3

(. לצורך 0030בשנת  3,440-ו 0008בשנת  400בני נוער ) 0,040התבסס על מדגם ארצי מייצג של  סקרה

יוצאי אתיופיה, העביר המשרד לקליטת העלייה לצוות המחקר של ו בריה"מוע הדגימה של יוצאי ביצ

 עבור כל קבוצת מוצא, והדגימה נעשתה באופן אקראי מתוך כל אחד מהקבצים הללו. בקובץ נתונים 

ה נבנ כןניתן היה לדגום. ל שממנולא היה קיים קובץ נתונים  –לגבי בני הנוער היהודים הוותיקים 

הרלוונטי  בגילאחד או נערה אחת  נער לפחותיש  שבהםקובץ של מספרי טלפון של משקי בית בישראל, 

 , יהודים ותיקים )לפי ההגדרה הרשומה לעיל(. סקרל

משפחות. נערכה בדיקת  6,000-משפחות. מתוכן נדגמו אקראית כ 500,000-קובץ זה כלל למעלה מ

 . סקרלאוכלוסיית הסינון עם אחד ההורים כדי לוודא התאמה 

, סקרלאוכלוסיית ה שמתאימיםאחד או נערה אחת  מנער יותר במשפחה היו שבהםבמקרים 

 75%–בני נוער  3,786ל והכ-סך והקבוצות השיב מכל 7הגרלה )על ידי תוכנת מחשב(.ב המרואיין נבחר

 (.3היענות )לוח 

 לפי קבוצת מוצא והמדגם,  סקר: אוכלוסיית ה1 לוח
 אתיופיה יוצאי 1ה"מברי יוצאי 

 עולים בני עולים עולים בני עולים  ותיקים יהודים

 סקרה אוכלוסיית
(N ,באלפים) 

 

67.0 

 

03.0 

 

7.8 

 

8.3 

 

503.5 

 540 500 500 500 500 (N) המדגם

 673 685 650 673 534 ( N) בפועל ראיונות

 300 77 83 73 88 היענות %
יוצאי קווקז )מהרפובליקות האוטונומיות של הקווקז  30%האם:  של)רפובליקה(  המוצא מדינתלפי  3

 ;'יקיסטן(טגמו)מאוזבקיסטן  בוכרה יוצאי 30%-ו( ן'אומאזרבייג
 
בני ותיקים ו –, קרי 0030רק בשנת  סקרניתוח המידע שוקללו הנתונים. לגבי הקבוצות שהשתתפו בב  

כל -הנתונים שוקללו לפי הפרופורציה של מספר בני הנוער בכל קבוצת מוצא מסך – עולים מבריה"מ

. לגבי הקבוצות שהשתתפו בשני מועדי האיסוף, היה צורך ליצור בסיס לשקלול סקראוכלוסיית ה

 הופיעו אשר, 3774-3776 ילידי נוער שבני שיבטיח( 0030-ו 0008) המועדים שנימאוחד בשביל 

 .אחת פעם רק יספרוי  , המועדים שניב סקרה באוכלוסיית

                                                   
 בני נוער. 534בני נוער. בפועל רואיינו  500המבוקשת עמדה על  המכסה 7
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מופיעים ניתוחים לפי קבוצות  בדוח. SPSS של Complex Samples תוכנתבאמצעות נותחו הנתונים 

, ולפיכך, במקרים אלו האומדנים המוצגים בדוח חשופים קטןמספר התצפיות האפקטיביות  שבהן

בסוגריים אומדנים בעלי טעויות , סומנו הסב את תשומת לב הקוראים לכךל כדילטעויות דגימה. 

לא  50%-. אומדנים בעלי טעויות דגימה יחסיות הגבוהות מ50%-ל 04%שבין הרמות  8דגימה יחסיות

 .הובאו בדוח

 שיטת איסוף הנתונים 3.4

בחודשים  הראיונות נערכו 0008 בשנתעם בני נוער.  הנתונים נאספו באמצעות ראיונות טלפוניים

 יוצאיר נשלח להורים הסק. במהלך 0033לפברואר  0030השני בין דצמבר דצמבר ובמועד -אוקטובר

 סקרמטרות ה . הוסברו בו(נטית לאוכלוסיית היעדוה הרלומ מכתב )בעברית ובשפ"אתיופיה ובריה

 . סקרלהשתתף ב ילדיהםלעודד את  ההורים התבקשוו

שיפורטו בהמשך. השאלון בסקר השני באותו שאלון עם מספר שינויים  שימוש נעשההמועדים  בשני

נוער  בני על, ובכללנוער  בניאודות  עלמחקרים ב ששימשושל שאלונים רבים  תםנבנה על סמך סקיר

; זסלבסקי 0008סטרבצי'נסקי, -סיקרון וכאהן-; ואזןPortes & Rumbaut, 2001בפרט )למשל:  יםעול

; משרד 0005נסקי ויורוביץ, סטרבצי'-; כאהן0005פרנקוביץ' ואחרים, -; אלנבוגן0009ביץ, ווהור

יש (. 3778; ליפשיץ ואחרים, 0003-ו 0000שלום והורנצ'יק, -; בן0006; הראל ואחרים, 0003הבריאות, 

בשיטות שונות. לדוגמה, בין נתונים שנאספו  נאספומחקרים ש נתוניבין להשוות קשה לשים לב ש

( לבין נתונים שנאספו 0006) באמצעות שאלונים למילוי עצמי, כגון במחקרם של הראל ואחרים

יות סיכון ושאלות המתייחסות להתנהגמדובר בעיקר בהנוכחי.  סקרבראיונות טלפוניים, כפי שנעשה ב

עמדות כלפי נושאים שונים, ופחות לשאלות הבודקות מידע עובדתי יותר, כגון מספר החוגים לאו 

סטרבצ'ינסקי, לוי וקונסטנטינוב, -בהם נכשלו )כאהןשבהם השתתפו בני הנוער או מספר המקצועות ש

היגוי את הליוותה ועדת  0008 בשנת(. 0007סימון, -סיקרון ובן-סטרבצ'ינסקי, ואזן-; כאהן0030

 את המשתתפים בחרו ובהן סגורות היו השאלות מרביתעליו.  האת דעת תהוויבניית השאלון וח תהליך

 .ביותר הטובה בצורה מצבם את המתארת התשובה

(. pre-testהראשון בוצעה בחינה מוקדמת של השאלון ושל השיטה לאיסוף המידע ) הכנת הסקרב

ה של כל קבוצת מוצא. רוב תידי מראיינים דוברי שפ-הוחלט כי הראיונות יבוצעו בעברית על

 ותלשאלשלהם אם ה-המראיינים היו עולים בעצמם. בני הנוער, לפי רצונם, יכלו לקבל הסבר בשפת

. מעט הנָּ שּו השאלון, אם כי זהה בצורה נעשה 0030 בשנתהמידע  איסוףו. בשפה ז יהןולענות על

משמעי, -היה חד לא שאלות כמהשניסוחן של  שמאחרחשש  עלה 0008הנתונים משנת  ניתוח בעקבות

 שנתשל  בשאלוןאלה  שאלותהוחלט לא לכלול  לפיכךפירשו אותן באופנים שונים.  הנוער בניכי  ייתכן

 ואת העוליםשל  השניהרלוונטיים לדור  הנושאים אתיותר  הדגישכמו כן, מתוך רצון ל 0030.9

                                                   
 טעות דגימה יחסית מוגדרת כטעות הדגימה חלקי האומדן. 8
 שאלות על זכויות של תלמידים עולים, על קבלת עזרה לשיפור השליטה בעברית ועל העדפה של שפה מסוימת.9
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 בשפה השימוש: בנושאים שאלות להוסיף הוחלט, 0008 בשנת לב תשומת דישלא קיבלו  הנושאים

 אם עם ההורים ובני גילם ועמדות ותפיסות בני הנוער את הקבוצות האחרות.-ובשפת העברית

 בדוח צגתווה המידע ניתוח 3.5

מלבד זאת, נערכו . בזמן הריאיון גיללפי מין ולפי , לפי קבוצת מוצאנערכו ניתוחים  מחקרה במסגרת

 בהתאם, לפי קבוצת מוצארוב -פי-הנתונים בלוחות מוצגים עלניתוחים לפי ותק בארץ כמשתנה רציף. 
 מובאים בארץ ותק לפי סטטיסטית מובהקים הבדלים נמצאו בהםש בנושאים. סקרה של העל למטרת

 גיל לפי נתונים מוצגים לא(. 37)פרק  נפרד בפרק מוצגים מגדר לפי הנתונים; זה משתנה לפי גם נתונים

 מוסיפות ולא המחקרית מהספרות מוכרות אלה מנתונים שעולות שהמגמות מאחרבזמן הריאיון, 

 (.0030, וקונסטנטינובסטרבצ'ינסקי, לוי -כאהן) הראשון המחקר בדוח שהוצג לזה מידע

 ומשפחותיהם הנוער בני של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 4

משפחתיים, כגון  מאפייניםם של בני הנוער, כגון שנת עלייה, מין וגיל; והים מאפייניצגבפרק זה מו

 גודל המשפחה, השכלה ותעסוקה של ההורים.

 הנוער בני של אישיים מאפיינים 4.1

 35-30 בני םכמחצית(. להלן 0שנים )לוח  35.3 הוא סקרהנוער שהתראיינו להגיל הממוצע של בני 

בעלי ותק  אתיופיה עולי 39-34.10 בני 90%-ו 35-30 בני 60% – בריה"מעולי בקרב  .39-34 בניוכמחצית 

 (.0)לוח  ;שנים בממוצע, בהתאמה( 33-ו 7) בריה"מ יעול לעומתממוצע נמוך יותר בארץ, 

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא, נוערה: מאפייני בני 2 לוח

  אתיופיה יוצאי  בריה"מ יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים יהודים

 40 40 46  43 59 נערות: מין

 35.4 35.9 35.3  35.0 34.6 )שנים( ^^^ ממוצע גיל

 100 100 100  100 100 ^^^סה"כ – גיל

35-30 60 48  40 59 59 

39-34 90 50  40 46 46 
       

 - - 7.0  - 30.7 ^^^ בארץ )שנים( ממוצע ותק

 - - 100  - 100 ^^^סה"כ – ותק

 - - 69  - 33 שנים 9-0

 - - 65  - 54 שנים 33-8

 - - 07  - 55 שנים+ 30

 Wald F(p<0.001)  פי מבחן-הבדלים מובהקים על^^^

                                                   
יושפעו  לא שהממצאים כדימ. "וסיית עולי בריהמשקפת את הרכב אוכלזו לגילים  לציין, כי חלוקה ראוי 10

בשכר ולהתנהגויות  לעבודה, לפנאי הקשורים בנושאים השונה, פיקחנו על גיל המשיבים הגיליםמהתפלגות 
  סיכון.
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 ועל הנוער שבניכי ככל   (. מידע זה חשוב6נבדק גם גיל בני הנוער ביום העלייה )לוח  ,בארץ לוותק וסףנ

שלהם בארץ ארוכה יותר, וגוברים סיכוייהם לשלוט בשפה  ייהתקופת השה ,בגיל מוקדם יותר

נמצא כי הגיל הממוצע בעת רבים הגיעו בגיל צעיר:  העברית ולהשתלב בתחומי החיים השונים.

 . אתיופיה עולישנים בקרב  4.4שנים, לעומת  5.5הוא  הנוער מבריה"מעלייתם של בני 

 מאוד צעירים בהיותםחדשים יותר בארץ, אלא שרק כשליש מהם עלו לארץ  אתיופיה עולילא רק ש

 30. כאשר בוחנים את היקף בני הנוער שגילם ביום העלייה היה ה"מעולי ברימ 55%(, לעומת 6-0 בני)

 .ה"מעולי בריבלבד מ 9% לעומת אתיופיה עולימ 33% –ראי  תמונת מתקבלתשנים או יותר 

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא העלייה ביום הנוער בני גיל: 3 לוח
 עולי אתיופיה בריה"מ עולי 
 4.4 5.5 ^^^ )שנים( העלייה ביום ממוצע גיל
 100 100 ^^^סה"כ )%( –ביום העלייה  גיל
6-0 55 65 
3-5 66 04 
7-9 33 04 
30+ 9 33 

 Wald F(p<0.001)  פי מבחן-הבדלים מובהקים על^^^

 הנוער בני של המשפחות מאפייני 4.2

 הבדליםעולים  מהלוחבני הנוער לפי קבוצות מוצא.  של יהםמשפחותמוצגים מאפייני  5 בלוח

 של משפחותיהן ובין( עולים ובני)עולים  אתיופיה יוצאי משפחות של הקבוצות שתי בין משמעותיים

 : פירוטם להלן, והתעסוקה ההשכלה במאפייני האחרות קבוצותה

 ( עולים ובני)עולים  אתיופיה יוצאי של הקבוצות שתי משפחות :במשפחה ילדים של ממוצע מספר

הן הקטנות בריה"מ , שתי הקבוצות של יוצאי זאת לעומת(; בממוצע ילדים 3-)כ ביותר הגדולות הן

ילדים בממוצע  6.3בממוצע במשפחה(. משפחות היהודים הוותיקים בתווך ) ילדים 0.5-ביותר )כ

 במשפחה(. 

 אחוז, זאת עםהוריות. -חדהן  בריה"מ עולי ממשפחות( 03%כרבע ): הוריות-חד משפחות 

שתי הקבוצות  שבקרבנמוך יותר ודומה לזה  בני העולים מבריה"מהוריות בקרב -החד המשפחות

 .3% –הוריות נמוך בהרבה -חד(. בקרב הוותיקים אחוז המשפחות ה33%-)כ אתיופיהשל יוצאי 

 נמוכה  )עולים ובני עולים(ההורים בקרב יוצאי אתיופיה  של השכלתם רמת: ההורים השכלת

מהאבות בשתי  94%-מהאימהות וכ 80%-כההורים בקבוצות האחרות.  של מזומשמעותית 

-תיכונית או על השכלהבעלי  הםבשתי הקבוצות  בלבד מההורים 30%-הקבוצות לא למדו כלל. כ

 השכלת לעומתקבוצות. אין הבדל ניכר בהשכלת האב יתר המההורים ב 70%תיכונית, לעומת מעל 

 .המוצא קבוצות תוךהאם ב

 המשפחה ראש  אתיופיהמ בני העולים ממשפחות( 39%: בשני שלישים )המשפחה ראש תעסוקת

 למגמת בהתאמה, אלה אחוזים. אתיופיה עולי תממשפחו 47% המצב בקרב לעומתמועסק, 

בריה"מ , הן בקרב יוצאי המשפחה ראש של התעסוקה אחוזימ משמעותית נמוכים, ההשכלה

 .76%-כ -וותיקים יהודים הוהן בקרב ה )עולים ובני עולים(
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: אין הבדל ניכר מבחינה סטטיסטית בין קבוצות המגורים יישוב שלכלכלית -החברתית הרמה

 כלכלית נמוכה )אשכולות -המוצא בהיקף בני הנוער המתגוררים ביישובים בעלי רמת חברתית

. עם זאת, האחוז הגבוה ביותר מבין המתגוררים ביישובים מרמה גבוהה )אשכולות של הלמ"ס( 5-3

( לעומת אחוזים נמוכים יותר בקרב 50%)וותיקים יהודים ה( הוא בקרב משפחות השל הלמ"ס 30-9

בני העולים ולעומת בני העולים מבריה"מ (, ובמיוחד לעומת 60%-)כ אתיופיה עוליובקרב  בריה"מ עולי

מגמות בעיקר (. מכאן ניתן להסיק, כי ההבדלים שנמצאו ברמת היישוב משקפים 33%-אתיופיה )כמ

 המוצא. של הגירה ותהליכי עיור ופחות הבדלים בין קבוצות

 )באחוזים( מוצא קבוצות, לפי נוערה: מאפייני משפחות בני 4 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 עולים בני עולים  עולים בני עולים  ותיקים
 6.3 3.6 4.9  0.3 0.0 ^^^במשפחה ילדים של ממוצע מספר

       

 3 34 39  33 03 ***הוריות-חד משפחות
       

 100 100 100  100 100 ^^^כ"סה – האב השכלת
 -- 95 96  0 0 כלל למד לא

 (4) 30 34  6 0 ב"חט/  יסודית
 53 30 30  03 06 תיכונית

 46 -- --  93 99 אקדמית לא או אקדמית: תיכונית-על
 100 100 100  100 100 ^^^כ"סה – האם השכלת

 -- 98 86  0 0 כלל למדה לא
 (6) 33 7  -- -- ב"חט/  יסודית
 63 8 9  37 00 תיכונית

 33 (6)  --  80 99 אקדמית לא או אקדמית: תיכונית-על
       

 70 39 47  75 76 ***עובד משפחה ראש
       

 יישוב של כלכלית-חברתית הרמ
 100 100 100  100 100 ^^^כ"סה –*מגורים
 37 00 05  03 39 (5-3 אשכול) נמוכה
 67 35 58  30 40 (3-4 אשכול) בינונית
 50 35 08  37 66 (30-9 אשכול) גבוהה

 ס"הלמ של כלכלי-רתיבח אשכול פי על* 
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001)  
        Wald F(p<0.001)  פי מבחן-הבדלים מובהקים על^^^
  0.50 -ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50 -מ גדולה היחסית הדגימה טעות --

 
להתגבר על קושי זה,  כדי. םקטיבי של משפחתיי האוביכלכלה העל מצב נוערהבני מ מידע לקבל קשה

עם  יצאוהשנה האחרונה  במהלךם , והא  מסוימים מוצרים םמשפחת בעלותבם בני הנוער הא  נשאלו 

 (. 4לוח ר' מיום אחד במלון או בצימר ) יותר בתמשפחתם לחופשה 
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 )באחוזים( לפי קבוצת מוצאת על מוצרים ויציאה לחופשה, בעלּו -: מדדים כלכליים 5 לוח
  יהודים אתיופיה יוצאי  בריה"מ יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
       מוצרים על בעלות
 75 57 35  85 50 (***לפחות אחת) מכונית
 88 53 56  88 33 ***מזגן

 98 67 08  43 55 ***כביסה מייבש
 93 30 33  40 66 3***כלים מדיח
 LCD ***3 90 96  50 56 94או  פלזמה
 78 76 86  77 70 לפחות( *** אחד)תקין  מחשב

 94 64 00  99 93 1שני מחשבים ויותר ***  מתוכם
 97 06 34  94 37 3לפחות *** אחת פעםלחופשה  יצאו

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 )האחוזים מתוך הנשאלים(. 0030-השאלה נשאלה רק ב 3

ליים שתוארו משקפים הבדלים משמעותיים בין קבוצות לּכבני הנוער על אודות המדדים הּכ חידיוּו

 המוצא. 

 בקרב משפחות היהודים הוותיקים אחוזי הבעלות על מגוון המוצרים באופן  - מוצרים על תבעלּו

 בני העולים מבריה"מל גם(. אחד לפחות מחשב – 78% עדמדיח כלים  – 93%-מכללי גבוהים )

תקין  מחשב – 77% עדו מדיח כלים – 40%-מ) המוצרים מגוון על יחסית גבוהים בעלות אחוזי

 אחוזי אתיופיה, עולי בקרבובמיוחד  ,אתיופיהמ בני העולים בקרב, םלעומת(. לפחות אחד

(. מחשב אחד לפחות - 57%מדיח כלים עד  – 33%-מ) נמוכים מאודהם  מגוון מוצרים הבעלות על

ייתכן כי  .אלה במשפחות הבית משק ראש של יותר נמוכים תעסוקה לאחוזי בהתאמה זאת

הבדלים אלה נובעים גם עקב מידת השונות בהרגלי הצריכה של יוצאי אתיופיה והחברה 

 הישראלית המודרנית יותר. 

 נסעו עם משפחתם לחופשה בת יותר מיום אחד במלון  אתיופיה עולימ 34%רק  - לחופשה יציאה

גבוה רק במעט  אתיופיהמ בני העוליםאו בצימר במהלך השנה האחרונה, והאחוז המקביל בקרב 

-ו 94%) וותיקים נסעו לחופשהההיהודים ומ בריה"ממבני העולים מ 90%. לעומתם, מעל 06% –

מהם דיווחו על נסיעה עם משפחתם לחופשה  37% -"מ הברי עולי נמצאים , בהתאמה(. בתווך97%

 של יותר מיום אחד במלון או בצימר. לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית לפי ותק

 .בארץ

 יהודית וזהות דתית זהות 4.3

 מרגישים הם מידה באיזו, משפחתם של הדתיות מידת את מגדירים הם כיצד נשאלו הנוער בני

 והאם הם נוהגים לחגוג חגים יהודיים.  11היהודית המסורת על לשמור נוהגים הם האם, יהודים

                                                   
שאליהם  חגיםלא ציון הל או "יהודית מסורת" ת המושגהגדר ללא נשאלו אלה שאלות כי להדגיש חשוב 11

 השמירה כי במפורש נאמר למרואיין. הנוער מבני אחד לכל פרשנות מרחב לתת כדי, זאת. השאלה מתייחסת
 .הבנתו פי על היא היהודית המסורת על
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  )באחוזים( לפי קבוצת מוצא: זהות דתית וזהות יהודית, 1 לוח

 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

 הגדרת לפי המשפחהרמת דתיות 
 ^^^סה"כ -/ה הנער

 

100 

 

100 
  

100 

 

100 

 

100 

 00 57 46  3 (0) דתי

 64 54 50  03 33 מסורתי

 56 3 4  96 89 דתי לא/חילוני
       

רבה או  במידהכיהודים ) מרגישים
 3*** (במידה רבה מאוד

 
36 

 
83 

  
73 

 
78 

 
74 

 73 78 78  98 44 0שומרים על המסורת היהודית***

 78 77 78  88 39 0ים***יחוגגים חגים יהוד

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) ;           ^^^פי מבחן-הבדלים מובהקים על  Wald F(p<0.001) 

 .לא בכלל או מאוד מועטה, מועטה במידה כך מרגישים השאר 3
 = הרבה מאוד( 4= בכלל לא, עד  3בטווח התשובות )נע בין  4-6בני נוער שענו בדרגות  0

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 (: 3אלה נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצות המוצא )לוח  בנושאים

 משפחתם  את הגדירוהמכריע בקרב שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים(  הרוב

משפחתם כדתית. יתר על כן, זהותם  את הגדירו( 57%-46%) מחציתםכמסורתית או כדתית. 

 במידהמרגישים יהודים במידה רבה או  שהם דיווחו 79%-הדתית שלובה בזהותם היהודית: כ

לשמור על המסורת היהודית במידה  נוהגיםשהם  ציינו (78%-77%) כולם וכמעט, מאוד רבה

 .יםייהודונוהגים לחגוג חגים  רבה-עד-בינונית

 00%משפחתם כמסורתית או כדתית ) את הגדירוהוותיקים ודים היהושבעה אחוזים מ חמישים 

משפחתם כדתית(. אולם זהותם הדתית איננה קשורה בהכרח לזהותם היהודית:  את הגדירומהם 

מאוד, אחוז דומה מהם  רבה במידהמרגישים יהודים במידה רבה או  שהם ציינו( 74%רובם )

ורובם המכריע  רבה-עד-בינוניתודית במידה לשמור על המסורת היה נוהגיםדיווחו שהם ( 73%)

 .יםייהודחגים  לחגוגשהם נוהגים  דיווחו( 78%)

 משפחתם כמסורתית או כדתית. ובדומה  את הגדירו מבריה"מבני העולים מ( 09%מעל רבע ) קצת

וותיקים, אם כי בצורה בולטת יותר, זהותם הדתית איננה קשורה בהכרח לזהותם יהודים הל

 דיווחומהם  98%מאוד,  רבהבמידה  או רבה במידה יהודים מרגישים שהם ציינו 83%היהודית: 

שהם  דיווחו( 88%ורובם ) ,רבה-עד-בינוניתלשמור על המסורת היהודית במידה  נוהגיםשהם 

 .םייהודילחגוג חגים  נוהגים

 שהם ציינוש אלו אחוזאו כדתית.  מסורתיתכמשפחתם  את הגדירו ה"מברי יעולמ 36% רק 

נמוך מאחוז אלו שציינו זאת בקרב  היהמאוד  רבה במידהבמידה רבה או  יהודיםמרגישים 

על המסורת  השומרים אחוז גם ;(78%-ל ועד 83%-מ הנע טווחה לעומת, 36%)הקבוצות האחרות 

 גםובשאר הקבוצות(  78%-ועד ל 98%-הנע מ טווח לעומת, 44%) רבה-עד-בינוניתהיהודית במידה 

 היו (הקבוצות בשאר 77%-ל ועד 88%-מ הנע טווח לעומת, 39%ים )ייהוד חגים אחוז החוגגים
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 ה"מ. חשוב לזכור שכרבע מהעולים מבריהאחרות הקבוצות בקרב שנמצאו האחוזיםמ נמוכים

  12.א(0007, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהאינם רשומים כיהודים )

 שנים בארץ(  9-0( מבני הנוער החדשים ביותר בארץ )75%-, הרוב המכריע )כה"מברי עולי בקרב

 בקרב 98%-ל רדוי זה אחוז. חילוניתכ משפחתם את הגדירושנים(  33-8ומבעלי הוותק הבינוני )

 אחוז: הפוכה תמונה הסתמנה אתיופיה עולי בקרב(. בארץ ויותר שנים 30) הגבוה הוותק בעלי

 גבוהים ואף, הוותק קבוצות בכל מאוד גבוהים כדתית או כמסורתית משפחתם את המגדירים

 העלייה עם, ה"מברי עולי בקרב, ועוד זאת (.שנים 9-0) בארץ ביותר החדשים הנוער בני בקרב יותר

-ל ועד שנים 9-0 של ותק בעלי בקרב 69%-)מ היהודית המסורת על השומרים אחוז עולה בוותק

 בקרב 47%) םייהודי חגים לחגוג הנוהגים אחוז עולה וכן(, ויותר שנים 30 של ותק בעלי בקרב 39%

 אין, אתיופיה עולי בקרב(; ויותר שנים 30 של ותק בעלי בקרב 94%-ל ועד שנים 9-0 של ותק בעלי

 לחגוג ונוהגים היהודית המסורת על שומרים, כאמור(, 79%-77%) המכריע הרוב, לוותק השפעה

 .םייהודי חגים

 הוותק הבינוני  בעלי הןו( שנים 9-0 של ותק)בעלי  ביותר החדשים העולים הן, ה"מברי יעול אחוז

בקרב בעלי  עולה הוא(; בהתאמה, 43%-ו 47%) דומהמרגישים יהודים  שהם שציינו ,שנים( 33-8)

 האם"( עולה כי השאלה 0009והורוביץ ) זסלבסקישל  ממחקרן (.93%-שנים ויותר )ל 30הוותק של 

הפכה רלוונטית בעבורם רק לאחר העלייה, ורבים  "?כיהודים בריה"מ עולי רגישיםמ מידה ובאיזו

 עם שלהם המפגש בעקבות ,מהם הופתעו מהדגש שניתן לנושא זה בישראל. על פי המחקר הנ"ל

ואת יחסם אליה. עוד נמצא  ליהדותלבחון מחדש את קשרם  עליהם היה ,הישראלית החברה

 המשפחתי הרקע מאשר זהותם גיבוש עללאחר עלייתם ארצה השפיעו יותר  חוויותיהםבמחקר כי 

 .ותק לפי הבדל נמצא לאיוצאי אתיופיה  בקרב. בבריה"מ יהםחוויותאו  שלהם

 העברית ובשפה אםה-שפתב שליטה. 5

לצד  .ןיתרו לשוניות-בדו גישות הרואותהבקרב חוקרים וקובעי מדיניות בשנים האחרונות מתחזקות 

בשל החשיבות שבשמירת הן , אם-שפתהקולטת מיוחסת חשיבות לשימורה של  מדינהשליטה בשפת ה

אם על ה-אורייני בשפתהידע ההחיובית של  השפעתו שלארץ המוצא והן ב ה שללתרבות הזיקה

 בגיל האם-כאשר רוכשים את שפת נמצא כיואחרים  לייקיןשל  במחקר. השפה השנייה ה שלרכישת

 מיתת הפונֶּ דעּוהמּו)רוסית( מועברים לעברית, ובמיוחד  אםה-שפתכישורי אוריינות בסיסיים ב ,צעיר

(Leikin et al., 2010 .)על ההצלחה  אםה-שפתב האורייני הידע השפעת על מצביעים אחרים מחקרים

בפרק זה, העוסק בשפה, נציג את (. 0000, ידוביצקי; 0006הלימודית בשפה החדשה )לוין ואחרים, 

: רק בעברית, בבית עם הוריהםובני העולים  העוליםדברים בני הנוער מבהן שהתפלגות השפות 

 אם-שפתשל בני הנוער ב תםשליט. לאחר מכן יוצגו מדדים של אם-שפתורק ב אם-שפתבעברית וב

  עברית.וב

                                                   
גרסה מוקדמת של השאלון כללה שאלה על רישום בני הנוער כיהודים. אולם, בדיקת השאלון במסגרת של  12

pre-test נחת בקרב בני הנוער, ופעמים רבות הם לא ידעו להשיב עליה, -העלתה ששאלה מסוג זה מעוררת אי
 לכן הוחלט להוציאה מהגרסה הסופית של השאלון.
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 הוריהם עם בבית מדברים הנוער בני בהש השפה 5.1

 בני העולים. עם זאת, אםה-שפתב בבית מדברים, עוליםהבני  גם, יה"משאחוז גבוה מיוצאי בר נמצא

דומיננטית  הרוסיתציינו כי השפה ואילו העולים , אםה-שפתל נוסףגם בעברית  יםדברמ הם כי ציינו

 וכמחציתם, שלהם אםה-שפתב וגם בעברית בבית מדברים בריה"מ יעולמ 54%-כ: הרבה יותר הםבחיי

שציינו כי הם ה"מ בריבני העולים מ אחוז. כצפוי, שלהם אםה-שפתב רק הוריהם עם מדברים( 43%)

 הוריהם עם מדברים מהם 30% ורק ,93% – יותר הרבה גבוה אםה-שפתב וגם בעברית בבית מדברים

 מדברים רק בעברית(.  39%) אםה-שפתב רק

בקרב העולים  המשפחה בחיק אםה-בשפתהשימוש  .אחרת תמונהמצטיירת  בקרב יוצאי אתיופיה

 בבית מדבריםציינו כי הם  אתיופיה עולימ( 34%) שלישים כשני בני העולים נמוך בהרבה:בקרב ו

. אםה-שפתב רק הוריהם עם מדבריםציינו כי הם  מהם( 00%), וחמישית אםה-שפתב וגם בעברית

 וכמחצית, אםה-שפתב וגם בעברית בבית מדבריםאתיופיה מ מבני העולים( 58%) כמחציתנמצא כי 

(. חשוב לציין כי מהספרות אם-שפתב רק מדברים בלבד 6%-)כ בעברית רק הוריהם עם מדברים( 57%)

, ואחרים)חביב  הנמוכ בעבריתאתיופיה י עולמבוגרים )הורים( ה של תםשליטרמת שהמקצועית עולה 

ציינו כי הם  הנוער מבני שרבים ומאחר( 3778, וחביב נועם, ליפשיץ; 0006, ונצר אפרתי, קינג; 0030

 (.3)תרשים בתקשורת בין בני הנוער להוריהם  הבעי נוצרת, מדברים רק בעברית

 : השפה שבה בני הנוער מדברים בבית עם הוריהם, לפי קבוצת מוצא )באחוזים(***1תרשים 

 

 

 Wald F(p<0.001)  פי מבחן-*** הבדלים מובהקים על
 

-שפתב וגם בעבריתשמדברים בבית  ה"מברי עוליאחוז בני הנוער  הותק, עולה בהדרגוהעלייה ב םע

 הבהדרג ויורד(, ויותר שנים 30 של ותקבקרב בעלי  45%-ל שנים 9-0 של ותק בעליבקרב  00%-)מ אםה

בקרב בעלי  69%-ל שנים 9-0 של ותק בעליבקרב  98%-)מ אםה-שפתאחוז בני הנוער המדברים רק ב

 אםה-שפתמדברים בבית בעברית וגם בציינו כי הם אתיופיה ש עולי אחוז(. ויותר שנים 30 של ותק
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 בני עולים   עולים    בני עולים עולים

 רק בעברית

 גם בעברית וגם בשפת האם

 רק בשפת האם
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(, ויורד מעט בקרב בעלי 93%-ל 30%-)מ ;שנים( 33-8שנים לוותק בינוני ) 9-0עולה במעבר מוותק של 

יורד בקרב בעלי  אםה-שפתהמדברים רק ב עולי אתיופיה(; ואחוז 33%-שנים ויותר )ל 30הוותק של 

 (.9)לוח  ;(36%-בקרב העולים החדשים ביותר ל 66%-שנים ויותר )מ 8הוותק של 

 )באחוזים( בארץ ותק לפיבני הנוער העולים מדברים בבית עם הוריהם,  בהש: השפה 1 לוח
 ותק בארץ 
 אתיופיה עולי  עולי בריה"מ 
 9-0 33-8 +30  9-0 33-8 +30 
 100 100 ~100  100 100 ~100 "כסה
 03 33 (9)  7 -- 0 בעברית רק
 33 93 30  45 68 (00) אם-בשפת וגם בעברית גם
 (36) 36 66  69 30 98 אם-בשפת רק

; 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  ;Pearson  (p<0.001)פי מבחן-עללפי ותק הבדלים מובהקים  ~
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --

 אםה-שפתב שליטה 5.2

, שלהם אםה-שפתב לשליטתםהעולים בנוגע  בני שלשל בני הנוער העולים ו םדיווח יוצג זהפרק -בתת

 הנוער בני היקףל, וכן אםה-שפתפי תפיסתם( מייחסים לשמירה על -והוריהם )על שהם לחשיבות

 .עברית מלבד, זו בשפה חבריהם עם המדברים

 אםה-שפתב כתיבהבו דיבורב בסיסית שליטה 5.2.1

. בני הנוער אםה-שפתב כתיבה ושל דיבור של בסיסית יכולת על נשאלו ובני העולים העולים הנוער בני

 (. 8)לוח  13מדברים בבית עם הוריהם רק בעברית לא נשאלו שאלות אלהציינו כי הם ש

 ראוי ה"מגבוהה במיוחד בקרב יוצאי ברי אםה-שפתב פשוטה שיחה קשיים ללא לשוחח היכולת .

בני  יתבבַ שלפיו ובין הדיווח  אםה-שפתב פשוטה שיחה לשוחח היכולת בין פער ישלשים לב גם כי 

(. הפער נובע מכך שהשאלה הראשונה לעיל 9 לוחר' ) אםה-שפתב עם הוריהםהנוער מדברים 

יכולים לשוחח שיחה  ה"מבריי עולמ( 85%. נמצא כי מעל שמונים אחוזים )0030נשאלה רק בשנת 

 68%( דיווחו כך. לעומתם, רק 36%)ה"מ בריבני העולים מפשוטה ברוסית, אך גם אחוז ניכר בקרב 

ללא קשיים, ואחוז זה נמוך  אםה-שפתב פשוטה שיחה לשוחח יםלויכ אתיופיה ציינו כי הם עולימ

 .34% -אתיופיה בני העולים מעוד יותר בקרב 

 מאפיינת באופן היא השיחה, ו יכולתמה פחות אםה-שפתביומי -יום בשימוש הכתיבה יכולת, כצפוי

בני העולים ( מ38%וכחמישית ) ה"מבריי עולמ( 64%. כשליש )ה"מבלעדי כמעט את יוצאי ברי

                                                   
, ה"מברימ עוליםמהם  363בני נוער ) 838ל השיבו על השאלות ו. בסך הכ0030אלה נשאלו רק בשנת  שאלות 13

 אתיופיה(. מ בני עולים 333-אתיופיה וילידי  005, ה"מברימבני עולים  639
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יומי ללא -בשימוש יום ברוסית דיווחו כי הם יכולים לכתוב  בבית רוסית שמדברים ה"מברימ

14.יווחו כךדש האם,-בשפת בבית המדברים, אתיופיה עולי( בקרב 5%) מיעוט לעומתקושי, 
 

 בקריאה השולטים הנוער בני אחוז יורד בוותק העלייה עם שכצפוי מראים המדדים ברוב הממצאים

)למעט כתיבה  ה"מבריי עולובשימושיה הבסיסיים בתחום הדיבור והכתיבה, הן בקרב  אםה-שפתב

 . אתיופיה עוליוהן בקרב  האם(-בשפת

 אם-שפתבקריאה  יכולת 5.2.2

 לצרכים לשוני ידע בוחנת איננה אםה-שפתב של בני הנוער העולים ושל בני העוליםהשליטה  בדיקת

 מידע וקריאת עיתון קריאת, "הכיף בשביל"ספר  תאיקר :היבטים 6-ב מתמקדת אלא לימודיים

כל היבט. במהי מידת הצלחתם  צייןלבני הנוער התבקשו . בדומה לבדיקת השליטה בעברית באינטרנט

מוצג אחוז בני הנוער  8 בלוח. אם-שפתב קריאהב הנוער בנישל  תםנבנה מדד המסכם את שליט

. בני הנוער שמדברים אם-שפתקריאה ב יכולתמההיבטים של  6-0-בהשולטים "ללא קשיים כלל" 

 עללעומת האחוז הגבוה של בני נוער שדיווחו  15בבית עם הוריהם רק בעברית לא נשאלו שאלות אלה.

 :יותר נמוך, קריאה יכולת על המדווחים אחוז, קשיים ללא אם-בשפתשיחה פשוטה  לנהל יכולתם

 אםה-שפתב בקריאה גבוהה יכולת על דיווחושמדברים רוסית בבית  ה"מברי יעולמ( 65%) כשליש .

 אולקר יכוליםכי הם  ציינושמדברים רוסית בבית  ה"מברימבני העולים  מקרב 35% רקעם זאת, 

קריאה ברוסית בקרב בני העולים ההיטב ברוסית. מגמת הירידה באחוז המדווחים על יכולת 

נוטים יותר לשמור על השפה הרוסית  בבריה"מעשויה ללמד על תהליך שבו בני הנוער שנולדו 

וז ניכר מהמדגם בקרב קבוצה זו כחלק משמירת התרבות והזהות הרוסית )חשוב להזכיר, כי אח

 בישראל שנולדו ה"מבריבני העולים מש בעוד(, בארץ יחסית גבוה ותק ובעלי 39-34 בניהם 

 .מילולית לתקשורת כאמצעי בעיקר הרוסית בשפה ידע על שומרים

 העריכוהאם בבית -שמדברים בשפת )עולים ובני עולים( אתיופיה יוצאי בקרב( 9%-)כ נמוך אחוז 

 על הממצא אתו זההממצא ה את להסביר אפשר. שלהם אםה-שפתב היטב לקרוא יכולים הם כי

יהודי אתיופיה מועברת של  תרבותם: הבא באופן אםה-שפתביומי -יום בשימוש הכתיבה יכולת

 כתיבהמיומנויות  חנוהנוכחי ב סקרהמדדים שנבדקו ב, ואילו (3770בעל פה )בן עזר,  בעיקרה

 .אתיופיה יוצאי בקרבכמעט  ותקיימ ן, שאינאם-שפתב קריאהו

 93%-האם בקרב עולי בריה"מ יורדת באופן משמעותי עם העלייה בוותק: מ-יכולת הקריאה בשפת 

שנים  30בלבד בקרב בעלי הוותק של  03%-שנים( ל 9-0בקרב בני הנוער החדשים ביותר בארץ )

-הנמוך של הקוראים בשפתויותר. בקרב עולי אתיופיה הקשר עם הוותק חלש יותר עקב מספרם 

 האם.

                                                   
מבני העולים; אחוז עולי אתיופיה  86%מהעולים ו 73%אחוז יוצאי בריה"מ שמדברים בבית רוסית הוא:  14

 . 84%שמדברים בבית בשפת האם הוא 
 וגם אם-בשפת או אם-בשפת רק הוריהם עם בבית שמדברים נוער בני רק ענו זו שאלות סדרת על, כלומר 15

, בריה"ממ בני עולים 630, בריה"מעולי  מהם 690) נוער בני 3,367 השאלות על השיבול והכ-בסך. בעברית
 (.אתיופיהמ בני עולים 390-ו אתיופיה ילידי 084
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 אם-שפתהשמירה על  חשיבות 5.2.3

, חשוב לדעתםאם ובאיזו מידה, ה-נשאלו באיזו מידה חשוב להם לשמור על שפת העולים ובני העולים

בעברית  רקבני הנוער שמדברים בבית עם הוריהם גם בנושא זה, להוריהם שהם ישמרו על שפה זו.  גם

אם במסגרת ה-בשפתיוצאי אתיופיה  של השימוש שהיקף אף (.8)לוח  לא נשאלו סדרת שאלות אלה

בני  םאם, לעומתה-שפתעל  לשמור להםחשוב ש וציינ –עולים ובני עולים – מהם רבים, נמוךהמשפחה 

יותר, אם כי משמעותי, שחשוב להם נמוך דיווחו באחוז   )עולים ובני עולים( ה"מנוער יוצאי בריה

הם והאם במסגרת המשפחה גבוה -היקף השימוש שלהם בשפתעל אף שלשמור על השפה הרוסית, 

אם גבוהה יותר ה-שפתחשיבות השמירה על נוסף לכך, שומרים על היכולת לשוחח בשפה זו ללא קושי. 

; יוצאי 36%-ו 96% –)יוצאי אתיופיה  עוליםהבני חשיבותה בקרב  לעומתבקרב שתי קבוצות העולים 

עם העלייה  ,(, וגם בקרב העוליםהאם בבית-מתוך המדברים בשפת , בהתאמה43%-ו 47% – ה"מברי

 אם.ה-שפתבוותק יורד אחוז בני הנוער המדווחים על החשיבות הרבה שבשמירה על 

 דומאחשוב לדעתם כי  ,גבוהים יותר באחוזים דיווחו ,האם בבית-, המדברים בשפתהנוער בני

 כי העריכו שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה מקרב 88%. שלהם האם שפתעל  להוריהם שהם ישמרו

 .ה"מברי יוצאי של הקבוצות שתי בקרב 94% לעומתאם; -שפת על ישמרו שהם מאוד חשוב להוריהם

האם בעיני הוריהם איננה יורדת עם -מעניין לציין כי החשיבות שמייחסים בני הנוער לשמירה על שפת

 העלייה בוותק.  

לפי , אםה-שפתב חבריהם עם מדבריםו אםה-שפתעל  לשמור רוצים, אםה-שפתב שולטים: 8 לוח
 )באחוזים( קבוצת מוצא

 אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים 

 (3) 8  35 65 3***מסכם מדדאם: -בשפת בקריאה שליטה
      

ללא  –אם -בשפת פשוטה שיחה לשוחח יכולת
 0קשיים***

 
85 

 
36 

  
68 

 
34 

ללא  –אם -בשפתיומי -יום בשימוש לכתוב יכולת
 0קשיים*** 

 
64 

 
38 

  
(5) 

 
-- 

      

      אם-שפתעל  שמירהחשיבות ה
 36 96  43 47 ***הנוער בנימאוד בעיני  חשוב
 88 88  95 94 ***הנוער בנימאוד בעיני ההורים לפי הערכת  חשוב

      

 עברית מלבד, אחרת בשפה חבריהם עם מדברים
 6, 0(***קרובות לעתים או)תמיד 

 
08 

 
39 

  
8 

 
9 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 לקרוא; עיתון לקרוא; הכיף בשביל ספר לקרוא: אם-שפתב פעילויות 6-מ 0 לפחות קשיים ללא לבצע יכולת 3
 באינטרנט מידע

 עולים ובני עולים שמדברים עם הוריהם בבית רק בעברית לא נשאלו שאלה זו  0
 מכלל בני הנוער 6

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --
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 אםה-שפתב חבריהם עם המדברים הנוער בני היקף 5.2.4

הם גם נמצא כי היא הגבוהה ביותר,  אםה-שפתב בריה"מעולי  של תםשליט לפיהש תמונהבהמשך ל

, לכך . נוסף08% –ברוסית  ,תמיד או לעתים קרובות ,מדברים באחוזים הגבוהים ביותר עם חבריהם

-שפתמדברים עם חבריהם תמיד או לעתים קרובות בה"מ ברימ בני העוליםאחוז לא מבוטל בקרב 

מדברים ציינו כי הם בקרב שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה  קטן. לעומתם, רק מיעוט 39% – אםה

 בה מדברים בני הנוערשתמיד או לעתים קרובות. לא נמצא הבדל בשפה  ,אםה-שפתבעם חבריהם 

 עם חבריהם לפי ותק.  העולים

 בעברית שליטה 5.3

זה נבחנה מן ההיבט של ידע לשוני לצרכים לימודיים, ולא מן ההיבט של ידע  סקרבעברית ב השליטה

 עתה זה שהגיעו בעולים מתמקד איננו זה סקרש משום, זאתיום. -יוםהלשוני לצורכי תקשורת בחיי 

 הוא בארץ שלהם הממוצע שהוותק ובעולים עולים בבני אלא(, משנתיים פחות של ותק)בעלי  לישראל

העולים תלויה רבות בשליטתם בעברית.  בני שלו העולים של הלימודית הצלחתם, עודו זאת. שנים 7-כ

לימוד,  ספרי קריאתבשיעור,  המורים ה של דבריהבנ היבטים: 7השליטה בעברית נבדקה באמצעות 

 קריאתמורה,  עםיכולת לשוחח בבחינות,  שאלותל להשיב יכולתבית,  שיעורי הכנת, חיבור כתיבת

בני הנוער להעריך האם הם לגבי כל היבט התבקשו . באינטרנט מידע וקריאת עיתון קריאת, ספר

"ללא קשיים כלל", "עם מעט קשיים", "עם הרבה קשיים" או "לא יכול בכלל". נבנה מדד  ומצליחים ב

מוצג אחוז בני הנוער השולטים "ללא קשיים כלל" להלן בעברית.  הנוער בני של תםהמסכם את שליט

 16.(7בטים של שליטה בעברית )לוח מההי 7-3-ב

העידו על שליטה מיטבית  93%הנמוכה ביותר:  היא בעברית אתיופיה עולי של תםשליט רמתנמצא כי 

הם  אתיופיה עולימ אחוז גבוה יחסית. חשוב לציין כי מקרב עולי ברית המועצות 88% לעומת בעברית

בעלי אותו ותק  ה"מבריי עולשנים בארץ. עם זאת, שליטתם בעברית זהה לזו של  9-0בעלי ותק של 

והן בקרב  אתיופיה עולישנים בארץ( הן בקרב  33-8, בהתאמה(. במעבר לוותק הבינוני )30%-ו 47%)

משמעותית ונשארים דומים בקרב בעלי הוותק  העולעל שליטה בעברית  אחוז המדווחים, ה"מברי עולי

-ל 89%שנים ויותר בארץ(. גם שיעורי שליטה אלה דומים בין שתי קבוצות העולים )בין  30הגבוה )

  (.בעברית שולטים הם כי מעריכיםהוותק הבינוני והגבוה  מבעלי 70%

זרה בעברית הוא להערכת השליטה בעברית, האחוז הגבוה ביותר של מדווחים על צורך בע בהתאמה

האחרות. כצפוי, צורך  לקבוצותמבני הנוער המשתייכים  30% לעומתמהם  07%: אתיופיה עוליבקרב 

והן  ה"מבריי עולהן בקרב  ,שנים בארץ( 9-0וח באחוז גבוה יותר בקרב העולים החדשים ביותר )זה דּו

 8אתיופיה בעלי ותק של מעולי  37%-מעולי בריה"מ ו 30%-לעומת כ, 54%-כ - אתיופיה עוליבקרב 

 שנים ויותר בארץ. 

                                                   
נמצאה התפלגות דומה מאוד בכל ההיבטים שהוכנסו למדד המסכם. המדד המסכם משקף היטב את  16

 לפי ותק שנמצאו בכל אחד מההיבטים שנכנסו למדד המסכם. ההבדלים לפי קבוצות מוצא ובקרב העולים



 

27 

 )באחוזים( מוצא קבוצת: שליטה בעברית, לפי 9 לוח
 אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים 

 89 93  76 88 3***מסכם מדד: בעברית שליטה
      

 8 07  9 35 **בעברית עזרה רוצים
 0χ (p<0.001) מבחןפי -*** הבדלים מובהקים על
 0χ (p<0.01) פי מבחן-** הבדלים מובהקים על

 ספרי לקרוא; בשיעור אומרים שהמורים מה להבין: בעברית פעילויות 7-מ 3 לפחות קשיים ללא לבצע יכולת  3
 מישהו עם לשוחח; בבחינות שאלות על לענות; בית שיעורי להכין; חיבור לכתוב; מקצועי וחומר לימוד
 .באינטרנט מידע לקרוא; עיתון לקרוא; הכיף בשביל ספר לקרוא"ס; ביה מצוות

 בית הספר את הנוער בני ותפיסת לימודי תפקוד. 6

הלומדים  מאפיינירחב: היבטים זה במגוון  סקרהתלמידים במערכת החינוך נבחנה ב של םהשתלבות

 מסופק בלתי וצורך לתלמידים שניתן הסיועהצלחות וקשיים;  -, המצב הלימודי בית ספרמבחינת סוג 

; הקשר שלהם עם הצוות ותפיסתם את מידת מעורבות הוריהם בית הספר; הרגשת התלמידים בבסיוע

 ושאיפות השכלתיות לעתיד. בית הספרמ היעדרות; בית הספרב

 הספר-בתי ומאפייני הנוער בני לימודי 6.1
פשר דתית -החינוך הממלכתית, הממלכתיתלראיין בני נוער הלומדים במערכת  וראיונות טלפוניים א 

ציינו כי  סקרשרואיינו ב 39-30 גילאיכמעט כל  17.בית הספרוהעצמאית וגם בני נוער שאינם לומדים ב

 8-נערים ו 37 :18( שנשרו ממערכת החינוך3%בני נוער ) 09(, למעט 30ספר )לוח -לומדים בבתי הם

 ייצוג של בני נוער נושרים. -כלומר, בסקר הנוכחי יש תת. נערות

 מוצא )באחוזים( קבוצתלפי ,11-15 גילאיו 11-12 יאגיל בקרב למידהשיעור ה: 10לוח 

 

יהודים  יוצאי אתיופיה  יה"מיוצאי בר
 בני עולים עולים  בני עולים עולים ותיקים

 77.3 78 79  77.9 77 *39-30 גילאיבקרב  - לומדים
 77.3 74.8 76.4  77.5 78.7 **39-34 גילאיסה"כ בקרב  – לומדים

       

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על             0χ (p<0.05) פי מבחן-* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

 (11)לוח  בית הספר זרם  1.1.1

  עולים ובני עולים( לומדים בבתי ספר ממלכתיים )לא נמצא  ה"מ( יוצאי ברי70%-)כ רובנמצא כי(

הבדל לפי ותק(, ואחוז היהודים הוותיקים הלומדים בבתי ספר ממלכתיים נמוך יותר, אך עדיין 

 .95% –מקיף חלק ניכר מהם 

                                                   
, איננו ולכןחשוב לציין שבידי צוות המחקר אין כל מידע על בני הנוער שסירבו להתראיין או לא אותרו.  17

 לומד ומי נושר. מהםיודעים מי 
 נושרים ממערכת החינוך הוגדרו כמי שאינם לומדים כלל. 18
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 הרבה יותר בקרב יוצאי אתיופיה ובמיוחד  גבוהיםדתיים -אחוזי הלמידה בבתי ספר ממלכתיים

 ,(לעיל 3הגדירו את משפחתם כדתית )ר' לוח  אתיופיה עולימ 46%(. 33)לוח  אתיופיה עוליבקרב 

 בהתאם, זאת עם. 35%יותר ועומד על  גבוהדתיים -אחוז הלמידה בבתי ספר ממלכתייםאך 

 ויורדים הולכים גם כך בוותק העלייה עם ויורדת הולכת אשר המשפחה של הדתיות רמת להגדרת

 –אתיופיה התמונה הפוכה מ בני העוליםדתיים; בקרב -הממלכתיים פרהס בבתי הלמידה אחוזי

  .דתיים-ממלכתיים ספר בבתי לומדים מהם 50%-הגדירו את משפחתם כדתית, ו 57%

 חינוךה שלב 1.1.2

ביניים הכי ההתפלגות של בני הנוער בין תלמידי חטיבת  עלה גיל לפי הקבוצות להתפלגות בהתאם 

יש יותר תלמידים  ה"מעולי בריבין קבוצות המוצא. בקרב  האחיד התלמידי החטיבה העליונה אינ ביןל

היהודים ובקרב  אתיופיהמ עוליםהבני בקרב  שני שלבי החינוך שלההתפלגות  חטיבה העליונה.מה

 עולי ובקרב ה"מברימ עוליםהבני  בקרבשווה. בהוותיקים מאוזנת יותר ומחולקת כמעט שווה 

 (.33)לוח  העליונה מהחטיבה תלמידים פחות יש אתיופיה

 ( 11)לוח  בית הספר סוג 1.1.3

 ספר עיוניים ורק  בבתי למדווותיקים יהודים ה( בני הנוער ה70%י"ב מרבית )-י בכיתותכי  נמצא

יוצאי בריה"מ  העולים בנימו העוליםמ 60%-כלעומת זאת, ספר טכנולוגיים.  בבתי למדו 8%-כ

 ספר טכנולוגיים.  בבתילמדו ויוצאי אתיופיה 

 לפי ותק התלמידים בארץ. ,בית הספר בסוג הבדלנמצא  לא 

 )באחוזים( מוצא קבוצת, לפי בית הספר: מאפיינים כלליים של התלמידים ב11 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 100 100 100  100 100 1סה"כ***  –ביה"ס  זרם

 95 49 65  88 76 ממלכתי
 00 50 35  30 (5) דתי-ממלכתי
 3 -- --  (0) -- חרדי

       

 100 100 100  100 100 סה"כ***  –חינוך  שלב
 40 43 36  33 68 ביניים חטיבת/  יסודי"ס בי

 40 57 69  67 30 עליונה חטיבה
       

 100 100 100  100 100 סה"כ*** –י"ב( -י"ס )כיתות בי סוג
 70 93 90  93 35 עיוני

 8 08 08  07 65 טכנולוגי
 -- -- 0  0 -- אחר

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0030-השאלה נשאלה רק ב 3
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --
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 התלמידים של הלימודי המצב 6.2

מקצועות )אם בכלל( הם נכשלו  ובכמה התקשוהנוער נשאלו באילו מקצועות לימודיים הם  בני

 נמצאו של יוצאי בריה"מ קבוצותשתי ה ובין אתיופיה יוצאי של הקבוצות שתי ביןבתעודה האחרונה. 

 (:30משמעותיים )לוח  הבדלים

 בזכות שתי מגמות מקבילות: האחת,  דמעוד   )עולים ובני עולים( ה"מברי יוצאישל  הלימודי המצב

 עולימ 36% :ה"מברימ עוליםהבני אינו נופל כמעט מזה של  ה"מבריי עולמצבם הלימודי של 

 אחוז, השנייה; שלושה מקצועות לפחותב שלוןידיווחו על כ ה"מברימ עוליםהבני מ 30%-ו ה"מברי

 אחוז גם(. 8%) הוותיקיםהיהודים  של לזה דומה מקצועות לפחותשלושה ב שלוןיכ על הדיווח

, 06%-ו 03%) דומהלפחות  מקצועות בשלושה המתקשים (עולים ובני)עולים  ה"מברי יוצאי

  (.03%) הוותיקיםהיהודים  בקרב המקביל לאחוז דומההוא ו( בהתאמה

 דורש תשומת לב מיוחדת. הם דיווחו באחוז )עולים ובני עולים( הלימודי של יוצאי אתיופיה  המצב

 עולימ 64%: שלושה מקצועות לפחותב מתקשים הם כי, האחרות קבוצותה לעומתגבוה יותר, 

 יתרה(. האחרות הקבוצות בקרב 00%-כ ,כאמור ,לעומת) אתיופיהמבני העולים מ 66%-ו אתיופיה

 עולימ 05% – מקצועות לפחותשלושה ב שלוןיכ על ביותר הגבוה באחוז גם דיווחו הם, מכך

האחרות(. אחוז הקבוצות בקרב  30% לעומת)כאמור,  אתיופיהמ עוליםהבני מ 63%-ו אתיופיה

 במערכת חייהם כל שלמדו אף - בני העוליםובמיוחד בקרב יוצאי אתיופיה הנכשלים הגבוה בקרב 

 הולמים מענים מתןב הצורך ועל בית הספרב שלהם המיוחד הקושי על מעיד - הישראלית החינוך

 הנמוכים האחוזים על הנתונים כגון, אחרים לנתונים תואמים אלה ממצאים. הישגיהם לשיפור

 בבחינות הישגים ניתוח בהמשך)ר'  אתיופיה יוצאי בקרב בגרות לתעודת זכאות של יחסית

 (.הבגרות

 :נוספים משתנים לפי נבדק התלמידים של הלימודי המצב

 יעול בקרבואחוז הנכשלים בשלושה מקצועות לפחות  לפחות מקצועות בשלושה המתקשים אחוז 

שנים(, לעומת בעלי הוותק  9-0הם הגבוהים ביותר בקרב בני הנוער החדשים ביותר בארץ ) ה"מברי

, בהתאמה; בקרב 08%-ו 69%שנים,  9-0)בקרב בעלי הוותק של  ;שנים ויותר( 8הבינוני והגבוה )

שלושה מקצועות המתקשים ב אחוז, בהתאמה(; 33%-ו 37%-שנים ויותר, כ 8בעלי הוותק של 

 9-0 של הוותק בעלי בקרב 54%-העלייה בוותק )מ עםבהדרגה  יורד אתיופיה עולי בקרב לפחות

שנים ויותר(.  30בקרב בעלי הוותק של  09%-ועד לשנים  33-8בקרב בעלי הוותק של  60%-, לשנים

בקרב בני קבוצת מוצא זו לא נמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית באחוז הנכשלים בשלושה 

 מקצועות לפחות לפי ותק.

 כלומר,  לארץ עלייתם בעת יותר נמוך היה העולים שגילשככל ( נמצא 0003) בודוסקישל  במחקר(

 . יותר ליםוגד היושלהם בלימודים  ההצלחה, סיכויי יותר( ככל שהוותק שלהם בארץ גבוה

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא: המצב הלימודי של התלמידים, 12 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 03 66 64  06 03 **מקצועות+ 6-ב התקשו
 8 63 05  30 36 ***מקצועות+ 6-ב נכשלו

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01)            0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) 
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 מתקשים התלמידים בהםש המקצועות 1.2.1

-67%) מתמטיקה(, 40%-00%) אנגלית הםהתלמידים דיווחו שהם מתקשים בעיקר  בהםש המקצועות

 (. 03%-63%) ולשון( 06%-64%) היסטוריה(, 04%

 באנגלית  ;(עולים ובני)עולים  אתיופיה יוצאי בקרב במיוחד בלט ובמתמטיקה באנגלית הקושי(

, לכך (. נוסף67% -מהם דיווחו שהם מתקשים; במתמטיקה  40% – אתיופיה עוליבמיוחד בקרב 

  מתקשים יחסית יותר גם במקצועות ספרות ואזרחות.ציינו כי הם הם 

 לאחוז דומה הוא ( ו04%) ה"מבריי עוליחסית בקרב  נמוך היההמתקשים במתמטיקה  אחוז

 (. 63%הוותיקים )היהודים ובקרב  ה"מברימ בני העוליםבקרב המתקשים במקצוע זה 

 לעומת אחוז המתקשים בתנ"ך בולט ,והן מאתיופיה ה"מן מברי, הבקרב העולים ובני העולים 

 לעומתבקרב העולים ובני העולים,  03%-63%)המתקשים במקצוע זה  הוותיקיםהיהודים אחוז 

 (.הוותיקיםהיהודים  בקרב 33%

היהודים הישגי  לעומתבבחינות הבגרות  בני העוליםשל העולים ושל  םההישגי ניתוח 1.2.2
 19(2009/10) ע"תש בשנת הוותיקים

ספר המגישים לבגרות בלבד( -מיוחד של ציונים בבחינות הבגרות )בקרב תלמידי י"ב בבתי ניתוחב

 (: 36לוח ר' ) כי נמצא, על סמך קובץ בגרויות של משרד החינוך ברוקדיילמכון -ג'וינט-במאיירסשנערך 

 עולה הוותיקיםהיהודים  ובין בריה"ממבני העולים  בין זה סקרב שנמצא הדומה הלימודי המצב 

 הלימודים בשנת. אלה קבוצות שתי בקרב בגרות לתעודת דומים אותּכז אחוזי עם אחד בקנה

 47.7%-ו, ה"מברימבני העולים "ב י מתלמידי 34.0% בגרות לתעודת איםזּכ היו( 0007/30) ע"תש

היהודים מ 36.4%. באוניברסיטהלתעודת בגרות שמאפשרת הרשמה ללימודים  איםזּכ היו

שמאפשרת הרשמה ללימודים , ואחוז הזכאים לתעודת בגרות בגרות לתעודת איםהיו זּכ הוותיקים

 . 44.6%עמד על  באוניברסיטה

 ובקרב בריה"ממבני העולים  בקרב השיעורים לעומת, ה"מבריי עולאות בקרב הזּכ שיעורי 

אים היו זּכ 57.4%-היו זכאים לתעודת בגרות, ו 43.6% :יותר מעט נמוכיםוותיקים, ההיהודים 

 לתעודת בגרות שמאפשרת הרשמה ללימודים באוניברסיטה. 

 גםלה ו)כפי שע )עולים ובני עולים(; אתיופיה יוצאי של הלימודיים הישגיהם ורלשיּפ לפעול יש 

שאר מאחוזי הזּכאות בקרב נמוכים משמעותית ה ,לתעודת בגרותזכאות האחוזי לאור  ,(36לוח מ

 קבוצות המוצא:

הם בעלי  37.3% רק אולם. בגרות לתעודת 0007/30 בשנת זכאים היו אתיופיה עולימ 53.8% -

נקודות  08-כלומר פער של כ תעודת בגרות המאפשרת הרשמה ללימודים באוניברסיטה.

אות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות אות כללית לבגרות ובין זּכהאחוז בין זּכ

חלק  (.האחרות בקבוצות האחוז נקודות 33-ל ועד האחוז נקודות 4-מ הנע טווח לעומת)

-תלמידים עולים מאתיופיה )גם אם עלו לארץ ב , למשל,אופי בחינות הבגרותממהפער נובע 

הכוללים בין היתר אפשרות  ,לים בבחינות הבגרותהשנים האחרונות( זכאים לתנאים מק   30

                                                   
 (.0007/30משרד החינוך תש"ע )מתוך: קובץ בגרויות של  19
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יה יזרה שנ באמהרית כשפה הניה במקום באנגלית. הבחיבחן באמהרית כשפה זרה שניילה

ר לצורך זכאות לתעודת בגרות, אך לא לצורך קבלה לאוניברסיטה. נוסף לכך, זכאות ּכתּו

יחידות לימוד באנגלית, ואילו הרשמה  6-לתעודת בגרות מתאפשרת גם אם ניגשים ל

 יחידות לימוד לפחות. 5האנגלית בהיקף של לאוניברסיטה מחייבת לימוד של מקצוע 

 איםזּכ שהיו אתיופיהמ עוליםהבני  אחוז(, אתיופיה עולי לעומת קבוצות )גםה רית לעומת -

לתעודת  איםהזּכ אחוז. אולם הפער בין 68.7% – נמוך היהלתעודת בגרות  0007/30 בשנת

דומה היה בגרות המאפשרת הרשמה ללימודים באוניברסיטה  תעודת בעלי אחוז לביןבגרות 

 (.האחוז נקודות 30-כ) הוותיקיםהיהודים  ובקרב בריה"מ יוצאי בקרב שנמצא לפער

 עונה אשר בגרות לתעודת איםהזּכ באחוז השנים במשךשחל  מסוים שיפור לציין יש, זאת עם -

 בשנת 38%-מ: אתיופיה יוצאי של הקבוצות שתי בקרב לאוניברסיטה הכניסה דרישות על

 .0007 בשנת 05%-ל 0000

 1)באחוזים( מוצא קבוצות לפי(, 2009/10) ע"תש לימודיםה בשנת בגרות לתעודת איםזּכ: 13 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 36.4 68.7 53.8  34.0 43.6 *** בגרות לתעודת זּכאים

 דרישותלתעודת בגרות העונה על  זּכאים
 *** באוניברסיטה ללימודים הסף

 
57.4 

 
47.7 

  
37.3 

 
09.7 

 
44.6 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 .מגישים לבגרות )מקור: קובץ בגרויות של משרד החינוך(שיה"ס תרק ב 3

 לימודי בסיוע מסופק בלתי וצורך לימודי סיוע קבלת 6.3

 קבלת סיוע לימודי 1.3.1

בלימודים, בעיקר מקרב שתי הקבוצות , אחוזים לא מבוטלים מבין התלמידים דיווחו על קושי כאמור

ר' ) פרטי מגורם או ציבורי מגורםסיוע לימודי  קיבלום של יוצאי אתיופיה. התלמידים נשאלו הא  

 :כי עולה מהממצאים. (0 תרשים

 (: פרטי או)ציבורי  לימודי סיוע קיבלו קבוצות המוצאכל ב מהתלמידים ניכרים אחוזים 

  .43%-35%-כ

 מבחינה מובהק הבדל נמצא)לא  במעט רק גבוה היה לימודיסיוע  שקיבלו אתיופיה עולי אחוז 

 פי גבוהלציין כי אחוז זה  יש. 35% – האחרות הקבוצותמקבלי הסיוע בקרב  מאחוז( סטטיסטית

הלומדים בקהילה, כפי שעלה בסקר שנערך  אתיופיה יוצאי קרבב הסיוע מקבלי מאחוז שניים

 לא נמצא הבדל לפי ותק. .(3778)ליפשיץ ואחרים,  3779שנת ב

 גם במחקר שנעשה  נמצאדומה  אחוזסיוע לימודי.  קיבלוכי  דיווחו ה"מברי יעולמ( 43%) כמחצית

מסיכוי  – ( ובמחקר שליווה את התכנית "נוער עולה3778)נועם ואחרים,  70-באמצע שנות ה

 כי הנוכחי סקרבנמצא  עוד(. 0008סטרבצ'ינסקי ואחרים, -)כאהן 0000-לסיכון" באמצע שנות ה

 9-0 של ותק בעלי בקרב 36%-מ – בוותק יהאחוז מקבלי הסיוע הלימודי יורד בהדרגה עם העלי

 .ויותר שנים 30 של ותק בעלי בקרב 55%-ל שנים
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 הממוצע של  במספרםהבדל מובהק מבחינה סטטיסטית  נמצאקבוצות המוצא  ביןזאת,  עם

הקבוצות של יוצאי אתיופיה דיווחו על  בשתיימודי. מקבלים התלמידים סיוע ל בהםשהמקצועות 

 הבדל)ללא  האחרות בקבוצותזאת,  ולעומתמקצועות לימוד בממוצע,  0.0-קבלת סיוע לימודי בכ

 .בממוצע לימוד מקצועות 3.3-ב לימודי סיוע קבלת על דיווחו( ביניהן

 (:התלמידיםכל -סך)מתוך  הלימודי הסיוע נותני

 ר) (;35%-ל 43%)כאמור, בין  :םלימודיב סיוע קיבלוממחצית בני הנוער מכל הקבוצות  יותר '

או תכנית חיצונית אחרת( והן סיוע  בית הספרלל הן סיוע ציבורי )מטעם סיוע זה ּכָּ (. 0 תרשים

 פרטי )הניתן בתשלום ממורים פרטיים או שלא בתשלום מחברים או מקרובי משפחה(.

 44%-ו 33%(: עולים ובני)עולים  אתיופיה יוצאי של הקבוצות שתי בקרב בלט הציבורי הסיוע ,

ציבורי. הסיוע הציבורי ניתן גם  היה קיבלוכלומר כמעט כל הסיוע הלימודי שהם  20,בהתאמה

היהודים ובקרב בני העולים מבריה"מ . אחוז דומה בקרב 00% – ה"מבריי לעולבאחוז גבוה יחסית 

כי משרד החינוך  זכורל שובח , בהתאמה.35%-ו 39%יוע ציבורי: הוותיקים דיווחו על קבלת ס

היהודים  גםו עולים בני גםזאת,  עם. "עולים שעות" במסגרתסיוע לימודי לעולים  קצהמַ 

 והןהיותם תלמידים מתקשים,  בשל ,הן ממשרד החינוך ,ציבורי לימודי סיוע מקבלים ותיקיםהו

  .הספר בתיב המופעלותחיצוניות  תכניותמ

  ,סיוע וקיבל ה"מבריבני העולים ממ 64%-הוותיקים והיהודים מ 50%-כפרט לסיוע הציבורי 

 .פרטי בסיוע נעזרו ה"מבריי עולמ 07%. גם פרטי

 1)באחוזים(***  לפי קבוצת מוצאסיוע לימודי, קבלת : 2 תרשים

 

 
 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (003p<0.) 

 .פרטי וגם ציבורי סיוע גם שקיבלו תלמידים של מעטיםהציבורי כולל גם אחוזים  הסיוע 3

                                                   
 המקבלים סיוע ציבורי וגם סיוע פרטי.של בלבד  אחוז קטןכולל  20
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 : (כלשהו לימודי סיוע המקבלים)מתוך  לימודי סיוע ניתן בהםש המקצועות

 קיבלו סיוע  סיוע םמקבליש אתיופיהמ עוליםהבני מ 93%הרב ביותר ניתן במתמטיקה:  הסיוע

 .האחרות בקבוצות הלימודי הסיוע ממקבלי 33%–49%-וכבמקצוע זה, 

 ממקבלי הסיוע בקרב שתי הקבוצות של יוצאי  45% קיבלו אותו :באנגלית גם ניתן רב סיוע

 .האחרות בקבוצות הלימודי הסיוע מקבלימ 50%-כ לעומת ,אתיופיה

 לעומת, ה"מהעולים, הן מאתיופיה והן מברי בנימו מהעולים יותר גבוה לאחוז ניתן בלשון הסיוע 

הסיוע לשתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה )עולים ובני  בלט זה במקצוע גם. וותיקיםההיהודים 

 הוותיקים.  מהיהודים 30% עומתול יוצאי בריה"מ בקרב 00% לעומת 07%עולים(: 

 סיוע. זאת, ם מקבלישבני העולים ממהעולים ו 3%-30%-בתנ"ך, בספרות ובאזרחות ניתן לכ הסיוע

 .אלו במקצועות קושי על דיווחו( מהם 05%-63%לא מבוטלים ) אחוזיםש אף על

 לימודי בסיוע  מסופק בלתי צורך 1.3.2

כבר מקבלים  הם אםסיוע בכלל או סיוע נוסף  -הנוער נשאלו גם האם הם צריכים סיוע לימודי  בני

היותם תלמידים מתקשים, הן  בשלבמסגרת "שעות עולים" או  ציבורי סיוע, כאמור (.35)לוח  סיוע

 עולימ 30%-ככי  נמצא .פרטי סיוע אוממשרד החינוך והן מתכניות חיצוניות המופעלות בבתי הספר, 

. רובם כבר מקבלים סיוע ולכן עבורם לימודי סיועצריכים  אתיופיהמ עוליםהבני מ 43%-ו אתיופיה

בקבוצות המוצא האחרות נמצאו  .מקבלים נוסף לזה שהם לימודיממצא זה מצביע על צורך בסיוע 

 חשיבותה מודגשת. מכאן 07%-60% –של תלמידים הרוצים סיוע לימודי נמוכים הרבה יותר  אחוזים

 .(עולים ובני)עולים  אתיופיה ליוצאי הלימוד תחומי שלו הלימודיים המעניםשל  היקפם שבהגדלת

 מהוותק מעברבַ  מחצית לכדי ירד לימודי בסיוע צורך על שדיווחו ה"מבריי עול אחוזנמצא כי  עוד

, אתיופיה עולי בקרב גם(; בהתאמה, 08%-וכ 33%) ומעלה שנים 8 של לוותק( שנים 9-0) ביותר הנמוך

צורך בסיוע לימודי, אך עדיין גם בקרב  על שדיווחויורד בהדרגה אחוז התלמידים  ,בוותק העלייה עם

 ( על צורך בסיוע לימודי.43%) םכמחצית דיווחושנים ויותר  30בעלי הוותק של 

 שלושה מקצועות לפחותב לימודי בסיוע צורך 1.3.3

  05% על צורך בסיוע לימודי בשלושה  דיווחו אתיופיהמבני העולים מ 00%-ו אתיופיה עולימ

 בריה"מעולי מ 8%-כ. המדאיג הלימודי מצבם עלמחזק את הממצאים  הדבר. לפחותמקצועות 

ה"מ ברימ בני העוליםמ מיעוט רק. שלושה מקצועות לפחותב לימודי בסיוע צורך על דיווחו

, זאת(. בהתאמה, 4%-ו 5%) נרחב בהיקף לימודי בסיוע צורך על דיווחו הוותיקיםהיהודים ומ

 (.35 )לוחדומה  שנמצאהלימודי  למצבם בהתאמה

 בסיוע צורך על המדווחים התלמידים אחוז בהדרגה יורד בוותק העלייה עם, אתיופיה עולי בקרב 

 30 של ותק מבעלי 36%-ל שנים 9-0 של ותק מבעלי 63%-)מ שלושה מקצועות לפחותב לימודי

 .ה"מברי יעול בקרב ותק לפי הבדל נמצא לא(; ויותר שנים
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 )באחוזים( קבוצת מוצאלפי , לימודי סיוע: צורך ב14 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 60 43 30  07 60 :מהםלקבל סיוע / סיוע נוסף ***  רוצים

 00 69 50  39 03 ***לימודי סיוע מקבלים
 30 37 00  30 33 **לימודי סיוע מקבלים לא
       

 4 00 05  5 8 ***מקצועות+ 6-ב לימודי סיוע רוצים

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 (21סיוע לקבל שרוצה מי)מקרב  סיוע רוצים התלמידים בהםש המקצועות 1.3.4

 צורך ציינו רבים תלמידים עדיין, ובאנגלית במתמטיקה לתלמידים שניתן הרב הסיוע למרות 

 .אלה במקצועות בסיוע

  אך גם 30% –דיווחו באחוז הגבוה ביותר על צורך בסיוע במתמטיקה  ה"מברימעולים הבני ,

 קבוצות האחרות דיווחו על צורך בסיוע במקצוע זה. ה( מהתלמידים מ57%-44%כמחצית )

 לדיווח על הקושי של זאת בהתאמה ) 90% – י אתיופיהעולצורך בסיוע באנגלית דיווחו בעיקר  על

 ה"מברימ בני העולים. גם אחוז ניכר בקרב 40% – אתיופיהמ בני עוליםו (רבים מהם במקצוע זה

 , בהתאמה(. 69%-ו 53%הוותיקים דיווחו על צורך בסיוע באנגלית )היהודים ובקרב 

 עולי( מ00%-03%) וחמישית אתיופיהמ עוליםהבני מ 63% דיווחו בהיסטוריה בסיוע צורך על 

 . ה"מבריי עולומ אתיופיה

 צורך בסיוע במקצועות לשון ותנ"ך דיווחו יותר תלמידים משתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה  על

ובקרב ה"מ בריבני העולים מ בקרב 34% תלעוממהם  05%-07% –)לסיוע בלשון  ה"מי בריעולו

 יותרעוד נמצא כי  (.בהתאמה, 30%-כ לעומת 33%-03% –הוותיקים; לסיוע בתנ"ך היהודים 

 לעומתדתיים, -בבתי ספר ממלכתיים לומדיםש שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה בקרבתלמידים 

 "ך.בתנ בסיוע צורך על דיווחו, ממלכתיים ספר בבתי לומדיםש אלו

  בית הספרב התלמידים תיחווי 6.4

את תפיסת  שבחנו הנוכחי באמצעות משתנים רבים סקרנבדק ב בית הספרהתלמידים ב יתיחוונושא 

  כלפיהם. בית הספרוהאווירה בו ואת יחס צוות  בית הספרהתלמידים את 

 בית הספרתפיסת התלמידים את  1.4.1

 תפיסתל, והכ-. בסךבית הספרהיבטים של עמדות התלמידים כלפי האווירה במגוון  מוצג 34לוח ב

 בית הספרמרגישים שייכים לשהם דיווחו התלמידים  רוב. וחיובית טובה בית הספר את התלמידים

. "הוגנים בית הספרוהכללים בהחוקים " הסכימו עם ההיגד( 39%-97%(, ורבים מהם )83%-73%)

. לא נמצאו הבדלים שלהם בית הספראוהבים מאוד את ציינו שהם ( מהתלמידים 50%-40%כמחצית )

                                                   
 הן מקרב מקבלי סיוע הרוצים סיוע נוסף והן מקרב מי שאינו מקבל סיוע ורוצה סיוע. 21
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. בית הספרת קבוצות )או לפי ותק( בתפיסת התלמידים אהמובהקים מבחינה סטטיסטית בין 

( נמצא כי 3778)ליפשיץ ואחרים,  3779 בשנת שנערך סקרזה לממצאי  סקרבין ממצאי  בהשוואה

 לאורך השנים. דומותנשארו  בית הספרשל התלמידים יוצאי אתיופיה כלפי  יהםתחושות

  )באחוזים( לפי קבוצת מוצא, על פי תפיסת התלמידים בית הספרב האווירהו בית הספר: 15 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 57 50 40  56 53 בית הספר את מאוד אוהבים

       

       :כי בהחלט/מסכימים מסכימים
 93 39 98  97 98 הוגנים בית הספרב והכללים החוקים
 73 83 88  70 73 "סלביה שייכים מרגישים

 כלפיהם בית הספרתפיסת התלמידים את יחס צוות  1.4.2

 של, ובפרט הצורך בית הספר צוות לבין התלמידים בין הולמת יחסים מערכת ביצירתהצורך 

בני הנוער עצמם )מועצת התלמידים הארצית, על ידי  צוין בית הספרב"אוזן קשבת" בהתלמידים 

 בית הספרלתפיסת התלמידים את  בנוגעבקנה אחד עם הממצאים  יםעול 33לוח ב הנתונים(. 0007

–98%: כלפיהם בית הספרצוות  של והתלמידים הביעו שביעות רצון גבוהה מיחס מרבית: באופן כללי

שלצוות  חשו 39%-99%-ו "מתייחסים בצורה הוגנתבחיוב להיגד "המורים  הגיבו מהתלמידים 85%

  .ברתיתאכפת או אכפת מאוד מהשתלבותם הלימודית ו/או הח בית הספר

משמעותיים בין יוצאי  הבדלים עוליםכלפיהם  בית הספרצוות  של והתלמידים את יחס של םתפיסתמ

 (: 33בין קבוצות המוצא האחרות )לוח ל )עולים ובני עולים(אתיופיה 

אתיופיה )עולים ובני עולים( דיווחו באחוז הגבוה ביותר כי המורים מתעניינים  יוצאי :אתיופיה יוצאי

דיווחו על תחושת  הם יותר ךנמואבל באחוז  ;(80% – בני עולים, 83% – עוליםבהם כבני אדם )

תחושות  למרות (.בהתאמה, 39%-ו 94%) החברתיאו  הלימודיאכפתיות מצד המורים בנוגע למצבם 

כאשר הם  בית הספרדיווחו שיש להם "כתובת" ב)עולים ובני עולים(  י אתיופיהמיוצא 40%-אלה, כ

מזה יותר  ךנמובקבוצות האחרות. הם דיווחו גם באחוז  34%-כ לעומתנתקלים בקושי או בבעיה, 

-מקבוצת מוצאם: כ מישהויש  בית הספר בצוותכי )עולים ובני עולים(  ה"מיוצאי ברי שדּו  וח בקרב

כדי  ספרי-ביתביצירת אקלים  הצורך על מעידשהדבר  ייתכן, בהתאמה. 36%-ו 96% לעומת 44%

בקשייהם. חשוב לציין כי אותם ולשתף  בית הספרלפנות לצוות  תלמידים יוצאי אתיופיהלהקל על 

; אז רק 3779אחוזי העסקת אנשי צוות ממוצא אתיופי גבוהים בהרבה מהאחוז המקביל שנמצא בשנת 

 (.3778, ואחרים ליפשיץדיווחו כך )מהתלמידים  34%

 ו שלהביעו שביעות רצון גבוהה מיחסמהעולים ומבני העולים כשני שלישים ויותר מ: "בריה יוצאי

הן מבחינת התחושה כי למורים אכפת ממצבם הלימודי ו/או החברתי והן . כלפיהם בית הספרצוות 

 בית הספר צוותבדיווחו כי  ה"מברימ עוליםהבני מאחוז נמוך יותר  .מבחינת התעניינות המורים בהם

 (.בהתאמה, 96%-ו 36%מ )"העולי ברי הדיווח על כך בקרב לעומת ,שלהם המוצאמקבוצת  מישהו יש

בקרב האחרונים, נמצא אף אחוז גבוה של מדווחים שיש להם כתובת בבית הספר כאשר הם נתקלים 

. אחוזים אלה נמוכים לעומת 47%ואחוז בני העולים שהשיבו כך עומד על  35% –בקושי או בבעיה 
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(. אולם ההבדל בין אחוז היהודים הוותיקים 90%האחוז המקביל שנמצא בקרב היהודים הוותיקים )

שדיווחו כי יש להם כתובת בבית הספר ובין אחוז עולי בריה"מ שהשיבו כך אינו מובהק מבחינה 

  סטטיסטית.

של תלמידים החשים אכפתיות מצד  יחסיתבקבוצה זו נמצאו אחוזים גבוהים  ותיקים:יהודים 

(, ושל תלמידים שדיווחו כי יש להם למי לפנות 99%המורים בנוגע למצבם הלימודי ו/או החברתי )

תפיסת יחס צוות (. ממצאים אלה מדגישים את השוני ב90%כאמור, בעת קושי או בעיה ) בית הספרב

 מ והן מאתיופיה. "הוותיקים ובין העולים ובני העולים הן מבריההיהודים בין  גשהבהרבית הספר 

 לבין בית הספרב התלמיד של המוצא מקבוצת צוות איש הימצאות בין קשר קיים האם לבדוק רצינו

 מובא)שלא  שנערך נוסף מעיבוד. קושי או בעיה בעת לפנייה"כתובת"  בית הספרב לו שיש תפיסתו

גבוה  אחוז: הללו הנושאים שני בין ומובהק מבחינה סטטיסטית חיובי קשר נמצא שאכן עולה( בלוח

ם איש צוות מקבוצת המוצא שלהם דיווחו שיש להם בית ספריותר מקרב התלמידים שדיווחו שיש ב

 30%: מוצאם מקבוצות צוות אישם בית ספרב שאין אלה לעומתבעת הצורך,  בית הספר"כתובת" ב

 בהתאמה. 43% לעומת

 .ותק לפי הבדלים נמצאו לא 33 בלוח המוצגים המדדים כלב

לפי קבוצת , (בהחלט מסכימים/מסכימים) על פי תפיסת התלמידים בית הספר צוות יחס: 11 לוח
 )באחוזים( מוצא

 אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 
 יהודים
 עולים ההיגדים ותיקים

בני 
 עולים

 
 עולים

בני 
 עולים

 97 98 85  97 86 הוגנת בצורה אליהם מתייחסים המורים
 93 80 83  97 93 *אדם כבני בהם מתעניינים המורים

       

מאוד  אכפת/  אכפת"ס ביה שלצוות חשים
 **החברתית ומהשתלבותם הלימודיים מהישגיהם

 
38 

 
37 

  
94 

 
39 

 
99 

       

 מעליב או משפיל ביחס אחת פעם לפחות נתקלו
 3מוצאם רקע על בית הספר מצוות ממישהו

 
30 

 
30 

  
33 

 
39 

 
- 

       

 של המוצא מקבוצת בית הספר מצוות מישהו יש
 3/ה*** התלמיד

 
96 

 
36 

  
48 

 
43 

 
- 

       

בית בעיה או קושי, יש למי לפנות מצוות  כשיש
 קרובות*** לעתיםתמיד /  הספר

 
35 

 
47 

  
46 

 
58 

 
90 

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 אלה שאלות נשאלו לא הוותיקים היהודים 3

 בית הספרמ היעדרות 6.5

 בית הספרתלמידים שרשומים ב של ללא הצדקה עשויות להצביע על נשירה סמויה ותמרובהיעדרויות 

במשך יום  נעדרו הם. התלמידים נשאלו כמה ימים מהלימודים משמעותית תועלת מפיקיםאך אינם 
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חשוב לסייג ולהזכיר  22.(או מלחמה הלא בגלל מחלה, חופש) איוןיבחודש שקדם לר - בית הספרמ שלם

 היקףדיווחם של התלמידים על דבר העשוי לצמצם את ; איונות בוצעו בתחילת שנת הלימודיםכי הַר 

לקראת סוף שנת הלימודים. כידוע, תופעת  על כך לו היינו שואלים אותםאי, בית הספרההיעדרויות מ

נוער צעירים  בניבקרב  שכיחותה לעומתיותר בקרב בני נוער בוגרים  וחתההיעדרויות המרובות רוֹ 

(, מצאנו לנכון לבחון נושא זה לעיל 0)ר' לוח  39-34 ניב הם ה"מברי עולימ 90% שבמדגם מאחריותר. 

תופעת  כיבלבד. נמצא  39-34 גילאיל הקשוריםבפיקוח על גיל התלמידים ולהציג את הממצאים 

יש לציין כי  (.39)לוח   03%-ל 8%דומה בין קבוצות המוצא השונות ונעה בין ההיעדרויות המרובות 

 על המדווחים התלמידים אחוז עולה בוותק העלייה עם שלפיה מגמה יש מ"בריה עולי בקרב

 .מרובות והיעדרויות ותק בין קשר נמצא לא אתיופיה עולי בקרב, זאת לעומת. מרובות היעדרויות

 )באחוזים( בלבד(; 11–15)גילאי  לפי קבוצת מוצא, בית הספרמ ותמרוב היעדרויות: 11לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 36 03 (8)  36 38 + ימים, מכלל התלמידים*6תלמידים שנעדרו 

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) ;  ) (0.50-ל 0.04 ןבי נעה היחסית הדגימה טעות 

 

-חשיבות רבה להצלחה בלימודים. בסך יש בית הספרולמעורבותם של ההורים בנעשה ב לתמיכתם

 שהוריהם דיווחו 76%–85% בין: בית הספרהתלמידים על מעורבות גבוהה של הוריהם בדיווחו ל והכ

 מעודדים ההוריםלהיגד שעל פיו  בהחלט מסכימיםציינו כי הם  90%-84%-ו הורים פותבאס   השתתפו

להיגד  בהחלט מסכימיםציינו כי הם ( 40%-97%) יותר נמוכים אחוזים. בית הספרב להצליח אותם

 (.38)לוח  בעיה להם כשיש להם לעזור מוכנים הוריהם שעל פיו

 בבית הספר ההורים מעורבות את התלמידים תפיסת 6.6

 לפי קבוצות המוצא מעלים את התמונה הבאה:  הממצאים

 88%) דומה פות הוריםבאס    (מאתיופיהו ה"ממברי)בני העולים של העולים ו שלההשתתפות  אחוז-

באספות היהודים הוותיקים  של ההשתתפות אחוזמ. עם זאת, אחוזים אלה נמוכים יותר (85%

  .(76%) הורים

 הצורך עתשב לעזור מוכנותם מבחינת, בית הספרב הוריהם מעורבות את התלמידים תפיסת גם 

הוותיקים. לתפיסת מעורבות גבוהה זו של היהודים , גבוהה בקרב בית הספרלהצליח ב ועידוד

בני מ 93%-הוותיקים והיהודים מ 97%: ה"מברימ עוליםהבני הוותיקים שותפים גם היהודים 

 84%; "הוריהם מוכנים לעזור בית הספרכשיש להם בעיה בש"בהחלט  וסכימהמ "בריההעולים מ

הוריהם מעודדים אותם "בהחלט כי  וסכימהמ "היברבני העולים ממ 86%-הוותיקים והיהודים מ

 . "בית הספרלהצליח ב

 קבוצות דיווחו על מעורבות ההורים הנמוכה ביותר. כמחצית ה, יוצאי אתיופיה משתי לעומתם

 ."בית הספרהוריהם מוכנים לעזור להם בעת בעיה ב"בהחלט ש הסכימו( 40%מהם )

                                                   
 .0008בוצעו במהלך מבצע "עופרת יצוקה" בחודש דצמבר  0008בשנת הראיונות האחרונים  22
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 לעזור מוכנים הוריהם"ש בהחלט הסכימו( 35%) מהם שלישים כשני: ה"מעולי ברי מצויים בתווך 

 ."בית הספרב בעיה בעת להם

 ומשתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים(  ה"מברי עולי( מ94%-משמעותי )כ חלק

, אבל, כאמור, אחוז גבוה יותר "בית הספרהוריהם מעודדים אותם להצליח ב"בהחלט כי  וסכימה

 (. 84%מהוותיקים דיווחו כך )

 לגבילהשכלה, לחלקם יש תפיסה אחרת מייחסים כי למרות החשיבות שההורים העולים  ייתכן 

מה מצופה מהם כהורים במערכת החינוך בישראל, ועל שאינם יודעים או  בית הספרמעורבות בה

ייתכן גם כי אילוצים כאשר הם מוזמנים ופחות יוזמים קשר זה.  בית הספרכן הם מגיעים ל

בודה וטיפול בבני משפחה נוספים( מקשים על יצירת מעורבות גבוהה משפחתיים אחרים )כמו ע

בית הורים בנעשה בהראוי לציין, כי משרד החינוך משקיע מאמצים רבים להעלאת מעורבות יותר. 

 .הספר

 מובהקים הבדלים נמצאו בית הספרב להצליח אותם מעודדים הוריהם כי התלמידים תפיסת לגבי רק

 עולי בקרב והןמ "הברי עולי בקרב הן, בהדרגה עולה בוותק העלייה עם: ותק לפי סטטיסטית מבחינה

)בשתי  להצליח אותם מעודדים הוריהםש בהחלט מסכימיםשציינו כי הם  התלמידים אחוז, אתיופיה

 (.ויותר שנים 30 של הוותק מבעלי 83%-ל שנים 9-0 של הוותק מבעלי 36%-מכ המוצא קבוצות

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא, על פי תפיסת התלמידים בית הספרב ההורים מעורבות: 18 לוח
 יהודים יוצאי אתיופיה  יוצאי בריה"מ 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

 76 83 88  88 85 3באספת הורים***  שתתפוה
       :כי בהחלט מסכימים

 מוכנים ההורים בית הספרב בעיה כשיש
 ***לעזור

 

35 
 

93 
  

40 
 

40 
 

97 

 84 95 90  86 99 ***בית הספרב להצליח מעודדים ההורים
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) 
 פת הוריםיתה אס  יוחו שהמקרב התלמידים שדיו 3

 לעתיד השכלה שאיפות 6.7

עד איזו רמת לימודים הם רוצים ללמוד.  -ם לעתיד יהשאיפות עלנשאלו  העליונה החטיבה תלמידי

מדד זה בוחן את תפיסותיהם העצמיות לגבי מסוגלותם או שאיפותיהם לעתיד מבחינת השכלה. 

מבני הנוער משתי  80%מוצא. נמצא, כי בעוד שמעל ההשאיפות לפי קבוצות ת וצוינמ 6בתרשים 

שואפים לרכוש השכלה ציינו כי הם ( 85%הוותיקים )היהודים ומ (83%ה"מ )הקבוצות של יוצאי ברי

שאיפות השכלתיות דומות.  אתיופיהמ עוליםהבני מ 57%-ול אתיופיה עולימ 46%-תיכונית, רק ל-על

 -הלומדים היום במסגרות על אתיופיה יוצאי אחוזמ ה, שאחוז זה גבוה בהרבזאת עם להדגיש יש

ה עולים בקנה אחד עם ניתוח ההישגים בבחינות נמצא הבדל לפי ותק. ממצאים אל לא .ותתיכוני

הצלחתם של בני שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים(  ממנו עלה כיהבגרות, אשר 

 (.6)תרשים  האחרות קבוצותהההצלחה  של  לעומתנמוכה 
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 )באחוזים(*** לפי קבוצת מוצא: השאיפות ההשכלתיות של תלמידי החטיבה העליונה, 3 תרשים

 
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) 

 נערכו כך לשם. בעתיד השכלה לרכוש הנוער בני של שאיפותיהם על להשפיע העשויים גורמיםה נבדקו

)עולים  מ"באמצעות מודל של רגרסיה לוגיסטית: בעבור יוצאי בריה משתניים-רב ניתוחים שלושה

הוותיקים. משתני הרקע היהודים )עולים ובני עולים(; ובעבור  אתיופיהובני עולים(; בעבור יוצאי 

ותיקים(; מין; מספר ילדים ויהודים ה: ארץ הלידה )חו"ל או ישראל, לא רלוונטי לאלו שנבדקו הם

לייצג  רמת הדתיות של המשפחה ומספר מפרנסים במשפחה )כמשתנה שאמורהשכלת אם; במשפחה; 

הוא מסלול לימודים )עיוני או  בית הספראת רמת ההכנסה במשפחה(. משתנה נוסף שהוכנס מתחום 

 .(נספח אב 3בלוח אתוצאות הרגרסיה הלוגיסטית ; )ר' את (טכנולוגי

 אותיכונית -על= "השכלה  3: דיכוטומי באופן הוגדר( לעתיד השכלה)שאיפות  התלוי המשתנה

 ".תיכון לסיים לא או בגרות תעודת בלי או עם וניתתיכ= "השכלה  0"; אקדמית

 :זאת תמונה עולה ,השונות המוצא לקבוצות בנפרד, כאמור, שנערכו הרגרסיה ממצאימ

 שאיפותיהם על לא השפיעו שנבדקו משתניםנמצא כי ה( עולים ובני)עולים  ה"מברי יוצאי בקרב 

 .הנוער בני של ההשכלתיות

 נמצא כי שאיפות ההשכלה לעתיד מושפעות ממין )נערות ובני עולים(  עולים) אתיופיה יוצאי בקרב

 שלא כמעטחשוב לציין כי  תיכוניים או אקדמיים(.-יותר מנערים שואפות ללמוד לימודים על

בעלות השכלה  אימהותההשכלת האם )רוב  במשתנה בקרב בני קבוצת מוצא זו תנּושוֹ נמצאה 

 תיכונית ופחות(.

 נמצא כי בני נוער החיים במשפחות שבהן יש שני מפרנסים שואפים יותר  הוותיקים היהודים בקרב

תיכוניים או אקדמיים. נמצאה -מבני נוער החיים במשפחות שבהן אין מפרנס, ללמוד לימודים על

 השכלה מותיהםשלא   נוער בני: גם השפעה חיובית מובהקת למשתנה השכלת האם, בכיוון הצפוי

-על לימודים ללמוד, פחות או תיכונית השכלה שלאמותיהם נוער מבני ותרי שואפיםתיכונית -על

 .אקדמיים אותיכוניים 

81 81 

53 49 

84 

 יהודים ותיקים בני עולים עולים בני עולים    עולים   

 מבריה"מ מאתיופיה
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 למשתני נוסףאחרים  גורמים, ניתן להסיק, שכנראה בלבד ספורותשנמצאו השפעות מובהקות  מאחר

 .הקשורות לעתיד ההשכלתיות לשאיפות קשוריםהרקע 

 חברתיה מצבה. 7

 מגוון היבטיו:  על –העולים ובני העולים  –של בני הנוער  החברתי מצבם מתוארהנוכחי  סקרב

של בני הנוער  חבריהם זהות .בער; והנ בנייחד עם לומדים שקבוצת מוצא  אותהתלמידים מה היקף. א

תחושת בדידות  .ד; יחס משפיל ומעליב על רקע המוצא .ג; קבוצות אחרותמאותה קבוצת מוצא או מ -

 .חברתית דחייה תחושתו

  הנוער בני של החברתית הסביבה תיאור

ה להיות השפעה על עשויספר בכלל( ה ביתבשל תלמידים מאותה קבוצת מוצא בכיתה )ו םלריכוז

 מגווןב מסוימת מוצא קבוצת בנימענה ל ןתמל בית הספרשל  והחברתית ועל היערכות םתסתגלוה

 תחומים. 

בכיתות  ולמדמ )עולים ובני עולים( "בריה יוצאישל  הקבוצות שתי בקרב 54%-עולה, כי כ 37מלוח 

דומה  באחוז הם גם ולמדאתיופיה  עולישלהם.  המוצאבהן מעל שליש מהתלמידים הם בני קבוצת ש

בני נמוך יותר בקרב  אחוז. לעומתם, מוצאם מקבוצת הם מהתלמידים שליש מעל בהןש בכיתות( 55%)

 .65% – שלהם המוצאלמידים הם מקבוצת בהן מעל שליש מהתשאתיופיה לומדים בכיתות מ עוליםה

 יוצאיאוכלוסיית ה: זהאינו  לסוגיהןמקבוצות המוצא העולים  ובניצריך לזכור שהיקף העולים 

 38,000-יוצאי אתיופיה מונה כ אוכלוסייתולעומתה  ,נפש 30,000-כ מונה( עולים ובני)עולים  מה"ברי

 נוערסיכוי רב יותר להימצא בכיתה עם בני  ישמ "בריהיוצאי של קבוצות  משתינפש. דהיינו, לבני נוער 

קבוצות  בני, זאת עם. אתיופיה יוצאי של הקבוצות משתיבני נוער למקבוצת המוצא שלהם מאשר 

מוצא שונות נוטים להתרכז בשכונות ואף ביישובים מסוימים. מכאן, שאין זה מפתיע כי אחוז 

מוצאם,  מקבוצתמידים רבים )כאמור, מעל שליש( אתיופיה לומדים בכיתות עם תל מיוצאימשמעותי 

 (.0033, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה) ;(0%על אף מספרם הקטן באוכלוסייה )

מ )עולים ובני עולים( ויוצאי "יוצאי בריהעל פי הערכת  : היקף העולים מקבוצת המוצא בכיתה19לוח 
   מוצא )באחוזים( קבוצת לפי ,אתיופיה )עולים ובני עולים(

 אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים 

 100 100  100 100 ^^^סה"כ

 65 55  55 58 מעל שליש

 45 55  50 54 בודדים

 30 30  35 9 אף אחד

 Wald F(p<0.001) פי מבחן -הבדלים מובהקים על ^^^

 עד ללמוד כדי, בכיתתם העולים בני שלו העוליםאת חלקם של  צייןל התבקשו הוותיקיםהיהודים 

שליש  כי ציינו מהם 00%-כ. החברתית בסביבתם מספרית מבחינה משמעותיות אלה קבוצות כמה
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הם  בכיתתם תלמידים מעט כי ציינו 80%ויותר מהתלמידים בכיתתם הם עולים או בני עולים, ואולם 

 עולים או בני עולים. 

מבין חבריהם הם מקבוצת מוצאם  כמהבני הנוער העולים ובני העולים נשאלו  החברים של בני הנוער:

בני  של החברתית הסביבה כי עולה מהממצאים )רובם או כולם, מחציתם, מיעוטם או אף אחד(.

מ )לוח "הברי עולי של מזו גם אך, אתיופיה יוצאי של הקבוצות שתי של מזו שונה העולים מבריה"מ

 45%: ובעיקר בקרב בני העולים "מבריה יוצאי בקרב יותר נפוצה הטרוגניתחברתית  סביבה(:00

אחוז ה העולים בני בקרב. שלהם מוצאהמקבוצת  אינם מחבריהםמחצית  לפחותדיווחו ש עוליםמה

  (.37%גבוה יותר )

 יותר הומוגנית חברתית סביבה על מצביעים העולים על ובמיוחד אתיופיהוצאי י על הממצאים :

בקרב בני  59%-ו מוצאם מקבוצת אינם מחבריהם מחצית שלפחות דיווחו עוליםהמ 64% רק

 דיווחו כך. העולים

 דיווחו  (בארץ שנים 9-0) ביותר החדשים בריה"מ עולי כימשתנים אלה לפי ותק העלתה  בדיקת

, לעומת בעלי שלהם מקבוצת המוצאאינם חבריהם לפחות מחצית מיותר כי נמוכים באחוזים 

(, בהתאמה. בקרב 44%מחצית )כמהם לעומת  67%שנים ויותר בארץ(:  8הוותק הבינוני והגבוה )

 עולי אתיופיה לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית לפי ותק בנושא זה.

 יחס חווהנוער העולים ובני העולים נשאלו האם  בני יחס משפיל ומעליב על רקע המוצא: חוויית

כי  ו, דיווח67%–64% ,נוער בני מעט לאכלפיהם על רקע מוצאם.  אחרים נוער בני שלל ומעליב משפי

 מבחינה מובהק הבדל נמצא לאעל רקע מוצאם.  אחריםמצד בני נוער  ומעליב משפילביחס  ונתקל

 (.00)לוח  ותק לפי או המוצא קבוצות בין סטטיסטית

; ?"בודדקורה שאתה מרגיש  האם": שאלות שתי נשאלו הנוער בני  :חברתית ודחייה בדידות תחושת

ואתה  בית הספרב אתך לבלות רוצים לא אחרים שתלמידים לך קורה( זמן כמה)כל  תדירות באיזו"'

 ?"לבדמוצא את עצמך 

  בדידות  חשו 4%–6%ני הנוער: רק ב כללשל הרגשת בדידות בקרב  רווחתלא נמצאה תופעה

 קרובות מאוד.  לעתיםלעתים קרובות או 

 קבוצותהבדלים בין  ישו, יותר הרבה גבוה היה בית הספרחברתית ב דחייה חשוש הנוער בני אחוז 

היהודים  בקרבומ "הברימ בני העולים בקרבבתחושת הדחייה החברתית  דמיון נמצא: המוצא

נשארו הם כי ו בית הספרב תםא   לבלות רצו לא אחרים תלמידיםדיווחו שמהם  00%הוותיקים: 

 סטטיסטית מבחינה מובהק הבדל נמצא(. 00)לוח  האחרות קבוצותה בקרב 36%-כ לעומת, םלבד

 תחושתירדה  עלה שהוותק ככל – אתיופיה עולי בקרב ותק לפי החברתית הדחייה בתחושת

, חברתית דחייה חווששנים(  9-0חדשים ביותר בארץ )עולים הה קרבמ 34%-מ :החברתית הדחייה

ראוי לציין כי  (.ויותר שנים 30)בארץ  גבוהוהשנים בארץ(  33-8) הבינוני וותקה יבעל בקרב 3%-ל

 עולי אתיופיה נמצאה מגמה דומה לפי ותק גם בתחושת הבדידות.קרב ב

  מבני 06%: חברתית דחייה ה שלהרגש עלגבוה יותר  באחוז( דיווחו 39-34)לעומת בני  35-30בני 

  .39-34 מבני 39% לעומת חברתית הידחי חשו 35-30
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 מוצא )באחוזים( קבוצת: המצב החברתי של בני הנוער, לפי 20לוח 
 אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 

 יהודים
 עולים  ותיקים

בני 
 עולים

 
 עולים

בני 
 עולים

  -*** שלי המוצא לקבוצת השייכים חברים היקף
 100 100 "כסה

 
100 100 - 

 - 46 34  63 53  םלוכם או רוב

  03 00  06 06 מחציתם
  03 34  53 63 מיעוטם או אף אחד

נתקל לפחות פעם אחת ביחס משפיל או מעליב מבני 
 ישלנוער על רקע המוצא 

 

67 

 

69 
  

64 

 

64 

 

- 

 (6) (6) 4  (6) 5 קרובות  לעתיםחש בדידות לעתים קרובות מאוד / 
 00 35 30  00 34 *בית הספרחש דחייה חברתית לפחות פעם אחת ב

0* הבדלים מובהקים לפי מבחן 
χ (p<0.05) 
0*** הבדלים מובהקים לפי מבחן 

χ (p<0.001) 
 ותיקיםהו יהודיםל רלוונטית אינה השאלה -
 0.50-ל 0.04 ןבי נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 

 פנאי ופעילות פורמלי בלתי חינוך. 8

חוג או  דוגמתכ ,תיהוא פעילות מובנ הסוג הראשון. פעילויותסוגי כולל מגוון  פנאיהפעילות תחום 

גם  ישת, יבמסגרת פרטית או במסגרת ציבורית כגון במתנ"ס. לצד פעילות מובנ, פעילות התנדבותית

יון או  בילוי כגוןת, יפעילות בלתי מובנ מועדון חברתי, אך לא לשם השתתפות בפעילות מסודרת בבַקנ 
לבסוף,  .בבית )כגון קריאה או צפייה בטלוויזיה(גם יכולה להיות פעילות הפנאי בזמן מוגדר מראש. 

 )למשל חוג, פעילות בתנועת נוער(. הקבוצב להיעשות(, או קריאה)למשל  אישית להיות יכולההפעילות 

ת: ונב  , השתתפות בפעילויות מּוראשוןנבדקה בשני מישורים: ה פנאיהבפעילות נוער הבני השתתפות 
; השני, דפוסי פעילות בית הספרופעילות התנדבותית מחוץ למסגרת  מועדון נוער, חוגים, תנועת נוער

קריאה, צפייה בטלוויזיה והאזנה למוזיקה. מאחר שחלק בתחום זה נבדקו ת: ינב  בלתי מּו

 בשפההיא בני נוער עולים ובני עולים, היה חשוב לבחון את דפוסי הפעילויות הללו  סקרמאוכלוסיית ה

את  וכן הישראלית תרבותבשל בני הנוער העולים ושל בני העולים  תםהתערּו, כדי ללמוד על העברית
 .נבדק גם ההיבט של הימצאות כסף לצורך בילוי שימוש במחשב ובאינטרנט.הדפוסי 

 פורמלית בלתי בפעילות השתתפות דפוסי 8.1

מבחינה סטטיסטית בין קבוצות  מובהקיםנמצאו הבדלים נות ב  ההשתתפות בפעילויות פנאי מּו בדפוסי

 (:03הם )לוח שבהבולטים מפורטים  להלן; המוצא

 הוותיקיםהיהודים  ושלמ "הברימ בני עולים לשבלתי פורמלית  בפעילות ההשתתפות היקף 

בקבוצות  33%–44% לעומת 23לפחות, אחת פורמלית בלתי בפעילותהשתתפו  מהם 34%-כ: דומה

                                                   
בית ויות הבלתי פורמליות הבאות: מועדון נוער, חוג, תנועת נוער ופעילות התנדבותית מחוץ למבין הפעיל 23

 .הספר
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 עסקו 30%-כוהאחרות,  בקבוצות 68%–66% לעומת ,בחוגיםהשתתפו  מהם 59%-כ ;האחרות

 דפוס. עם זאת, האחרות בקבוצות 9%–4% לעומת, בית הספרל מחוץבפעילות התנדבות 

בני מ 30%: הוותיקיםהיהודים  וביןמ "הברימבני עולים  בין שונה נוער בתנועות ההשתתפות

  .הוותיקיםהיהודים מ 08% לעומתנוער, ה תנועותפעילויות במסגרת ב תתפושהמ "בריההעולים מ

  ,בחוגים בעיקרלפחות,  אחת פורמלית בלתי בפעילות השתתפו מ"הברי עולימ 30%-ככאמור 

 של לזה ודומה מאוד נמוך נוער בתנועת מ"הברי עולי של ההשתתפות אחוז, זאת עם(. מהם 68%)

 האחרות(. בקבוצות 08%–03% לעומת 30%-ו 8%) בני העולים מבריה"מ

 אתיופיה השתתפו בפעילות בלתי פורמלית אחת לפחות. אחוז ההשתתפות מ בני העוליםמ 30%-כ

. אחוז ההשתתפות של בני 44% –נמוך יותר  עוליםהבפעילות בלתי פורמלית אחת לפחות בקרב 

בני העולים ( מ69%) ניכר חלק. נוער ובמועדוני( 06%-)כ נוער בתנועותנוער אלה גבוה יחסית 

, 07%במועדון נוער גבוה יחסית ) שביקרו אתיופיה עוליאחוז  גםבמועדון נוער.  ביקרואתיופיה מ

(. חשוב לציין כי במרוצת השנים פותחו הקבוצות בשאר 06%-ל ועד 39%-מ הנע טווחה לעומת

עבור יוצאי אתיופיה בפרט, בדרך כלל בעבור בני נוער עולים בכלל, ובמועדוני נוער שונים  הופעלוו

ידי שותפויות בין שירותים שונים ובאמצעות מגוון תכניות ייעודיות לעולים )כגון "נוער עולה -על

קהילה גדולה של יוצאי אתיופיה מופעל כיום  ישבהם שמסיכון לסיכוי"(. ביישובים ובשכונות 

 הופעלו יקטבמסגרת הפרו. Ethiopian National Project-ENP)אתיופיה ) עוליהפרויקט הלאומי של 

ם, אשר סיפקו מסגרת לפעילות פנאי וחינוך יהצהרי-מועדוני נוער בשעות אחר 39"א תשע בשנת

 א(. 0007נבות, -קוברסקי וכהן-בלתי פורמלי. )ברוך

  לבקרנהגו  00%-( נמצא ש3778)ליפשיץ ואחרים,  3779בסקר שנערך בקרב יוצאי אתיופיה בשנת 

 אך(, 07%) אתיופיה עוליהנוכחי בקרב  סקרבשנמצא  לזה יחסית נמוךנוער. אחוז זה  מועדוןב

 (. 69%אתיופיה )בני העולים משנמצא בקרב  אחוזלעומת נמוך במיוחד 

 35-30 גילאינוער  בניכי  נמצאהבדל בדפוס ההשתתפות בפעילות בלתי פורמלית לפי גיל.  נמצא 

בחוגים ובתנועות נוער )בשאר הפעילויות הבלתי פורמליות  39-34 גילאימבני נוער  יותר השתתפו

הם במדגם מ "בריה עולימ 90%-ששנבחנו, אחוזי ההשתתפות דומים בין קבוצות הגיל(. ומאחר 

, הבוחן, כאמור, השתתפות המסכם המדד את לבחון לנכון מצאנועיל(, ל 0 לוח' ר) 39-34 גילאי

הבוגרים. כצפוי, אחוזי ההשתתפות  הגילאים בקרבלפחות,  אחת פורמלית בלתי בפעילות

במקצת מאחוזי ההשתתפות  נמוכים היו 39-34 גילאי בקרב לפחותבלתי פורמלית אחת  בפעילות

. אחוז המשתתפים בפעילות בלתי פורמלית 36%-ועד ל 45%-מ ונעו 35-30 גילאיהמקבילים בקרב 

)לא נמצא הבדל מובהק מבחינה מ גבוה רק במעט "בריהבני עולים מאחת לפחות בקרב 

רוב סוגי הפעילות הבלתי פורמלית לא לגבי  .(36%)כאמור,  ;סטטיסטית בין קבוצות המוצא(

  נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית לפי ותק.
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 מוצא )באחוזים( קבוצת : השתתפות בפעילות בלתי פורמלית, לפי21לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

       השתתפות ב:
 39 69 07  06 00 מועדון נוער***

 54 66 66  57 68 חוג**

 08 05 03  30 8 תנועת נוער***

 30 4 9  33 9 **בית הספרפעילות התנדבותית מחוץ ל

ת יומשתתפים לפחות באחת מהפעילו
 הבלתי פורמליות*

 
47 

 
35 

  
44 

 
33 

 
34 

המשתתפים לפחות באחת  39-34 גילאי
 מהפעילויות הבלתי פורמליות

 
45 

 
36 

  
45 

 
49 

 
48 

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 ניתמוב   בלתי פנאי פעילות דפוסי 8.2

כגון חוגים ותנועות  ,נוסף להשתתפות בפעילות בלתי פורמלית מובנית כסף לצורך בילוי:הימצאות 

זה הם נשאלו האם יש להם  בנושא. שלהם הפנאי שעותב בילוי מקומות במגווןהנוער  בני מבליםנוער, 

כסף לבילויים או לפעילויות אחרות בשעות הפנאי. הימצאות כסף לצורך בילוי קשורה למצב  די

 בקרב( 79%) המוחלט הרוב כי מלמדים 00 בלוח המוצגים הממצאיםשל המשפחה.  כלכלי-החברתי

)עולים מ "הברי יוצאי. ופנאי לבילויים כסף להם יש כלל בדרך או שתמיד דיווחו הוותיקים היהודים

 יש כי( בהתאמה, 84%-ו 70%-)כ גבוהים באחוזים הם גם דיווחו אתיופיהמ עוליםהבני וובני עולים( 

 או תמיד כי דיווחו אתיופיה עולימ 94%, לעומתם(. כלל בדרך או)תמיד  לבילויים כסף מספיק להם

 עולי של המיוחד מצבם את ומדגיש לקודמו מצטרף זה אחרון ממצא. לבילויים כסף להם יש כלל בדרך

 יותר נמוך באחוז משתתפים אתיופיה עולינמצא כי  :פורמלית הבלתי הפעילות בנושא אתיופיה

 תמיד או כלל בדרך עצמם את מוצאיםציינו כי הם  אף מהם ורבע(, חוגים)כמו  מובנות פנאי בפעילויות

 .לבילויים כסף ללא

, אחוז בני הנוער המדווחים כי תמיד או בדרך אתיופיה עוליהעלייה בוותק עולה בהדרגה, בקרב  עם

 30בקרב בעלי ותק של  88%-שנים ל 9-0בקרב בעלי ותק של  36%-כלל יש להם כסף לבילויים ופנאי )מ

 ה"מ.ימגמה דומה )אך פחות בולטת( קיימת גם בקרב עולי ברשנים ויותר(. 

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא: כסף לבילויים ופנאי, 22לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 100 100 100  100 100 ^^^סה"כ

 43 04 33  54 66 תמיד יש

 53 30 47  53 49 בדרך כלל יש

 (6) 34 04  7 30 בדרך כלל אין / אף פעם אין

 Wald F (p<0.001)פי מבחן -הבדלים מובהקים על^^^
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 על מעידהניתן להניח כי צריכה גבוהה של תרבות ישראלית צריכת תרבות ישראלית בעברית: 

בני הנוער נשאלו על צריכת תרבות ישראלית בעברית:  כן, על .לארץ זיקה עלו תחברתי השתלבות

צריכת תרבות  ביןלאומית ל-ןויזיה ומוזיקה. כדי להבחין בין צריכת תרבות ביוספרות ועיתונות, טל

 בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים מצאונ הודגש כי הכוונה לתרבות בשפה העברית. ,ישראלית

 : המוצא קבוצות

 : (06)לוח  ועיתונים ספרים קריאת

 אתיופיהמ עוליםה בנימו)עולים ובני עולים( מ "יוצאי בריהקרב ( מ95%-98%רבעים ) כשלושה 

דיווחו שהם קוראים ספרים ועיתונים בעברית בהיקף גבוה או בינוני. זאת, בהתאמה לאחוזי 

  (.עילל 7ר' לוח  - 76%-ועד ל 89%-השליטה הגבוהים שלהם בעברית )בטווח הנע מ

 אחוז ש אףדיווחו שהם קוראים בעברית, )עולים ובני עולים(  אתיופיה עולי( 94%-כמרבית ) גם

ר'  - 93%המוצא האחרות ) קבוצות שבקרב מזה נמוךהעברית  בשפה עולי אתיופיה של השליטה

(. ייתכן, שהדיווח משקף רצייה חברתית, או שייתכן שניתן להסביר ממצא זה דווקא עילל 7 לוח

דבר אשר  ;(עילל 8 לוח' רבקרב בני קבוצה זו ) אם-שפתבקריאה ב מאודשליטה הנמוכה רמת הב

 רהוטה.  לקריאה חלופותלא משאיר לרובם 

 הוותיקים שדיווחו שהם קוראים ספרים ועיתונים בעברית הוא הנמוך היהודים , אחוז לעומתם

  .38% –ביותר 

 החשיפה על המשפיע תרבותי מרכיב גם הנראה ככל יש השונות המוצא קבוצות בין אלה להבדלים 

 .או היבט של רצייה חברתית 'וכד בתרבות שלהם המקום מרכזיות -  עיתוניםלו לספרים

הגבוהים ביותר של צפייה בטלוויזיה  האחוזים: בעברית ישראליים בערוצים בטלוויזיה צפייה

 70%-)כ אתיופיהמ בני עולים ובקרב מ"הברימ בני עוליםבעברית נמצאו בקרב  ישראלייםבערוצים 

 הוותיקיםהיהודים  בקרב ביותר הנמוך האחוז נמצא זה בנושא גם(. הקבוצותבשאר  83% - לעומת

 (. 06)לוח  ;(85%)

הרגלי קריאת ספרים ועיתונים וצפייה  עלהממצאים  לעומת :בעברית ישראלית מוזיקה שמיעת

 –הוותיקים השומעים מוזיקה בעברית היהודים בערוצי טלוויזיה ישראליים, בולט האחוז הגבוה של 

(. 06)לוח  58% – בריה"מעולי . האחוז הנמוך ביותר של שמיעת מוזיקה בעברית הוא בקרב 95%

המידע הקיים בידינו לא מאפשר לקבוע אם ממצא זה נובע מכך שקבוצה זו אינה מאזינה הרבה 

 )לא בעברית(. למוזיקה בכלל, או מכך שהם מאזינים לסוג אחר של מוזיקה

 מוצא )באחוזים(  קבוצת: צריכת תרבות ישראלית בעברית, לפי 23לוח 

 
 יהודים  אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי

  עולים בני עולים  בני עולים עולים ותיקים

        1היקף צריכה גבוה או בינוני:
 38  95 99  98 95 קריאת ספרים ועיתונים**

 85  76 87  70 88 ויזיה***וצפייה בטל
 95  33 48  47 58 שמיעת מוזיקה***

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 = הרבה מאוד(.  4= בכלל לא, עד  3-מ נע דרגות טווח) 4-6בני נוער שענו בדרגות  3
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 הפער נושא את הבוחנים שונים היבטים על הנוער בני נשאלו הנוכחי סקרב :במחשב שימוש

הם השימושים העיקריים שהם עושים ; מַ לאינטרנט וחיבור מחשבהאם בביתם מצוי  24הדיגיטלי

כמה שעות ביום רגיל הם נוהגים להשתמש במחשב בכל במשך בטכנולוגיות אלה )שאלה פתוחה(; ו

צל קרובי משפחה או חברים , במרכזי נוער, אבית הספר)בבית, ב להםנגיש  המחשבבהם שהמקומות 

נמצא כי לעולים משתי הקבוצות יש באופן כללי אולם בין הקבוצות אינם אחידים  הבדליםה וכד'(.

נמצאה עולי אתיופיה מאשר לבני העולים מאותו מוצא. בקרב  פחות נגישות למחשב ולאינטרנט בבית

 הנמוכה ביותר מכל הקבוצות.נגישות ה

 (:05במרחב הביתי )לוח  ולאינטרנט למחשב נגישות

 בני ומ)עולים ובני עולים( מ "הוותיקים, מיוצאי בריההיהודים ( מ70%-78%, לרוב המכריע )כאמור

יש מחשב בבית אם כי  אתיופיה עולי גם לחלקם הגדול שליש מחשב בבית.  אתיופיהמ עוליםה

 (. לעיל 4להלן ולוח  05  לוח' ר) 86% –יותר  נמוךהאחוז 

 המדווחים על  אחוזמ מעטבני הנוער שדיווחו כי יש בביתם חיבור לרשת האינטרנט נמוך  אחוז

נקודות האחוז בין  30-נמצא פער של כ שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה בקרבקיומו של מחשב. 

 על בעלותאחוז בני הנוער שדיווחו כי יש בביתם חיבור לרשת האינטרנט ובין אחוז המדווחים על 

מ. עם זאת, פער זה כמעט שאיננו קיים "בריה עוליהאחוז נמצא בקרב  נקודות 8של  מחשב. פער

 ממחיש זה אחרון ממצאמ. "הבריבני העולים מ בקרב כלל קיים ואינווותיקים ההיהודים בקרב 

 .אלה מוצא קבוצות שתי בין הדמיון את הוא גם

 הביתי מרחבבַ  אינטרנט עלו מחשב על אתיופיה עוליבקרב  נמוך יותרהעלות הב היקףלציין, כי  יש ,

 קשור הוא אלא, ולאינטרנט למחשב רק נוגע איננו, האחרות בוצותקה היקף הבעלות בקרב לעומת

יחסית  ךנמו בעלות היקף: אחוז תעסוקה נמוך יותר של ראש המשפחה, כמו, כלכליים לפערים גם

  .משפחתיות חופשותל יציאה של ומיעוטעל מגוון מוצרים ביתיים 

  נמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית בהיקף הנגישות לאינטרנט במרחב בקרב עולי אתיופיה

 9-0מבעלי ותק של  35%ה בנגישות זו עם עלייה בוותק: יהמראה מגמה של עלי הביתי לפי ותק

  . שנים או יותר 30מבעלי ותק של  93%שנים דיווחו כי בביתם יש חיבור לאינטרנט, לעומת 

הנוער נשאלו מהם השימושים העיקריים שהם עושים  בניובאינטרנט:  במחשב עיקריים שימושים

( 4%-ל 6%טכנולוגיה זו נגישה להם. נמצא, כי מיעוט )בין  בהםשבמחשב ובאינטרנט בכל המקומות 

 מבריה"מ עוליםהבני  אחוזמבני הנוער לא השתמשו כלל במחשב או באינטרנט. לעומת זאת, 

הוותיקים. עוד נמצא, כי אחוזי  יהודיםה לעומתגם  גבוה יחסית, ,שימושים של רחב מגוון מפעיליםש

 לעומתהדיווח בנוגע לחיפוש מידע בקרב שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים( נמוכים 

 (.05)לוח  האחרות המוצא קבוצות

 אחוזי(. וקפייסב)כדוגמת  החברתיות רשתותבַ הוא במחשב העיקרי של כלל בני הנוער  השימוש 

 והאחוזמ, "הברימעולים הבני  ובקרב הוותיקים היהודים בקרב נמצאו ביותר הגבוהים השימוש

גם בסקר על כלל בני הנוער  (.בהתאמה 30%-ו 93%, 99%מ )"הברי עולי בקרב ביותר הנמוך

                                                   
 מונח המתייחס לשונות בנגישות ובאוריינות הדיגיטלית הנרכשת בסביבה ממוחשבת. 24
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 דיווחו מיםהנדג מכלל 83%נפוץ ביותר:  החברתיות ברשתותבישראל נמצא כי השימוש במחשב 

 (.0004ם )מזרחי ואחרים, ישהם משתמשים במחשב לצורך העברת מסרים מידי

 בני מ ,40%,רווח בקרב מחצית) בני נוערידי אחוז גבוה יחסית של -במשחקי מחשב צוין על השימוש

-55% – בקבוצות האחרות יותרקצת  נמוכיםאך  דומיםשימוש  אחוזי לעומת מ"בריהמ עוליםה

50%) 

 משתי  38%-00%נפוץ נוסף הוא חיפוש מידע לצורכי לימודים. שימוש זה דווח בקרב  שימוש

 בקבוצות האחרות.  63%-66% שליש לעומתהקבוצות של יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים(, 

 : (05)לוח  במחשב היומי השימוש היקף

 מ נוהגים להשתמש במחשב הוא הגבוה ביותר "בריהבני העולים מהשעות הממוצע ביום ש מספר– 

 שעות.  0.5 –הוא הנמוך ביותר  אתיופיה עולישעות, ואילו מספר השעות הממוצע ביום של  6.4

 עוליםהבני מ 50%: ביום יותר או שעות 5 במחשב משתמשים הם כי דיווחו יחסית גבוהים אחוזים 

-ו הוותיקיםהיהודים מ( 03%) כרבע, אתיופיהמ עוליםהבני ומ ה"מעולי ברימ 60%-כמ, "הברימ

 השימושים למגוון באשר הממצאים את ומשלימים מחזקים אלה ממצאים. אתיופיה עולימ 03%

 מהווים בפרט והאינטרנט בכלל שהמחשב כך על ומצביעים, המחשב בעזרת הנוער בני שעושים

  .הנוער מבני רבים של משמעותי פנאי עיסוק

 מוצא )באחוזים(  קבוצת: שימוש במחשב ואינטרנט, לפי 24לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 עולים בני עולים  עולים בני עולים  ותיקים
 73 80 93  77 80 יש חיבור לאינטרנט בבית*** 

       שימושים עיקריים:
 99 96 39  93 30 ***המחשבקשר עם חברים דרך 

 50 56 56  40 55 מחשב*משחקי 

 או סרטים, מוזיקה קבצי, תוכנות הורדת
 מהאינטרנט משחקים
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מידע לצורכי לימודים או הכרה של  חיפוש
 3נושא שמעניין את הנער/ה* 
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מספר שעות ממוצע ביום רגיל של שימוש 
 במחשב^^
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 03 07 03  50 63 ***  ביום שעות ויותר 5 במחשב משתמשים
0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על

χ (p<0.05) 
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) 
 Wald F (p<0.01)פי מבחן -^^ הבדלים מובהקים על

 0030השאלה נשאלה רק בשנת  1
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בשכר הנוער בני עבודת. 9
25

 

שהסיבה העיקרית שבגללה בני נוער בארץ עובדים היא סיפוק של צרכים מחקרים שונים מלמדים 

(. 0005פרנקוביץ' ואחרים, -; אלנבוגן0005סטרבצי'נסקי ויורוביץ, -אישיים כגון בילויים ובגדים )כאהן

 בית הספרידי -על שמוצעתשונה מזו  הזדמנות העולים הנוער לבניעבודה עשויה להציע ה עולםירת ז

, זאת עם. הנהוגות בה חברתיותהנורמות הו שבה האנושי המגוון כולל ,ישראליתלהכרת החברה ה

, עשוי יםעול נוער בבניובמיוחד כאשר מדובר  הנוער מבני אחדשילוב של עבודה ולימודים אצל כל 

הנוכחי  סקר. בבית הספרלמצבי ניתוק וניכור מ לגרום בתפקוד הלימודי ובמקרים מסוימים אף פגועל

 בשכר : היקף בני הנוער שעובדים39–34 גילאי בקרב בשכר הלעבודנבדקו המדדים הבאים בקשר 

לאורך שנת הלימודים ובחופשות; פגיעה בלימודים בגלל העבודה  בשכר ומידת הקביעות בעבודה

 .בשכר והיקף בני הנוער שרוצים לעבוד בשכר

עובדים בשכר:  39-34 גילאי בקרבעולה כי אחוזים גבוהים יחסית  04בלוח  מהנתוניםבשכר:  עבודה

  26.63%עד  34%

 (:04בנושא עבודה בשכר )לוח  המוצא קבוצות בין סטטיסטית מבחינה המובהקים ההבדלים בולטים

 63% בני  בקרב האחוזיםמהיהודים הוותיקים דיווחו שהם עובדים בשכר.  60%-ו מ"בריה עולימ

, לעומתם. בהתאמה 04%-ו 08% –נמוכים יותר  מה"ברימ עוליםהבני  בקרבו אתיופיהמ עוליםה

כי עם העלייה בוותק עולה אחוז  נמצא בקרב עולי בריה"מ. בשכר ועבד אתיופיה עולימ 34% רק

  בקרב עולי אתיופיה לא נמצא הבדל לפי ותק בנושא זה.  המדווחים על עבודה בשכר.

 קבועה אתיופיה עולימו מ"הבריעולי משל כשני שלישים  עבודתםכר, מקרב בני הנוער העובדים בש

 השנה כל קבועה מ"הברימ עוליםהבני  שלו אתיופיהמ עוליםהבני  של עבודתם גם. השנה לאורך

 בשכר עובדים הוותיקים היהודים, לעומתם. בהתאמה, 49%-ו 33%: יחסית גבוהים באחוזים

 . 53% –באחוז הנמוך ביותר בקביעות לאורך השנה 

 מ והן ", הן מבריההעולים ובני העוליםנמצא כי  :(04)לוח  בשבוע בשכרשעות עבודה  ממוצע

מאשר בממוצע מספר שעות גבוה יותר  בדולאורך השנה, ע קבועה בשכרמאתיופיה, שעבודתם 

שעות שבועיות בממוצע, בהתאמה(.  7 לעומתשעות שבועיות בממוצע  38-34הוותיקים ) יהודיםה

 לא נמצא הבדל לפי ותק.

 :אלות נקודולכדאי לשים לב גם  בשכרבנושא עבודת בני הנוער 

                                                   
 .בבית לעזרה או בהתנדבות לעבודה הכוונה שאין לציין בא" בשכר עבודה" המונח 25
מכון ברוקדייל, על -ג'וינט-( העובדים בשכר, שנעשה במאיירס39-34מיוחד של אחוז בני הנוער )גילאי  מניתוח 26

מכלל בני הנוער היהודים  3.3%: כי עלה(, 0007המרכזית לסטטיסטיקה ) הלשכה של אדם כוח סקרסמך 
 4.3%ה"מ ברי עולי)בקרב  4.8עומד על  אחוזילידי חו"ל ה העולים הנוער בני כללבשכר ובקרב  עובדים

כל עבודה בשכר, כולל  ציין(. חשוב לציין כי בני הנוער במחקר הנוכחי התבקשו ל4.5%ובקרב עולי אתיופיה 
עבודה זמנית או מזדמנת )לא קבועה( שהם עושים "כיום", ואילו בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

המדווחים  אחוזצמצם את כנראה בר ש"; דבשבוע שקדם לסקר"לפחות שעה  בשכרהם נשאלו האם עבדו 
 על עבודה בשכר.
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  ל 30% בין(. 04)לוח  בשכר עבדו בשכר בעת הריאיון נשאלו האם ברצונם לעבוד שלאנוער הבני-

 מהיהודים 40% לעומת, בשכר לעבוד רוצים שהם דיווחומבני הנוער העולים ובני העולים  95%

 . הוותיקים

 עם העלייה  עולה בשכר לעבוד רצון על ושדיווחובשכר  עובדים שאינםהעולים מאתיופיה  אחוז

  בקרב עולי בריה"מ אין הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית לפי ותק בנושא זה. בוותק.

 )באחוזים( (;בלבד 11-15 יאגיל)מוצא  קבוצת: עבודה בשכר, לפי 25לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 60 08 34  04 63 עובדים בשכר *

       1 ^ סוג העבודה-
 53 33 39  49 33 השנה לאורך קבועה

 -- -- 0  -- (33) בחופשות רק

 48 69 (66)  50 (38) שונות בתקופות או פעם מדי רק

 בקרב בשבוע בשכרשעות עבודה  ממוצע
 3^השנה לאורך קבועה בעבודה העובדים
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7 

 (33) 09 (05)  (08) 38 0מפריעה ללימודים  העבודה

רוצים לעבוד בשכר )מקרב בני הנוער 
 שאינם עובדים בשכר( ***
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40 

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 Wald F(p<0.05) פי מבחן -^ הבדלים מובהקים על
 . 0030-רק בקרב העובדים; השאלה נשאלה רק ב 3
שדיווחו כי הם הפסידו לימודים בגלל עבודה ו/או הם לא הכינו שיעורי בית  בשכרעובדים התלמידים האחוז  0

 למבחנים בכלל העבודה )רק בקרב העובדים ולומדים(.  למדואו לא 
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --

  וגופניים נפשיים תסמינים של וקיומם סיכון התנהגויות. 11

השתתפות אלימות, פגיעה מבני הנוער התבקשו לדווח על מעורבותם במגוון התנהגויות סיכון, בהן: 

 מעורבות, עישון מוצרי טבק ונרגילה, צריכת אלכוהול, כלליתבקטטות, תחושת ביטחון אישי 

 ביטויים של תסמינים גופניים ונפשיים.ו עבריינית בהתנהגות

  ביטחון העדר ותחושת אלימות 11.1

 אחת פעם, שונים מסוגים אלימותמ נפגעו האםנשאלו בני הנוער אלימה:  התנהגותחוו פגיעה עקב 

, מכה, סטירה או דחיפה חזקה בהגנ  : אלימות מילולית, לריאיון שקדמה האחרונה בשנהלפחות 

 (. 03)לוח  אחר כלימאו  סכיןמופגיעה ממקל, 

 עולי מ 63% מילולית. אלימותמ נפגעוש דיווחו הנוער בני מכלל( 54%-45%) יחסית גבוה אחוז

ועד  03%-הנע מ טווח לעומתדיווחו שנגנב מהם רכוש אישי,  וותיקיםיהודים ההמ 07%-ו אתיופיה
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 מיעוט. חזקה דחיפהמאו  סטירהמנפגעו ממכה, דיווחו כי  00%–33%. הקבוצות בשאר 04%-ל

 . אחר כלימסכין או מממקל,  נפגעו הנוער בני מכלל( 6%-4%)

 ת לפי ותק. מובהק מבחינה סטטיסטי הבדלנמצא  לאאלימה  התנהגותמ פגיעההמדדים של  ברוב 

 הצקותחוו  האם(. תלמידים נשאלו 03לוח ר' ) בית הספרבאלימה  התנהגותמ פגיעהנוסף בחן  מדד

שקדמו לריאיון.  בחודשיים לפחותאחת  פעם בית הספרשל תלמידים אחרים, כאמור, ב והטרדות

 פגיעה על בדיווח ירידה של מגמה נמצאה אתיופיה עולי בקרב. בחיוב השיבו מהתלמידים 39%–30%

 .  ותק לפי הבדל נמצא לא מ"בריה עולי בקרב. בוותק העלייה עם הספר-בבית והטרדות הצקות עקב

נשאלו כמה הם  באלימותבני הנוער של  םמעורבותבחינת ל מדדכ :אלימה בהתנהגות השתתפות

דיווחו כי היו מעורבים בקטטה שלוש פעמים ויותר  ריה"מעולי במ 36%פעמים היו מעורבים בקטטה, 

 30%-הוותיקים השיבו כך. בתווך, כהיהודים מ 3%במשך השנה שקדמה לריאיון. לעומת זאת, רק 

מ דיווחו על מעורבות בקטטות "בריהממקרב בני העולים משתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה ו

 (. 03לוח ר' ) בתדירות זו

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצאהתנהגות אלימה והשתתפות באלימות, פגיעה מ: 21לוח 
 אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 

 יהודים
 עולים  ותיקים

בני 
 עולים

 
 עולים

בני 
 עולים

       :מ (לפחות )פעם אחת האחרונה בשנהנפגעו 
 59 59 54  45 40 עלבונותקללות או 

 07 00 63  04 03 גנבה **

 38 33 37  03 00 דחיפה חזקהמכה, סטירה או 

 (6) 5 (6)  (6) 4 אחר מכליאו  סכיןבמקל, ב פגיעה

 בשטח אחרים תלמידים של/הטרדות מהצקות סבלו
 (האחרונים בחודשיים אחת לפחות פעם"ס )ביה

 
33 

 
34 

  
30 

 
30 

 
39 

 3 33 33  30 36 בשנה האחרונה***ויותר פעמים  6השתתפו בקטטה 

 אחרים תלמידים של/הטרדות בהצקות השתתפו
 בחודשיים פעם אחת לפחות "ס )ביה בשטח

 (*האחרונים

 
7 

 
34 

  
33 

 
30 

 
36 

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

תלמידים נשאלו על השתתפותם ה. בית הספרנוסף בחן השתתפות בהתנהגות אלימה בשטח  מדד

בחודשיים שקדמו  בית הספרב לפחות, בהצקות ובהטרדות של תלמידים אחרים, כאמור, פעם אחת

 להבדיל. 34% - ה"מברימ עוליםהבני בקרב  נמצאהמשיבים בחיוב של אחוז הגבוה ביותר הלריאיון. 

אשר השיבו בחיוב על השתתפות  מ"י בריהעולבקטטות, אחוז  ההשתתפות למדד הקשור מהממצא

 .7% - ביותר הנמוך היה בית הספרבהצקות ובהטרדות בשטח 



 

51 

 הבדלים נמצאו לא, אלימה בהתנהגות השתתפות הבוחנים המדדים בשני, מ"בריה עולי בקרב

 בשנה ויותר פעמים שלוש בקטטה במעורבות עלייה נמצאה אתיופיה עולי בקרב; ותק לפי מובהקים

 30 של הוותק בעלי בקרב 35%-ל( שנים 9-0) בארץ ביותר החדשים העולים בקרב 8%-מ: האחרונה

 .ויותר שנים

  ביטחוןהעדר  תתחוש

ן, כדי ללמוד על תחושתם של בני הנוער הנוכחי נבנה מדד המתאר תחושה של העדר ביטחו סקרב

רחוקות או אף  לעתיםלפעמים, ). המדד כולל בני נוער שדיווחו כי הם חשים ביטחון ת מגוריהםבסביב

, שכונת המגורים או היישוב )תרשים בית ספרהבאות: הזירות בזירה אחת לפחות מבין  (אחת פעםלא 

 .המוצא קבוצות בין משמעותיים הבדלים בולטים(. 5

 יוצאי זירה אחת לפחות נמצא בקרב העדר ביטחון ב תהמדווחים הגבוה ביותר על תחוש אחוז

(. תחושה זו בולטת בקרב שתי הקבוצות של 5. )תרשים 64%-כ – )עולים ובני עולים( אתיופיה

דיווחו גם באחוז גבוה יחסית על תחושה  אתיופיה עולי. (39%) בית הספריוצאי אתיופיה בעיקר ב

  (.38%של העדר ביטחון בשכונת המגורים )

 ביטחון, לפי קבוצת מוצא )באחוזים( ת: העדר תחוש21לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"היבר יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 מרגישים ביטחון לפעמים/ לעתים 

   או אף פעם: רחוקות
 

   
 3 39 39  35 36 ***בית הספרב

 33 34 38  39 33 בשכונה*

 35 00 00  04 35 ביישוב***

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 

  63% (. 5ביטחון בזירה אחת לפחות )תרשים  רהעד על תחושת מ דיווחו"בריהמ עוליםהבני מ

 על המדווחים אחוז גם אך(. 04%)המגורים בעיקר ביישוב  תחושת אי הביטחון האישי בלטה

  (.09)לוח  אתיופיה עולי של לזה ודומה( 39%) יחסית גבוה המגורים בשכונת ביטחון העדרת תחוש

 העדר ביטחון בזירה  תמ דיווחו באחוזים הנמוכים ביותר על תחוש"בריה עוליותיקים והיהודים הו

אחוז ש אף(. זאת, 5מ )תרשים "בריה עולימ 00%-הוותיקים והיהודים מ 37%אחת לפחות: 

ועשירית מהם אף נחקרו  ,(03 לוח' רהגבוה ביותר )היה בקטטות של עולי בריה"מ  תםשתתפוה

  (.30.5 סעיף בהמשך' רבתחנת המשטרה או שנפתח נגדם תיק פלילי )

 ביטחוןה העדרת תחושאת  המתאר מדדה את מוצא קבוצת כל בתוךנוסף שערכנו בדק  עיבוד 

 אחוז גבוה יותר, כי מצאנ 27.המגורים יישוב שלכלכלי -החברתי הדירוג לפיבזירה אחת לפחות, 

( 4-3)אשכולות  יחסית נמוךכלכלי -החברתי שדירוגם ביישובים המתגוררים ,מ"בריה עוליבקרב 

                                                   
 בהתאם להגדרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 27
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המתגוררים ביישובים  עולי בריה"מ לעומתביטחון בזירה אחת לפחות,  תדיווחו על העדר תחוש

לא נמצא הבדל  ., בהתאמה(39%-ו 09%) ;(30-3)אשכולות  יותר כלכלי גבוה-שדירוגם החברתי

 שארכלכלי של יישוב המגורים ב-מובהק מבחינה סטטיסטית במדד זה לפי הדירוג החברתי

 . קבוצותה

 ותק לפי ביטחון העדר של בתחושה הבדל נמצא לא.  

  מסכם מדד - לפי קבוצת מוצא, בזירה אחת לפחות של ביטחון ה: העדר תחוש4 תרשים
 1)באחוזים(*** 

 

  
0 פי מבחן-הבדלים מובהקים על***

χ (p<0.001) 
זירות  6בני נוער שדיווחו כי הם חשים ביטחון לפעמים/לעתים רחוקות/אף פעם במקום אחד לפחות מבין  3

  , שכונה או יישוב.בית ספר: אלו

  אלכוהול שתיית 11.2

אלכוהול: האחד, התמכרות לאלכוהול:  משתייתנזקים עיקריים שיכולים לנבוע  הארבע צייןניתן ל

אלכוהול מוגברת )מבחינת תדירות ושכיחות(  שתייתתופעה זו אינה נפוצה בקרב בני נוער, אולם 

מהווה סיכון לפיתוח דפוסי שימוש של תלות והתמכרות לאלכוהול. השני, התנהגות אלימה הקשורה 

השפעת אלכוהול. והאחרון, בשלישי, תאונות דרכים הנגרמות כתוצאה מנהיגה אלכוהול. ה שתייתל

 (. 0003, פישמןאלכוהול לצריכת סמים ) שתייתבין  מהותי קשר

האם יש להם  , והם נשאלועקיפההייתה  שונהאראלכוהול בשתי דרכים: ה שתייתבני הנוער נשאלו על 

באיזו מידה הם עצמם נוהגים  , והם נשאלוישירה הייתה היחברים שנוהגים לשתות אלכוהול; השני

טו לתת דיווח מלא יותר כאשר הם נדרשים יילשתות אלכוהול. מהספרות המקצועית עולה כי בני נוער 

 ,.Weinhardt et al)שאלון בצורה אנונימית, במיוחד בשאלות "רגישות" יותר  בעצמם למלא

בני הנוער רואיינו בטלפון, כאשר  -וגיה שונה הנוכחי נעשה שימוש במתודול סקרכזכור, ב. (3778

א מקובלות ובפרט ללהודות פחות בהתנהגויות נוטים זהותם ידועה למראיין. בדרך זו המרואיינים 

שאלות הסקר בדיווח הישיר, לעומת הדיווח . מעבר לכך, (Kraus & Augustin, 2001בשימוש באלכוהול )

19 

34 
37 

31 

22 

 עולים בני עולים עולים    בני עולים    יהודים ותיקים

 מבריה"מ אתיופיהמ
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ועל כן  ,ת השתייה והן מבחינת כמויות שתיית האלכוהולהן מבחינת תדירו -העקיף, מחמירות יותר 

חסר -מהווים אומדן מרואייניםמהשאלות הישירות על השימוש של ה שעלו סקרתכן כי נתוני היי

 לתופעה. 

 בגילים ההתמקדות. 39-34 גילאי בקרב אלכוהול שתיית הרגלי אודות על ממצאים מציג 08 לוח

היקפה  לעומתאלה  בגילים יותר רֹווחת האלכוהול שתיית שתופעת שורה לעובדהק יותר הבוגרים

 נוצר( לעיל 0 לוח)ר'  39-34 בנימ הם "בריה עולימ 90% שבמדגם, ומאחר יותר הצעירים הגיליםבקרב 

. נמצא כי בני העולים הקבוצות בכל אחידה גיל קבוצת על ולדווח הגיל השפעת את לנטרל צורך

בקבוצות הסיכון העיקריות עקב ים נמצאאתיופיה בני עולים ממ, וכן "בריה עולימ, ובמיוחד "בריהמ

 .אלכוהול שתיית על פחות דיווחו עולי אתיופיהשתיית אלכוהול מוגברת. 

 דיווח עקיף –אלכוהול  שתיית 10.2.1

 ( על אודות חברים 83%-80%באחוזים הגבוהים ביותר ) דיווחו )עולים ובני עולים( מ"יוצאי בריה

 אתיופיה מ עוליםהבני ( מ95%די פעם או באופן קבוע. כשלושה רבעים )השותים אלכוהול מ  

על שתיית אלכוהול בדיווח עקיף. האחוז הנמוך ביותר של  דיווחוהוותיקים היהודים מ 37%-ו

 .40% – ופיהאתי עולידיווח עקיף על שתיית אלכוהול נמצא בקרב 

 העלייה עם בהדרגה עולה עקיף בדיווח אלכוהול שתיית עלמ "הברי עולי בקרב המדווחים אחוז 

(. ויותר שנים 30 של ותק בעלי בקרב 89%-ל שנים 9-0 של ותק בעלי בקרב 39%-)מ בארץ בוותק

  .וותקעם ה עולהגם  עקיף בדיווח אלכוהול שתיית על שדיווחואתיופיה מ םעוליה אחוז

 דיווח ישיר –אלכוהול  תייתש 10.2.2

  65%–38%-כ בנוגע לשתיית אלכוהול נמוך בהרבה: 39-34 גילאי בקרב הישיר הדיווח, כצפוי 

כרות דיווחו על הגעה למצב של ׁש   04%–33%-כולפחות דיווחו כי הם שותים אלכוהול יום בשבוע 

 (. 08לוח ) לפחות פעמיים בחייהם

  מ: "רווחת יותר בקרב שתי הקבוצות של יוצאי בריהלפחות אלכוהול יום בשבוע  שתייתנמצא כי

מ "י בריהעול. עם זאת, אחוז 07% -אתיופיה מ בני עוליםובקרב  63% -ובני עולים  65% -עולים 

בני בחייהם גבוה בהרבה מאחוז המדווחים כך בקרב לפחות תכרות פעמיים שדיווחו על הׁש

 , בהתאמה. 34%-ו 04%מ: "בריהמהעולים 

  04% – לפחות תכרות פעמיים בחייהםאתיופיה דיווחו גם הם באחוז גבוה על הׁשמ עוליםהבני 

)זאת בהמשך להרגלי העישון המזיקים של מוצרי טבק ונרגילה בקרב בני קבוצה זו(. לעומתם, 

 לפחות אלכוהול יום בשבוע תנמצא האחוז הנמוך ביותר שדיווחו על שתיי אתיופיה עוליבקרב 

 (. 33%בחיים )לפחות ( ועל השתכרות פעמיים 38%)

 06%  ואחוז המדווחים על לפחות על שתיית אלכוהול פעם בשבוע  דיווחומהיהודים הוותיקים

 . 39% - מ"היברמ בני עולים השתכרות פעמיים או יותר בחייהם דומה לזה של

  ועל לפחות דיווחו על שתיית אלכוהול יום בשבוע  35-30 גילאי בקרב בלבד מעטיםאחוזים

 קבוצות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים ללא, בחייהםלפחות  פעמייםתכרות הׁש

  .השונות המוצא
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  הן בקרב עולי בריה"מ והן בקרב עולי אתיופיה, עם העלייה בוותק עולה אחוז המדווחים על

ווחים על השתכרות פעמיים לפחות בחיים עולה עם שתיית אלכוהול פעם בשבוע לפחות. אחוז המד

 הוותק בקרב עולי אתיופיה, ואילו בקרב עולי בריה"מ לא נמצא הבדל במדד זה לפי ותק. 

 , לפי קבוצת מוצא )באחוזים(11-15 גילאיאלכוהול בקרב  שתיית: 28וח ל
 יהודים יוצאי אתיופיה  יוצאי בריה"מ 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
חברים ששותים אלכוהול מדי פעם /  יש

 באופן קבוע***
 
80 

 
83 

  
40 

 
95 

 
37 

נוער שותים אלכוהול יום בשבוע הבני 
 לפחות **

 
65 

 
63 

  
38 

 
07 

 
06 

 39 04 33  34 04 לפחות * פעמייםנוער השתכרו  בני
0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על

χ (p<0.05) 
0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.01) 
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) 

 עישון 11.3

וחת יותר בקרב בני נוער רוֹ של סיגריות, של מוצרי טבק אחרים ושל נרגילה כידוע, תופעת העישון 

 גילאיהם במדגם  מ"עולי בריהמ 90%-נוער צעירים יותר. ומאחר ש בני היקפה בקרב לעומתבוגרים 

, מצאנו לנכון לבחון נושא זה בפיקוח על גיל המשיבים ולהציג את הממצאים המתייחסים 39-34

 (. 07לוח ר' בלבד. נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצות המוצא ) 39-34 גילאיל

 (11-15)גילאי  עישון סיגריות 10.3.1

 05% טבק ומוצרי סיגריות לעשן נוהגיםכי הם  ציינו בריה"ממעולים הבני מ 39%-ו בריה"מעולי מ 

 עוליםהבני  המעשניםהיהודים הוותיקים שציינו כי הם מעשנים דומה לאחוז  אחוז. אחרים

 סיגריות עישון בהרגלי גם ,אחרים לנושאים בדומה כי, . ממצא אחרון זה מלמד34% – מבריה"מ

 ובין היהודים הוותיקים.  ה"מברימ עוליםהבני  בין דמיון קיים אחרים טבק מוצרי או

 דיווחו כי הם  אתיופיה עולימ 33%הפוכה: רק  תמונהיוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים( ה בקרב

 אתיופיהמ עוליםהבני נוהגים לעשן סיגריות או מוצרי טבק אחרים. אולם, אחוז המעשנים בקרב 

 .06% – 0הוא יותר מפי 

 ה לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית הן בקרב עולי בריה"מ והן בקרב עולי אתיופי

 בעישון סיגריות לפי ותק. 

 עישון נרגילה 10.3.2

עישון  .עישון נרגילה בקרב בני נוער יהודים היקף( יש עדויות לעלייה ב0005עמי )-המחקר של מי לפי

 התנהגות חברתית מקובלת. נתפס כהוא ו לבריאות מאשר סיגריות פחותמזיק כנתפס  הנרגילה

)לוח  אחרים טבק מוצרי או סיגריות מעישון היבטים בשני שונה נרגילה עישון כי נמצא הנוכחי סקרב

07:) 
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  סיגריות עישון אחוזי לעומת) 60% –מעשנים נרגילה באחוז הגבוה ביותר  אתיופיהמ עוליםהבני 

 (.בהתאמה, 05%-ו 06% כאמור, יה"מעולי בר של לאלה ודומים גבוהים

 06% –)עולים ובני עולים( דומה  "מבריהשתי הקבוצות של יוצאי קרב ב נרגילהה מעשני אחוז .

וח יותר מעישון נרגילה רוֹ המהיהודים הוותיקים דיווחו על עישון נרגילה. כלומר, עישון  05%

)בפער  נקודות האחוז( ובקרב היהודים הוותיקים 3)בפער של  ה"מברימ עוליםהבני  סיגריות בקרב

 נקודות האחוז(. 7של 

 אתיופיה עולילהרגלי עישון הסיגריות, גם עישון הנרגילה בקרב שתיית האלכוהול ולהרגלי  בדומה 

 . 35% –וח באחוז הנמוך ביותר דּו

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא, 11-15 יאגיל: עישון בקרב 29לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 34 06 33  39 05 מעשנים סיגריות או מוצרי טבק אחרים**

 05 60 35  06 06 מעשנים נרגילה**

 (מוצרי טבק אחרים או)סיגריות מעשנים 
  *נרגילה או

 
65 

 
09 

  
38 

 
68 

 
09 

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

, 35-30 גילאיבקרב  ךנמועל עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים ונרגילה  אחוז המדווחים נמצא כי עוד

, ללא הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית בין קבוצות 39-34 גילאיאחוז המעשנים בקרב  לעומת

 .המוצא

 נרגילהסיגריות או עישון  10.3.3

, ששתי עולהנרגילה(  אועורי העישון בכלל )סיגריות ישאת  בוחניםשכאשר  07מלוח עוד עולה 

(. בהתאם לנתונים 68%עולים מאתיופיה )ה( ובני 65%הקבוצות אשר מעשנות יותר הן: עולי בריה"מ )

נרגילה נמצא בקרב עולי אתיופיה של מעשני שהוצגו לעיל, האחוז הנמוך ביותר של מעשני סיגריות או 

 . 09%ם ויהודים ותיקים עם אחוז זהה של (. בתווך נמצאים בני העולי38%)

 מנוגדת לחוק בהתנהגות מעורבות 11.4

רההנוער נשאלו האם בשנה שקדמה לריאיון הם נחקרו בתחנת משטרה או נחשדו  בני  שבגינה בעב 

 28.מותנה טיפול של הליך או פלילי תיק נגדם נפתח

 30% נמוכים דיווח אחוזי לעומת רהבעב  מ דיווחו כי נחקרו בתחנת משטרה או נחשדו "בריהי עולמ 

 מ"הברי יעול בקרב מנוגדת לחוק בהתנהגות מעורבות על הדיווח(. 9%–5%) הקבוצות בשאר יותר

עולה בקנה אחד עם אחוזי דיווח גבוהים יחסית של בני נוער מקבוצת מוצא זו על השתתפות 

                                                   
המשטרה החליטה לא לפתוח לו תיק פלילי , אך טיפול מותנה הוא מצב שבו קיים חשד שהקטין ביצע עברה 28

  אלא לגנוז את חומר החקירה ללא רישום פלילי.
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 07 מזיקים )ר' לוח אלכוהול שתיית והרגלי( עילל 03 ' לוחר –מהם  36%בקטטות בתדירות גבוהה )

 (.לעיל

  עם העלייה  לחוק תמנוגדנמצאה מגמה של עלייה במעורבות בהתנהגות  אתיופיה עוליבקרב

  בוותק. לא נמצא הבדל לפי ותק בקרב עולי בריה"מ.

  וגופניים נפשיים תסמינים של קיומם 11.5

התפתחות פסיכולוגית משמעותית. גיל זה באצים במבנה הגוף וגיל ההתבגרות מאופיין בשינויים מּו

סומטיים. מטבע -ביטויים נפשיים וגופניים ובהופעת תסמינים פסיכו בעלירווי מתחים ולחצים 

סומטיים. אך -תסמינים פסיכו ביןלהבחין בין תסמינים המצביעים על תחלואה פיזית ל קשההדברים, 

מהווים גם הם מצוקה, ו מביעים גופנייםו מתבגרים המדווחים בשכיחות גבוהה על תסמינים נפשיים א

מוצג היקף בני  60(. בלוח 0000קבוצת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה ולפגיעה רגשית )הראל ואחרים, 

  שהם סובלים מתסמינים אלה. שדיווחוהנוער 

 53%–43% לפחות בשבוע פעםבששת החודשים שקדמו לריאיון הם סבלו  כיבני הנוער דיווחו מ 

 ושיא(, כעס, עצבנות או קמצב רוח רע )מצוברח או מדוּכ: אלה תסמינים נפשייםמ( ותרימאחד )או 

 . להירדם

 03%–68%  לפחות  בשבוע פעם סבלו הם לריאיון שקדמו החודשים בששת כימבני הנוער דיווחו

 : כאב ראש, כאב בטן, כאב גב או סחרחורת. אלה תסמינים גופנייםמ( יותר)או  מאחד

 לפי גופניים או נפשיים תסמינים של קיומם על בדיווח סטטיסטית מבחינה מובהק הבדל נמצא לא 

 .ותק ולפי מוצא קבוצת

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא, וגופניים נפשיים תסמינים: 30לוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 58 43 53  59 57 3מדד מסכם  –סובלים מתסמינים נפשיים 

 65 63 03  64 68 0מדד מסכם  –סובלים מתסמינים גופניים 
מהתסמינים הבאים: או יותר , אחד לפחות בני נוער שדיווחו כי בששת החודשים האחרונים חוו פעם בשבוע 3

 להירדם.א(, כעס, עצבנות או קשיים מצב רוח רע )מצוברח או מדוּכָּ 
מהתסמינים הבאים: או יותר , אחד לפחות בני נוער שדיווחו כי בששת החודשים האחרונים חוו פעם בשבוע 0

 כאב ראש, כאב בטן, כאב גב או סחרחורת.
0פי מבחן -מובהקים על אינםבדלים ה: ההערה

χ.  

 ההורים עם היחסים. 11

של  גבוההמעורבות  על דיווחורוב התלמידים לעיל(  3.3 סעיףר' ) בית הספרעל פרק כפי שצוין ב

 בני של היחסים במרקם נוספיםזה מרחיב את היריעה ומתייחס להיבטים  פרק. בית הספרהוריהם ב

 נבנה כתומכים הוריהם עם היחסים את המתארים הנוער בני היקף את לבחון כדי. הוריהם עם הנוער

ם הוהורי הם שבה התדירות על הנוער בני נשאלו כן-כמו(. המדד נבנה כיצד בהמשך)ר'  מסכם מדד

הוריהם יודעים מה הם עושים  לדעתםבאיזו מידה ובבית ומחוץ לבית;  "נוהגים לעשות דברים יחד"
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לדווח בשאלה עקיפה באיזו תדירות  גם התבקשו בני הנוער העולים ובני העוליםועם מי הם מבלים. 

 שהם לא מתנהגים כמו ישראלים.  משום)אם בכלל( הם מתביישים בהוריהם, 

 עולים הבדלים משמעותיים בין קבוצות המוצא:  63 מלוח

 שענואת אחוז בני הנוער  שכולל מסכם מדד באמצעות נהנבח תומך קשרכ ההורים עם הקשר תפיסת

)במידה רבה מאוד או  "ההורים מבינים מה מטריד אותך": אלו מהמשתנים במדד שהם 6-0בחיוב על 

כשיש לך ")קל או קל מאוד(;  "לך לשוחח עם ההורים שלך על דברים שמטרידים אותך קל"רבה(; 

ציינו כי  אתיופיה עולימ 95%-ו )עולים ובני עולים( מ"הברי יוצאימ 98%-כ. "בעיה אתה פונה להורים

בני מ 35%, רק לעומתם. (80%, וזאת בדומה ליהודים הוותיקים )תומךהוא קשר  הוריהם עם הקשר

הפער ממצא זה, כפי הנראה, מבטא את . תומךהוא קשר הקשר עם הוריהם ציינו שמאתיופיה  עוליםה

 להוריהם.  הילדים ביןקבוצת מוצא זו  בקרבהגדול ביותר 

 קשר הוא הוריהם עם הקשר כי שציינו הנוער בני אחוז יורד בוותק העלייה עם, אתיופיה עולי בקרב

 מבעלי 34% לעומת תומך קשר הוא הוריהם עם הקשר כי ציינו שנים 9-0 של ותק מבעלי 99%: תומך

 .ותק לפי זה במדד הבדל נמצא לא מ"בריה עולי בקרב. ויותר שנים 30 של ותק

מוצא  קבוצת הקשר עם ההורים כתומך ופעילויות משותפות עם ההורים, לפי תפיסת: 31לוח 
 )באחוזים(

 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

 80 35 95  99 98 3הורים: מדד מסכם*** ה מצד תומך קשר

עושים דברים בבית עם משפחתם בכל 
 יום/ברוב הימים

 
36 

 
30 

  
34 

 
36 

 
33 

 פעםעם משפחתם  לבית מחוץעושים דברים 
 לפחות** בשבוע

 
43 

 
36 

  
53 

 
50 

 
46 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) ;0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) 
רבה מאוד(; קל לך לשוחח עם רבה או תומך מצד ההורים: ההורים מבינים מה מטריד אותך )במידה  קשר 3

ההורים שלך על דברים שמטרידים אותך )קל או קל מאוד(; כשיש לך בעיה אתה פונה להורים. מוצג אחוז 
 מהמשתנים במדד. 6-0 בני הנוער שענו בחיוב על

כי הם נוהגים לעשות דברים יחד עם  ציינומכלל בני הנוער  34%- 33% :בבית משותפות פעילויות

נמצא לא  ;ערב משותפות, משחק או צפייה יחד בסרט( ותמשפחתם בבית בתדירות גבוהה )כגון ארוח

אחוזי הדיווח על  מ"בריה וליעוד נמצא, כי בקרב ע הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות השונות.

שנים דיווחו על  9-0מבעלי ותק של   93%פעילויות משותפות בבית יורדים עם העלייה בוותק: 

 שנים ויותר. 30מבעלי ותק של  47%פעילויות משותפות עם משפחתם בתדירות גבוהה לעומת 

ההורים מחוץ  האחוז הגבוה ביותר של מדווחים על פעילויות עם :לבית מחוץ משותפות פעילויות

. לעומתם, יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים( דיווחו על 36% – מ"בריהמ עוליםהבני בקרב נמצא לבית 

היהודים . בתווך, נמצא דיווחם של 50% – עוליםהבני ו 53% – עוליםכך באחוזים הנמוכים ביותר: 

 ושא זה לפי ותק.לא נמצאו הבדלים בנ , בהתאמה(.43%-ו 46%) מ"י בריהעולהוותיקים ושל 
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הוריהם יודעים על מגוון לדעתם בני הנוער נשאלו באיזו מידה  :ההורי הפיקוח את הנוער בני תפיסת

את כספם, איפה הם מסתובבים אחרי  "יםמוציאאיך הם "היבטים של חייהם: מי החברים שלהם, 

 אחוז את שכולל מדד נבנה, לאן הם הולכים בלילה ומה הם עושים בזמנם הפנוי. תום יום הלימודים

. נמצא הבדל מובהק שנבדקו ההיבטים 4 מתוךהיבטים  4–5 על יודעים הוריהם כי וציינש הנוער בני

מ )עולים ובני עולים( ובין יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים(, ללא "מבחינה סטטיסטית בין יוצאי בריה

בקרב שתי הקבוצות של יוצאי  34%-הבדל בין העולים ובני העולים בתוך אותה קבוצת מוצא: כ

יוצאי מ( 59%-מ העריכו כי רמת הידע של הוריהם על חייהם גבוהה, ואילו פחות ממחצית )כ"בריה

. אולם, הערכת הפיקוח רמת הידע של הוריהם על חייהם גבוההציינו ש)עולים ובני עולים( אתיופיה 

מדד זה מלמד על הבדלים  (4 )תרשים ;(97%ידי היהודים הוותיקים גבוהה אף יותר )-ההורי על

שעשויים להצביע על הבדלים תרבותיים ביניהן או על  ; הבדליםמשמעותיים בין קבוצות המוצא

 ההבדלים אתיופיה עולי בקרב והן מ"בריה עולי בקרב הן כי נמצא עודהבדלי סמכות בתוך המשפחה. 

  .ותק לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים אינם ההורי הפיקוח תפיסת במדד

 1***מסכם מדד - , לפי קבוצת מוצאהםחיי על םההורי של הידענוער את הת בני תפיס: 5 תרשים
 )באחוזים(

 

 

0פי מבחן -הבדלים מובהקים על ***
χ (p<0.001) ;3  כי דיווחו נוערה בני לגביהםש שונים מצבים 4המדד כולל 

 הם איפה; הכסף את מבזבזים נוערה בני איך; נוערה בני של החברים מי: עליהם הרבה"יודעים"  הוריהם
. מוצג אחוז בני הנוער הפנוי בזמן עושים נוער בני ומה בלילה הולכים הם לאן; בית הספר אחרי מסתובבים

 במדד. צביםמ 4-5על  כךשענו 

בני הנוער התבקשו  :בישראל הקליטה רקע על הוריהם התנהגות כלפיהעולים ובני העולים  עמדות

ה יותר להרגשתם: "לפעמים אני מתבייש בגלל דומָּ מבין השתיים המוצגות להלן איזו עמדה  צייןל

. אני אוהב איך שהם יישהוריי לא מתנהגים כמו ישראלים" או "אני אף פעם לא מתבייש בהור

שונות עם בני הנוער מקבוצות המוצא השל  ביחסיהם (. למרות ההבדלים60לוח ר' מתנהגים" )

, הרי שלא נמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית באופן שבו הם מתייחסים להתנהגות של הוריהם

אינם מתביישים בדפוס ההתנהגות ציינו כי ( 88%-70%רוב העולים ובני העולים )נמצא כי הוריהם: 

מתנהגים לא שהוריהם  משום מתביישים( דיווחו כי לפעמים הם 9%-33%) םשל הוריהם. רק מיעוט

79 

46 49 

67 64 

 עולים   בני עולים   עולים בני עולים יהודים ותיקים

 מבריה"מ אתיופיהמ
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 פעם אף" שנים 33-0 בארץ החיים מ"בריה עולי של( 74%) המכריע רובם כי נמצא עודכמו ישראלים. 

 בקרב. 89%-ל יורד זה אחוז בארץ ומעלה שנים 30 של ותקהו בעלי בקרב ;בהוריהם "מתביישים לא

 לא פעם אף" הם כי ציינו שנים 9-0 של ותק מבעלי 84%: הפוכה מגמה נמצאה אתיופיה עולי

  .ויותר שנים 30 של ותק מבעלי 76% לעומת" הוריהםב מתביישים

 מוצא )אחוזים(  קבוצת : עמדות בני הנוער העולים ובני העולים בנושא התנהגות הוריהם, לפי32 לוח
 אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים 

 100 100  100 100 1"כסה

 אוהב אני. בהוריי מתבייש לא פעם אף אני
 87 88  88 70 מתנהגים שהם איך

 לא שהוריי בגלל מתבייש אני לפעמים
 8 30  33 (9) ישראלים כמו מתנהגים

: 300%-השלמה ל 3; 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( ; מובהקים אינם בלוח ההבדלים: הערה
 לא מסכימים עם אף אחד מההיגדים הנ"ל. 3%-6%

 כללית רווחה הרגשת. 12

ממצב האדם בתחומי חיים אישית יש חשיבות רבה. היא עשויה להיות מושפעת הרווחה ת הלתחוש

 סקרכללית נבדקה בה הרווחה הרגשת .להשפיע על תפקודו בתחומים אלהעשויה  אףהיא שונים ו

 :בני הנוער את חייהם ם שלתפיסת שבחנו אתשלהלן  מדדיםה שניבאמצעות 

 כמעט או קרובות לעתים כי שענו הנוער בני אחוזי של ממוצע הוא זה מדד - מהחיים רצון שביעות .1

; מוצלחים שלהם שהחיים מרגישים; "להם מצליחים דברים שבו האופן את אוהבים" הם תמיד

 .להם שקרה מה עם טוב ומרגישים טובים חיים להם שיש מרגישים

גם מדד זה הוא ממוצע של אחוזי בני הנוער שענו כי לעתים קרובות או  - החיים את לשנות רצון .2

כמעט תמיד הם מרגישים שהיו רוצים לשנות דברים רבים בחייהם ושהיו רוצים שיהיו להם חיים 

 שונים. 

( 09%עם זאת, אחוז לא מבוטל )  .( חשים שביעות רצון מהחיים84%–99%בני הנוער ) רובנמצא כי 

 יותר נמוכים דיווח אחוזי לעומתלשנות את חייהם ציינו כי הם רוצים אתיופיה מ עוליםהבני בקרב 

 עם אחד בקנה עולה זה ממצא(. 66)לוח  על כך (00%-ל ועד 39%-מ נע)הטווח  האחרות בקבוצות

 .ותק לפי הבדלים נמצאו לא. זו הקבוצ בני שלהקשיים הרבים יותר  על קודמים ממצאים

 נוסף שנערך בקרב העולים נמצא קשר מובהק מבחינה סטטיסטית בין שביעות רצון מהקליטה מניתוח

מרוצים מקליטתם בארץ גם הנוער הלבין שביעות רצון מהחיים: בני  (38)ר' התייחסות בהמשך בפרק 

מרוצים מהחיים, ואילו בקרב  84%. בקרב עולי בריה"מ שמרוצים מקליטתם םהיותר שבעי רצון מחיי

 98% -מרוצים מהחיים. בקרב עולי אתיופיה נמצא דפוס זהה  96% -שאינם מרוצים מהקליטה אלה 

 03%: נוער שמרוצים מקליטתם פחות רוצים לשנות את חייהםה, בני לכך נוסף , בהתאמה.35%-ו

מעולי בריה"מ שמרוצים מקליטתם דיווחו על רצון לשנות את החיים, ואילו בקרב אלה שאינם 

דיווחו על רצון לשנות את החיים. גם במדד זה נמצא דפוס דומה בקרב עולי  50%ם מרוצים מקליטת
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 יורד יותר חזקה לישראלתחושת השייכות ש ככל כי ,עוד נמצא , בהתאמה.63%-ו 03% -אתיופיה 

על  39)ר' בפרק  מהחיים מרוצים אינם הם כי החשים, מאתיופיה והן מ"בריהמ הן, העולים אחוז

 . לישראל"(שייכות ה"תחושת 

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא: שביעות רצון מהחיים ורצון לשנות את החיים, 33 לוח
 יהודים  אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

  בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
)בממוצע,  קרובות לעתים/תמיד כמעט
   (:מסכמים מדדים

 
  

 
 

 84  80 99  86 85 3רצון מהחיים  שבעי

 39  09 00  38 00 0לשנות את החיים ^  רוצים
אחוז ממוצע של בני נוער שהשיבו "כמעט תמיד" או  Wald F (p<0.05) ;3פי מבחן -^ הבדלים מובהקים על
החיים שלי  .אני אוהב את האופן שבו דברים מצליחים לי; ב .ההיגדים הבאים: א 5-"לעתים קרובות" ל

אחוז ממוצע של בני נוער שהשיבו  0; אני מרגיש טוב עם מה שקורה לי .יש לי חיים טובים; ד .מצליחים; ג
 .הייתי רוצה לשנות דברים רבים בחיי; ב ."כמעט תמיד" או "לעתים קרובות" לשני ההיגדים הבאים: א

 הייתי רוצה שיהיו לי חיים שונים.

 ותמיכה ייעוץ לגורמי ייהנ  פ  ה דפוסי. 13

או בעיה, ב כאשר הם נתקליםייה של בני הנוער לעזרה נ  ּפהממצאים על דפוסי הזה מוצגים  בפרק

 הנוער בני של היעזרותה דפוסי בין הבחנה תוך, לעזרה פנייה דפוסי בחן סקרה. כאשר הם מתלבטים

 בני. מקצועיים גורמיםדפוסי ההיעזרות שלהם ב לבין, וחברים משפחה כגון, פורמליים בלתי בגורמים

 צורךפעם -אי הרגישו האם ;בקושי או בבעיה נתקלים הם כאשר לפנות נוהגים הם למי נשאלו הנוער

 הנוער לבני הוקראה לכך נוסף. ייעוץ לקבלת בפועל פנו והאם מקצועי גורם עם להתייעץ רצון או

 בקשר בעבר היוהאם  או, כיום בקשר הם האם לציין התבקשו והם פורמליים ייעוץ גורמי של רשימה

 .מוצא קבוצות לפי 65 בלוח מוצגים תמיכההו ייעוץה לגורמי פנייהה דפוסי. אלו מגורמים אחד כל עם

 הגורמים הם קושי או התלבטות, בעיה בעת הנוער בני כלל על המועדפים והתמיכה הייעוץ גורמי

 :פורמליים בלתיה

 על תפיסת הקשר  שהוצגו לעיל לממצאים בהתאםפונים בעיקר להוריהם. ציינו כי הם הנוער  בני

היהודים אחוז הפונים להורים הוא הגבוה ביותר בקרב נמצא כי תומך קשר עם ההורים כ

הפונים להוריהם בעת קושי הוא הנמוך ביותר  אתיופיהמ עוליםהבני אחוז וכי (, 93%הוותיקים )

 50%אחרים ) פונים באחוז גבוה יחסית לקרובי משפחהציינו כי הם (. אולם, האחרונים 45%)

 בקבוצות האחרות(.  05%–33%של  טווח לעומת

 בעיקר בקרב  שכיחההייתה פנייה לחברים נמצא כי התמיכה השני בחשיבותו הוא החברים.  גורם

 אתיופיה עוליותיקים ונפוצה פחות בקרב היהודים הו( ובאחוז דומה גם בקרב 58%) ה"מעולי ברי

(60% .) 

 אלה, בדבר פנייה לגורמי ייעוץ בלתי פורמליים, ובמיוחד להורים ולחברים, נתמכים גם  ממצאים

 (.0003ומילגרם ) טטרידי מחקרם של -על
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 דפוסי ההיעזרות בגורמים פורמליים בעת בעיה, התלבטות או קושי מובאים להלן:

 בית הספרמטעם קושי או התלבטות לגורמי ייעוץ פורמליים  בעת פנומכלל בני הנוער  7%–6% רק ,

 ותיקים. היהודים הו( ובאחוז דומה גם 7%) אתיופיה עוליבעיקר 

 36%–38% הנוער בני מתוךצורך או רצון להתייעץ עם גורם מקצועי.  חשובני הנוער דיווחו כי מ 

 לעומתהוותיקים, היהודים מ 95%בפועל  לייעוץ פנו, מקצועי גורם עם להתייעץ צורך שחשו

 שתימקרב  (57%-56%מ ופחות ממחצית )"הברי יוצאיהקבוצות של  שתי( מ43%-49%) מחצית

שלהם  הצורך למרותש הרגישו כי הסבירו זאת עשו שלא הנוער בני. אתיופיה יוצאיהקבוצות של 

 חשבוכי הם  נמסרנמוכה יותר  בשכיחות(. 63%-90%) עצמם בכוחות להתמודד יכולים הם בייעוץ

-)כאהןגם בספרות המחקרית ו צוינאלה  סיבות. לפנות למי ידעו שלא או, תעזור לא שפנייה

 (.0000סטרבצ'ינסקי ואחרים, 

 מעניין, זאת עםתק. ומושפעים מו אינם ותמיכה ייעוץ לגורמי פנייה דפוסי הבוחנים המדדים רוב 

-9) ביותר החדשים העולים בין דומה קושי בעת להורים הפנייה אחוז אתיופיה עולי בקרב כי לציין

 30 של ותק בעלי בקרב ויורד(, 39%) ;(בארץ שנים 33-8) הבינוני הוותק בעלי ובין( בארץ שנים 0

כמו כן, הן בקרב עולי בריה"מ והן בקרב עולי אתיופיה, קיימת מגמת ירידה  (.40%) ויותר שנים

 הספר עם העלייה בוותק.-בפנייה לייעוץ עם גורמים מטעם בית

 בית הספר: יועצת ובהם גורמים אלושל גורמי ייעוץ פורמליים  הנוער הוצגה רשימה בניל, כאמור ,

, שירות המבחן לנוער, שירות ביקור סדיר, בית הספר, פסיכולוגית מחוץ לבית הספרפסיכולוגית 

תמיכה. להיחידה לקידום נוער, מרכז נוער, מוקד טלפוני ואתר או פורום באינטרנט להתייעצות ו

יש פנו לגורם ייעוץ אחר. בני הנוער התבקשו לציין האם  אםבני הנוער יכלו לציין גורמים נוספים 

בעבר קשר עם כל אחד מהגורמים הללו. חשוב להיות היה להם כיום )במועד הריאיון( או להם 

ת שירוהספר, -יועצת ביתערים לכך שיוזמי הקשר הם פעמים רבות גורמי הייעוץ עצמם )כגון 

 םדיווח מהאחוזים לפיהמבחן לנוער או שירות ביקור סדיר(. לכן האחוזים הבאים גבוהים יותר 

 (.65)לוח  קושי או בעיה בעת ייעוץ לגורמי מיוזמתם פנייה על הנוער בני של

 נמצא , אך גם בזכות נגישותה של מערכת השירותים ריבוי הצרכים )בעיקר בתחום הלימודי( בשל

 עוליםהבני מ( 59%אחוז דומה )ל .קשר עם גורם ייעוץ כלשהויש  אתיופיה ליעו( מ40%מחצית )לש

נוסף לאתגרים  -קשר עם גורם ייעוץ אחד לפחות. חשוב לזכור, כי קבוצת מוצא זו היה  אתיופיהמ

מדווחת באחוזים הנמוכים ביותר על קשר תומך עם  -בתחום הלימודי העומדים לפניה הרבים 

. גם אתיופיה עוליגם ל-מגורמי ייעוץ פורמליים כה חשובה בעבורם, כמולכן, תמיכה ההורים. 

היו בקשר עם גורם ייעוץ אחד לפחות. לעומתם,  (54%) מ"בריהמ עוליםהבני מאחוז גבוה יחסית 

י עולבקרב  נמצאהיו בקשר עם גורם ייעוץ פורמלי כלשהו ששל בני נוער  ביותרהאחוז הנמוך 

 מהם(. 53%הוותיקים )היהודים  . בתווך מצויים68% –מ "בריה

 09%–68% הוא בשכיחותו השני הייעוץ גורם. בית הספר צתיוע עם בקשר היו הנוער בני מכלל 

אחוזים מכלל בני הנוער.  36%–5%פנו )או הופנו(  ואלישאו מחוצה לו(,  בית הספר)ב פסיכולוגית

 בית הספר צתבקשר עם יועיוצאי אתיופיה היו של שתי הקבוצות  קרבמ( 68%-גבוהים יחסית )כ

מ "הברימ עוליםהבני מ יחסית גבוהים אחוזים. יתפסיכולוגהעם  היו בקשר (4%-)כוהרבה פחות 

 (. 30%) פסיכולוגיתה עם והן( 68%) בית הספרת ציוע עם הן בקשר היו
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  בקרב 50%-מכ ירד בית הספר עצתליו (שהופנו אלה)או  הפונים אחוז כיבקרב עולי אתיופיה נמצא 

 נמצא לא מ"הברי יעול בקרב. ויותר שנים 30 של ותק בעלי בקרב 07%-ל שנים 33-0 של ותק בעלי

 .ותק לפי הבדל

 )באחוזים( לפי קבוצת מוצא: דפוסי התייעצות/היעזרות של בני הנוער, 34 לוח
  לפנייה העיקריים הגורמים

 קושי/  בעיה בעת
 יהודים  אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי

  בני עולים עולים  בני עולים  עולים ותיקים

 93  45 30  93 37 *** הורים
 58  50 60  56 58 ** חברים
 38  50 05  34 33 *** אחר משפחה לקרוב
 7  5 7  3 (6) "ס ***בביה מצוות אחר איש או מחנכת
 4  9 7  8 3 אחד לאף
 אדם עם להתייעץ רצון/  צורך פעם אי חשו

 מקצועי
 

38 
 

38 
  

34 
 

36 
  

38 
 גורם עם בקשר בעבר היו או כיום נמצאים
 3לפחות *  אחד ייעוץ

 

68 
 

54 
  

40 
 

59 
  

53 

        0: בתוכם
 65  69 68  68 09 * בית הספר יועצת-
 36  4 (5)  30 30 "ס(**לביה מחוץ או)בביה"ס  פסיכולוגית-
0פי מבחן -הבדלים מובהקים על  *

χ (p<0.05) ;0פי מבחן -**הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) ; 

0פי מבחן -***הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) ;3  ,או אתר"ן(, נעמוקד טלפוני לנוער או קו פתוח )כמו ער"ן 

, מבחן קצין, סדיר ביקור קצין, נוער קידום עובד, לנוער מרכז, תמיכה או להתייעצות באינטרנט פורום
"ס, בביה מורה"ס, עו)כגון  אחר גורם או, בית הספרל מחוץ או בית הספר פסיכולוגית, בית הספר יועצת
  0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( ; אחוזים מכלל בני הנוער 0; (רפואי צוות איש, בחוג מדריך

 לאומישירות /צבאי שירות לקראת. 14

 ניסיון ולעתים גם ,לרכישת מיומנויותאישית ולהתפתחות שירות צבאי או לאומי יכול להוות הזדמנות 

היכרות מעמיקה עם . כמו כן, השירות הצבאי או השירות הלאומי מאפשרים בעתיד ושיסייע מקצועי

 בצבא לשרת הרצוןזאת ועוד, בהקשר של בני נוער עולים ובני עולים החברה הישראלית על כל גוניה. 

 נתפס צבאי שירות. הישראלית בחברהולהשתלבות  ותשייכמהווה ביטוי לתחושת ה לאומי בשירות או

 יליותמוב של נוסף נתיב, וכלאומית השתייכותלו אזרחות למימוש מרכזית כזירה רבות פעמים

 (. 0006ארי, -ובן פדר-לומסקי; 0033', קביקוביץ-קוך) החינוך מערכת לצד חברתית

 לשרת כוונותיהם על נשאלו. הנערים 39-33 לגילאי רק הופנו לאומיה או צבאיה שירותה בנושא שאלות

)החל מ"בכלל  בצבא לשרת רצונםבצבא )מתכוונים לשרת/קרוב לודאי שלא/לא מתכוונים לשרת(; על 

. הנערות נשאלו על לשירות שלהם המוכנות מידת ועללא רוצים" ועד "רוצים במידה רבה מאוד"(; 

מידת מוכנותן לשירות )צבאי או לאומי(. בשנת כוונותיהן ורצונן לשרת בצבא או בשירות לאומי ועל 

לו ניתנה להן אפשרות הבחירה )בצבא או איהיכן היו בוחרות לשרת לכך הנערות נוסף  נשאלו 0030

 בשירות לאומי(.

 (:64)לוח  להלן מוצגים, מוצא קבוצות לפי, הנעריםהעיקריים בקרב  הממצאים

 שהם מתכוונים להתגייס לצבא.  ציינו( מהנערים 300%–83%המכריע ) הרוב 
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 רבה או במידה רבה מאודרוצים לשרת בצבא במידה נערים שציינו כי הם הגבוה ביותר של  האחוז 

ויוצאי אתיופיה בריה"מ מ עוליםהבני ( 80%-. גם מרבית )כ87% –בקרב היהודים הוותיקים  נמצא

לשרת בצבא או בשירות  רצו מה"יברעולי שרוב  אףרוצים לשרת. ציינו כי הם  )עולים ובני עולים(

 . האחרות בקבוצות האחוזים לעומת( אחוז זה נמוך 34%לאומי )

 להתגייס  שרוציםלהתגייס לשירות בצבא ובין מי  שמתכווניםועוד, הפער הגדול ביותר בין מי  זאת

להתגייס  כוונהנקודות האחוז. פער גדול בין  03: פער של בריה"מ עולילשירות בצבא נמצא בקרב 

מוטיבציה לגיוס. הרוב המכריע תופסים את הצבא כחובה של להתגייס מלמד על בעיה  רצוןלבין 

בני ועל כן מתכוונים להתגייס, אך חלקם יעשו זאת אך ורק מתוך חובה, בניגוד לרצונם. בקרב 

 אתיופיה עולינקודות האחוז. בקרב  33אתיופיה, נמצא פער של מוהן  בריה"ממ, הן עוליםה

 נקודות האחוז.  8-הוותיקים נמצא הפער הנמוך ביותר, העומד על כהיהודים ו

 33%–07% לצבא מגיוס חוששים שהם ציינו מהנערים. 

 36%–60% לקבל הכנה רצו מהנערים  98%–44%-מהנערים דיווחו כי חסר להם ידע על הצבא, ו

 לצבא. 

 (:64)לוח  להלן מוצגים, מוצא קבוצות לפי, נערותה בקרב העיקריים הממצאים

 שהן מתכוונות להתגייס לצבא או לשירות לאומי.  ציינו( מהנערות 300%-70%המכריע ) הרוב 

  להתגייס  - קבוצות השונותהמ הנערותשל  הבכוונבעיבוד נוסף שנערך )שלא מובא בלוח( נמצא כי

תכוונו להתגייס מעולות אתיופיה ההבדל ניכר. אחוז לא מבוטל  נמצא - לצבא או לשירות לאומי

-בעיקר לנערות מסורתיות מיועדשירות לאומי  , לעומת בנות הקבוצות האחרות.לשירות לאומי

בשירות  לשרתות אתיופיה עולשפיעה על כוונתן של הדתיות. ניתן להניח כי רמת הדתיות הגבוהה 

נמצא כי  הי אתיופיעולאתיופיה )בקרב בנות העולים מ לעומתלאומי באחוזים גבוהים יחסית, גם 

עם העלייה בוותק יורד אחוז בני הנוער המגדירים את משפחתם כדתית, ועולה אחוז בני הנוער 

 המגדירים את משפחתם כמסורתית(. 

 או בצבא לשרת רוצותציינו כי הן  אתיופיהבנות העולים מומ הוותיקותהיהודיות מ ניכר חלק 

 80%-מ פחות קצת(. בהתאמה, 83%-ו 87%) מאוד רבהבמידה  או רבהבמידה  לאומי בשירות

ציינו כי הם רוצות לשרת בצבא או בשירות לאומי  מ"בריהבנות העולים מומ אתיופיה ותעולמ

שהן  ציינו מ"בריה ותעולמ 36% רק, בהתאמה(. 99%-ו 97%במידה רבה או במידה רבה מאוד )

  .מאוד רבה או רבה במידה לשרת רוצות

 להתגייס  שמתכוונותרב הנערות, הפער הגדול ביותר בין מי לממצא בקרב הנערים, גם בק בדומה

להתגייס לשירות בצבא או בשירות לאומי נמצא  שרוצותלשירות בצבא או בשירות לאומי ובין מי 

נמצא פער מקביל  בריה"מבנות העולים מנקודות האחוז. בקרב  64: פער של בריה"מות עולבקרב 

נקודות  35הפער עומד על )עולות ובנות עולים( ופיה נקודות האחוז, ובקרב יוצאות אתי 37של 

 לא נמצא פער כזה. שהוותיקות כמעט היהודיות האחוז. חשוב לציין, כי בקרב 

 אתיופיה. כמהעולות מ 43%הוותיקות, ובקרב היהודיות מ 30%מגיוס לצבא רווח בקרב  חשש-

-ו 50%, מדווחות שהן חוששות מגיוס לצבא )בריה"ממאתיופיה והן מ, הן בנות העוליםמ 50%

חוששות מגיוס לצבא. מעניין לציין, כי נערות  בריה"ממעולות  08%, בהתאמה(. לעומתן, 69%
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היהודיות  לעומתעולות או בנות עולים דיווחו באחוזים נמוכים יותר על חשש מגיוס לצבא 

 הוותיקות. 

 על הצבא או על השירות הלאומי. חשוב לציין, מהנערות דיווחו כי חסר להן ידע  58%-ל 00% בין

גיוס לצבא, אחוז נמוך המ ןשאחוז גבוה מהן דיווחו על חשש אף על פיהוותיקות, היהודיות שבקרב 

 ַבנושא או שהידע שלהןעל הצבא או על השירות הלאומי ( דיווחו כי אין להן ידע 00%יחסית )

( 58%ווחו באחוז הגבוה ביותר )כאמור, יומי דמועט. על מחסור בידע על הצבא או על השירות הלא

ציינו  - 87%-ל 39%הנעים בין  -אתיופיה. אחוזים גבוהים מהנערות בכל הקבוצות בנות העולים מ

 רוצות לקבל הכנה לקראת השירות. כי הן 

 )באחוזים( 11-11 גילאים –: עמדות לקראת גיוס לצבא ולשירות לאומי, לפי מין ומוצא 35 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 נערות נערים נערות נערים נערות נערים  נערות נערים נערות נערים 
(N) (83) (306) (56) (40)  (44) (33) (95) (93) (36) (98) 

להתגייס  כוונה
לצבא/לשירות לאומי 
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0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) ;0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.01); הבדלים ***
0פי מבחן -מובהקים על

χ (p<0.001) ; ) (הדגימה טעות --; 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות 
לאחוז  משמאל)כוכביות בטורים 'נערים' בכל קבוצה ); זו שאלה נשאלו לא הנערים -; 0.50-מ גדולה היחסית

הבדלים מובהקים לפי מין בתוך כל קבוצת המוצא; כוכביות בטורים 'נערים ו/או נערות הרלוונטי( מסמנות 
 ; בתוך כל קבוצת מין( לפי קבוצת מוצאלאחוז הרלוונטי( מסמנות הבדלים מובהקים  מימיןעולי בריה"מ' ) –

  הנערים נשאלו רק על כוונה להתגייס לצבא. הנערות נשאלו על כוונה להתגייס לצבא או לשירות לאומי.   3

 .להתגייס האם מתלבטים או להתגייס מתכוונים לא: הן נוספותתשובה  קטגוריות
 לאומי בשירות או בצבא לשירות והעדפות כוונות על הנערות דיווח    

 נוספים שערכנו בקרב הנערות לפי קבוצות מוצא נמצא מתאם בין חשש מגיוס לצבא ובין  בעיבודים

ידע מועט )או בכלל לא( על הצבא או על השירות הלאומי: בקרב שתי הקבוצות של יוצאות 

הוותיקות החשש מגיוס לצבא נמצא קשור באופן חיובי לחוסר ידע. היהודיות אתיופיה ובקרב 

את הידע על אודות השירות הצבאי והשירות הלאומי בקרב הנערות, גם  נראה שיש מקום להרחיב

כאמצעי להפגת החשש מהשירות. אולם, לא נמצא קשר מובהק מבחינה סטטיסטית בין חוסר 



 

65 

על השירות לאומי ובין הרצון לקבל הכנה לצבא, או בין החשש מגיוס לצבא ובין  אוהידע על הצבא 

 הרצון לקבל הכנה לצבא. 

 בקרב 36%-)מ מועט שלהם שהידע או הצבא על ידע להם שאין אתיופיה עולי אחוז כי נמצא עוד 

 יורד (ונערותנערים  - ויותר שנים 30 של ותק בעלי בקרב 07%-ל שנים 9-0 של ותק בעלי

 לצבא הכנה לקבל הרוצים זו מוצא מקבוצת הנוער בני אחוז גם. בוותק העלייה עם משמעותית

 שנים 30 של ותק בעלי בקרב 95%-ל שנים 9-0 של ותק בעלי בקרב 73%-)מ בוותק העלייה עם יורד

 (.ויותר

לו ניתנה להן אפשרות הבחירה: בצבא, בשירות לאומי אינשאלו הנערות היכן היו משרתות  0030 בשנת

או שלא היו משרתות כלל. עניין אותנו לבחון האם קיים פער בין הדיווח על כוונה לשירות ובין הדיווח 

 (.63העדפה לשירות )לוח  על

 ( היו 300%-ל 75%המכריע )בין  רובן, לבחור אפשרותהלהן  ניתנה לואיש עולה הנערות מדיווח

 . כלל שירות אי פני על( לאומי בשירות אובוחרות לשרת )בצבא 

 בשירות ויותר בצבא פחות לשרת בוחרות היו המוצא קבוצות בכל הנערות כי נמצא, לכך מעבר 

 שמתכוונות)כולל נערות שהגדירו את משפחתן כחילונית(. הפער הגבוה ביותר בין מי  לאומי

והן  בריה"מלהתגייס לצבא נמצא בקרב העולות, הן מ שמעדיפותלהתגייס לצבא ובין מי 

מתכוונות להתגייס לצבא ציינו כי הן  בריה"מ עולותמ 70%) האחוז נקודות 35של  פערמאתיופיה: 

להתגייס לצבא. הפער מובהק מבחינה סטטיסטית; בקרב  מעדיפותכי הן ציינו מהן  98%ורק 

 7-נקודות האחוז ועד ל 4-, בהתאמה(. זאת, לעומת פער הנע מ50%-ו 43% –ות אתיופיה עול

בנות העולים נקודות האחוז נמצא בקרב  7)פער של  קבוצותיתר ה בנותנקודות האחוז בקרב 

 , בהתאמה(. 99%-ו 83%: בריה"ממ

 בקרב, לפי קבוצת מוצא: כוונות והעדפות של הנערות לקראת גיוס לצבא ולשירות לאומי, 31 לוח
  )באחוזים( בלבד 2010 שנת, 11-11 בנות

 יהודיות אתיופיה יוצאות  מ"בריה יוצאות 
  בנות עולים  עולות  בנות עולים עולות  ותיקות 

(N) (63) (40)  (63) (59) (98) 
       :*להתגייס מתכוונות

 94 83 43  83 70 לצבא
 (34) (37) 67  -- -- לאומי לשירות

(N) (63) (46)  (63) (59) (99) 
       סה"כ  – משרתות היו לבחור יכולות היו לו

 90 94 50  99 98 בצבא
 03 04 46  (39) (37) לאומי  בשירות

 העדפה ובין לצבא להתגייס כוונה בין פער
 (אחוז)בנקודות  לצבא להתגייס

 
35^ 
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35 
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4 

0פי מבחן -*הבדלים מובהקים על
χ (P<0.05) ;פי -^הבדל מובהק בין הכוונה להתגייס ובין העדפה להתגייס על

 גדולה היחסית הדגימה טעות --; 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( ; willcoxon (P<0.05)מבחן 
 0.50-מ
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 המוצא קבוצות בני אודות על ועמדותיהם הנוער בני תפיסות. 15

  האחרות

מ והן מאתיופיה, דיווחו באחוזים גבוהים יותר ", הן מבריההעולים כי צוין החברתי במצב שדן 9 בפרק

 לעיל(.  00' לוח ר) העולים בני לעומתמוצאם,  לקבוצת שייכיםאו רובם  חבריהם כלכי 

. חשוב הוותיקיםהיהודים  הנוער בני לבין העולים הנוער בניזה בוחן את תפיסת יחסי הגומלין בין  פרק

הפרק בוחן עוד  29., ללא הבחנה בנוגע לארץ המוצאלעולים ביחסבאופן כללי לציין, כי ההיגדים נוסחו 

  ללא הבחנה בין עולים ובני עולים. -מ ובין יוצאי אתיופיה "וצאי בריהבין י הגומלין יחסיתפיסת  את

  השונות המוצא קבוצות בני בין הגומלין יחסי תפיסת 15.1

 ותיקיםהו יהודיםה ובין עולים בין הגומלין יחסי תפיסת. א

שהם  חשים העוליםהמידה שבה  אלו: א. והשתלבות חברתית הם תהתערּוהעיקריים של  המדדים

 חלק הם העולים כי מרגישיםהוותיקים  היהודיםשבה  המידהב.  ;הוותיקים היהודים מקבוצת חלק

הן לדעת העולים והן לדעת  - חיובייםנתפסים כ שבה יחסי הגומלין המידהג. ; מהם נפרד בלתי

 היהודים ובין העולים בין הגומלין יחסי תפיסת את בחנו הנוכחי סקרבהוותיקים. היהודים 

 הבנה, חברתית מבחינה ולהשתלב לשלב הרצון - איכותם מבחינת והן היקפם מבחינת הן, הוותיקים

למתן עזרה. המדדים נוסחו כהיגדים  והנכונות זה עם זה ורבים מסתכסכים שבה התדירות, הדדית

(. השאלות לגבי תפיסת היחסים 69שליליים, ומוצג אחוז בני הנוער המסכימים עם היגדים אלה )לוח 

 . 0030החברתיים בין הקבוצות נשאלו רק בשנת 

 הגומלין יחסי היקף 
 יש קשרים חברתיים מעטים בלבד בין בני  ההיגד עם מסכימים הם מידה באיזו נשאלו הנוער בני"

 החברתי המצבעל  מעידה להיגד ההסכמהכי  הייתהנוער עולים לבני נוער ותיקים". ההנחה 

יוצאי אתיופיה )עולים ובני מ 46%-כ 30.הרצויהמצב  ולא המצויהמצב  – הנוער בנישל  הנתפס

 עולי בקרב; אחוז ההסכמה להיגד זה היגד עם הסכימו מ"בריהמ עוליםהבני מ 40%-ועולים( 

היהודים  מרביתשזאת, על אף . 50%-כ – יותר נמוך היההוותיקים היהודים  ובקרבמ "בריה

לא נמצא הבדל  .(לעיל 9 )ר' פרק בכיתהעולים  תלמידיםמעט  עם יחד( לומדים 80%הוותיקים )

 לפי ותק.

 הגומלין יחסי איכות 

 38%–03%  )בני נוער  הסכימו עם ההיגדמבני הנוער בשתי קבוצות המוצא )עולים ובני עולים"

, 08%–33% ,כמו כן, מיעוט מבני הנועררוצים להשתלב בחברת בני נוער ותיקים".  אינםעולים 

 השני להיגד רוצים לשלב בני נוער עולים בחברתם". אינם"בני נוער ותיקים  הסכימו עם ההיגד

                                                   
 להיגדים אלה. גם בני העולים נתבקשו להתייחס 29
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(, אם 04%) מ"בריהמ עוליםהבני ( ו05% -בני עולים  08% -צאי אתיופיה )עולים יו בעיקר הסכימו

 כי ההבדלים בין הקבוצות אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית. 

 מעט בני נוער יחסים חברתיים תקינים:  מסתמנים לעזרה הדדיתבני הנוער על הנכונות  דיווחימ

 מוכנים לעזור לבני נוער ותיקים",  אינם"בני נוער עולים  הסכימו עם ההיגד, 34%–36%, יחסית

 37%מוכנים לעזור לבני נוער עולים". גם כאן,  אינם"בני נוער ותיקים  הסכימו כי 37%–36%-ו

 תקינים.  אינםהיחסים החברתיים  כי אתיופיה סברו עולימ

 כי יחסי הגומלין  ימוהסכ הנוער בני רובעלה כי ותדירות הסכסוכים  דדיתהה בנההה מבחינת גם

מבינים  אינם"בני נוער עולים ובני נוער ותיקים הסכימו עם ההיגד  60%–04%חיוביים. עם זאת, 

"בני נוער עולים ובני נוער ותיקים  הסכימו עם ההיגדמבני הנוער  63%–05%-אלה את אלה", ו

 מסתכסכים ורבים לעתים קרובות". 

 ( נמצא כי היחסים 0005פרנקוביץ ואחרים, -אלנבוגן) קווקז יוצאי נוער בני על במחקר כי, לציין יש

 43%זה, לדוגמה:  סקר ממצאי לעומתהחברתיים בין עולים לוותיקים נתפסים כחיוביים פחות 

 לעתיםמבני הנוער יוצאי קווקז הסכימו כי "בני נוער עולים ובני נוער ותיקים מסתכסכים ורבים 

 ר עולים ובני נוער ותיקים אינם מבינים אלה את אלה"; "בני נוע להיגדהסכימו  58%קרובות"; 

"בני נוער עולים אינם רוצים להשתלב בחברת בני נוער ותיקים". למרות  להיגדהסכימו  68%-ו

הנוכחי נמצא  סקריוצאי אתיופיה, ראוי לציין שבשל הדמיון בקשיי ההשתלבות של יוצאי קווקז ו

תפיסה חיובית יותר של היחסים החברתיים בין עולים כי ליוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים( 

 לוותיקים.

 ותק לפי או מוצא קבוצות לפי הגומלין יחסי איכות במדדי הבדל נמצא לא. 

/ על פי תפיסתם של בני הנוער )מסכימים ותיקים יהודיםעולים לבין  בין גומליןה: יחסי 31 לוח
 ( באחוזים) מוצאקבוצת , לפי (1בהחלט מסכימים

 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים ההיגדים ותיקים

 בין בלבד מעטים חברתיים קשרים יש. א
 ** ותיקים נוער לבני עולים נוער בני
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0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01); 3 כך מסכים, בכלל לא מסכים.-קטגוריות משלימות: לא כל 
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  בריה"מ. תפיסת יחסי הגומלין בין יוצאי אתיופיה ובין יוצאי ב

, קיים כזכורמ ובין יוצאי אתיופיה. "הנוכחי נבדקו, כאמור, גם יחסי הגומלין בין יוצאי בריה סקרב

של  מרכזיותן בזכות, זאת עם(. לעיל 3 לוחהבדל ניכר מבחינה מספרית בין קבוצות מוצא אלה )ר' 

 ,ביניהן הגומלין יחסי את תופסות הן כיצד לבדוק היה חשוב, הישראלית הבחבר קבוצות מוצא אלה

(. חשוב לציין שבשאלות התבקשו 68)לוח  םאיכות מבחינת והן הקשרים החברתיים היקף מבחינת הן

 בני עולים. למ, ללא הבחנה בין עולים "בני הנוער להתייחס ליוצא אתיופיה או ליוצאי בריה

 הגומלין יחסי היקף 
 הנוער נשאלו באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגד "יש קשרים חברתיים מעטים בלבד בין בני  בני

 מצבהכי הסכמה מעידה על  ייתהה". גם כאן, ההנחה בריה"מיוצאי נוער יוצאי אתיופיה לבני נוער 

מבין בני הנוער משתי  יםרב 31.הרצוי המצב ולא המצוי - הנוערעל ידי בני  נתפסהוא ש כפי חברתיה

 עולימ 36%מעטים בלבד:  השנייה המוצא קבוצת בני עם שהקשרים הסכימוקבוצות המוצא 

 . אתיופיה עולימ 57%-מ, וה"מבני העולים, הן יוצאי אתיופיה והן יוצאי ברי 44%-מ, כ"בריה

  הגומלין יחסי איכות 

  בין העולים )משתי רוב בני הנוער תופסים באופן חיובי את הנכונות לעזרה הדדית, עם זאת

אחוזים דומים ש בעודקבוצות המוצא( ובין בני העולים )משתי קבוצות המוצא( נמצא הבדל: 

 היגד להסכימו  , בהתאמה(04%-ו 03% – מ"וצאי אתיופיה ויוצאי בריהי) העולים בנימקרב 

מוכנים לעזור לבני קבוצת המוצא שלהם, הרי שדפוס  אינםת המוצא האחרת קבוצ בניהאומר ש

הסכימו להיגד שעל מ "בריה עולימ 66%מ. "בריה עוליובין  אתיופיה עוליהיחסים איננו מאוזן בין 

שהסכימו עם ההיגד שעל  אתיופיה עולימ 03% לעומתמוכנים לעזור להם,  אינםיוצאי אתיופיה פיו 

תפיסת איכות יחסי הגומלין של עולי אתיופיה  מוכנים לעזור להם. כלומר, אינם מ"בריהיוצאי  פיו

 מ. "בריה עולי עם יוצאי בריה"מ הייתה חיובית יותר מאשר תפיסת יחסים אלה בקרב

  יוצאי "בני נוער יוצאי אתיופיה ובני נוער כשליש מבני העולים מבריה"מ הסכימו עם ההיגד

גבוהים יותר: היו רובות". בקבוצות האחרות אחוזים אלה מ מסתכסכים ורבים לעתים ק"בריה

 . אתיופיה עוליבקרב  55%-אתיופיה ומ בני עוליםבקרב  50%מ, "בריה עוליבקרב  68%

  ,בתפיסת היקף הקשרים מסתמנת מגמה חיובית  ,שנים 30מעל  בארץ שכאשר הוותקנמצא

 33-0 שהיו בארץ אתיופיה עולימ 43%. כך נמצא, כי ואיכותם החברתיים בין שתי קבוצות המוצא

עם ההיגד "יש קשרים חברתיים מעטים בלבד בין בני נוער יוצאי אתיופיה לבני נוער  שנים הסכימו

עולי עם היגד זה; בקרב  הסכימו בארץשנים ויותר  30 ותק שלמבעלי  60%מ", אולם רק "מבריה

"בני נוער יוצאי  עם ההיגדהסכימו שנים  33-0מבעלי ותק של  53%-נמצא כי בעוד ש בריה"מ

 בעלי בקרב 06%-ל יורד זה שאחוז הרימ", "הברי יוצאי נוער לבני לעזור מוכנים אינם אתיופיה

 .ויותר שנים 30 של ותק
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על פי תפיסתם של בני הנוער  לבין יוצאי אתיופיה בריה"מגומלין בין יוצאי ה: יחסי 38 לוח
 ( באחוזים) לפי קבוצת מוצא, (1בהחלט /מסכימים)מסכימים

 אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים םעולי  ההיגדים

 נוער בני בין בלבד מעטים חברתיים קשרים יש. א
 *בריה"ממ נוער לבני אתיופיה יוצאי
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0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על; 0χ (p<0.05)פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) ;3  קטגוריות

 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --; כך מסכים, בכלל לא מסכים-משלימות: לא כל
 
 מצד אחד היהודים הוותיקים שלהם עםיחסי הגומלין על העולים  ם שלהשוואה בין תפיסת ערכנו ,

האחרת.  הקבוצשלה עם היחסי הגומלין על העולים מקבוצת מוצא אחת  ם שלובין תפיסת

היא עם היהודים הוותיקים שלהם יחסי הגומלין את איכות מההשוואה עולה כי תפיסת העולים 

. האחרת הקבוצהעם העולים בני  שלהם יחסי הגומליןלאיכות  תם בנוגעחיובית יותר מאשר תפיס

ההיקף המורחב יותר של קשרים חברתיים בין העולים ליהודים הוותיקים, לעומת היקף ייתכן ש

, משפיע על תפיסה חיובית יותר של אהקשרים החברתיים בין בני נוער משתי קבוצות המוצ

לא ברור  ;תכן כי קשרים חברתיים מעטים מולידים תפיסות שליליותיקשרים אלה. לעומת זאת, י

 אם על בסיס ניסיון אישי או על בסיס סטראוטיפים כלפי קבוצת המוצא האחרת.

  האחרות קבוצותה לבני תכונות ייחוס 15.2

קבוצות הות שמאפיינות לדעתם את בני בולטהנוער התבקשו לציין בשאלה פתוחה שתי תכונות  בני

יות אוטיּפללמוד על עמדות סטר   כדי , יוצאי אתיופיה ויהודים ותיקים. זאת,בריה"מהבאות: יוצאי 

קבוצות האחרות. התכונות קודדו בעבור כל קבוצת מוצא בנפרד לפי תכונות הבני הנוער כלפי  של

שנעשה בעבור המשרד לקליטת העלייה )דגני,  סקרחיוביות ולפי תכונות שליליות בהתאם לקידוד ב

 יתרות של בולטה יהןאת תכונותניתן ללמוד כיצד תופסת קבוצת מוצא אחת  67(. מלוח 0030

 שיוחסו השליליות התכונותאת ו החיוביות התכונות את נציג, כן לפני. השוואתי באופןקבוצות ה

 .השונות לקבוצות ביותר הגבוהה בשכיחות

 האחרות קבוצותה לבני ייחסו הנוער שבני ותבולטה התכונות. א

 הבולטות  חיוביותה. התכונות שליליות או חיוביות תכונות 300-כהכול -בסך יוחסו בריה"מ ליוצאי

 .ופשע סובלנות חוסר, הסתגרותהתכונות השליליות היו: ; והשכלה תרבות שוחרי, נימוס היו
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 הבולטות  חיוביותה תכונותה. שליליות או חיוביות תכונות 80-כהכול -בסך יוחסואתיופיה  ליוצאי

 וחוסר ביישנות, הסתגרות הבולטות היו שליליותה תכונות; הונחמדות שמחה, חברותיותהיו 

 .ביטחון

 התכונות החיוביות היו. שליליות או חיוביות תכונות 70-כהכול -בסך יוחסו הוותיקים ליהודים 

 .וחוצפה רעשנות, שחצנות: והתכונות השליליות היו ואכפתיות חברותיות, חוכמה

דד לתכונות חיוביות או לתכונות שליליות. תשובות ולציין כי ניתנו תשובות שלא ניתן היה לק חשוב

 אלה קודדו כ"אין תכונה מיוחדת". לדוגמה, מאכלים ספציפיים, שפה ובולטות חברתית או תרבותית. 

 האחרות המוצא לקבוצות תכונות מייחסים הנוער בני שבו באופן ההבדלים. ב

 ייחסו "מבריהמ העולים מבני משליש למעלה :האחרות קבוצותה לבני וייחס ה"מברי שיוצאי תכונות

 ייחסו מ"בריה מעולי כרבע רק (.64%) הוותיקים יהודיםולַ ( 53%) אתיופיה ליוצאי חיוביות תכונות רק

  (.03%) הוותיקים יהודיםולַ ( 04%) אתיופיה ליוצאי חיוביות תכונות

( וליהודים 54%רק תכונות שליליות ליוצאי אתיופיה ) ייחסו"מ הברימעולים המבני  50%-מ למעלה

הן ליוצאי  ,רק תכונות שליליות ייחסו( 30%-כ) מ"מעולי בריהאחוז גבוה יותר  (.58%הוותיקים )

במיוחד של , ה"מיוצאי ברי שלאתיופיה והן ליהודים הוותיקים. מכאן ניתן ללמוד על תפיסה שלילית 

יצרו פחות  עולי בריה"מוכלפי היהודים הוותיקים. ייתכן כי  , כלפי יוצאי אתיופיהעולי בריה"מ

המעיטו לייחס להם הם אולי , ולכן יתר הקבוצותקשרים חברתיים חיוביים ומשמעותיים עם בני 

 לא. ה"מברימ עוליםהבני  לעומתתכונות שליליות, אחוז גבוה יותר נטו לייחס להם כונות חיוביות, ות

 .ותק לפי הבדלים נמצאו

אתיופיה )עולים ובני עולים(,  יוצאירבים מ :האחרות קבוצותה לבני ואתיופיה ייחס שיוצאי ותתכונ

( והן ליהודים 44%-)כ בריה"מתכונות מיוחדות הן ליוצאי  לא ייחסו, בריה"ממיוצאי  להבדיל

 בתקשורת שימוש(. ייתכן שהדבר משקף רצייה חברתית או היבט תרבותי של 53%-58%הוותיקים )

. מבחינת הממצאים זולת( ומהבעת עמדה כלפי ה3777, שבתאיהנמנעת מחשיפת רגשות ) ישירה בלתי

תכונות מיוחדות ליהודים לא ייחסו שנים  9-0בעלי ותק של  עולי אתיופיהמ 30%לפי ותק עולה כי 

עוד נמצא כי אחוז שנים ויותר.  8בקרב בעלי ותק של  50%-ה יורד משמעותית לכהוותיקים, ואחוז ז

, 54%–60%-לי אתיופיה שייחסו ליהודים הוותיקים רק תכונות חיוביות עולה עם העלייה בוותק מעו

 בהתאמה.

רק תכונות  ייחסותיקים ויהודים  יותר: המוצא קבוצות שתי לבניייחסו  ותיקים שיהודים תכונות

רק תכונות חיוביות ליוצאי  שייחסוהיהודים הוותיקים  אחוז לעומתחיוביות ליוצאי אתיופיה, 

 ליוצאיבאחוזים דומים רק תכונות שליליות  ייחסו, בהתאמה(. לעומת זאת, הם 07%-ו 68%) ה"מברי

( מהיהודים הוותיקים 63%, בהתאמה(. חשוב לציין, שכשליש )08%-ו 07%וליוצאי אתיופיה )ה"מ ברי

תכונות מיוחדות ליוצאי  לא ייחסו( 03%ואחוז דומה מהם ) ה"מתכונות מיוחדות ליוצאי ברי לא ייחסו

 אתיופיה. 
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 )אחוזים(  לפי קבוצת מוצא ,ות המאפיינות אנשים מקבוצות אחרותבולט: ייחוס תכונות 39 לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  ה"מברי יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים םעולי התכונות את מייחסים למי ותיקים
 100 100 100  ... ... סה"כ *** – בריה"מ. ליוצאי א

 07 00 03  ... ... חיוביות תכונות רק
 07 37 36  ... ... שליליות תכונות רק
 33 (4) (4)  ... ... שליליות וגם חיוביות תכונות גם
 63 45 43  ... ... מיוחדת תכונה/אין יודע לא

 100 ... ...  100 100 סה"כ *** –. ליוצאי אתיופיה ב
 68 ... ...  53 (04) חיוביות תכונות רק
 08 ... ...  54 33 שליליות תכונות רק
 8 ... ...  (7) -- שליליות וגם חיוביות תכונות גם
 03 ... ...  -- -- מיוחדת תכונה/אין יודע לא

 ... 100 100  100 100 סה"כ *** –. ליהודים ותיקים ג
 ... 60 63  64 03 חיוביות תכונות רק
 ... 37 39  58 30 שליליות תכונות רק
 ... 8 (5)  30 (33) שליליות וגם חיוביות תכונות גם
 ... 53 58  (9) -- מיוחדת תכונה/אין יודע לא

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --

  חברתית לקרבה נכונות חוסר 15.3

 החל .קבוצותיתר ה בני עם אפשריתת חברתי לקרבה נכונותם מידת על לדווח התבקשו הנוער בני

 דרך, המחנכת מוצאלו בכיתה אתם ושילמד התלמידים להרכב הנוגעים מחייבים פחות קרבה מיחסי

 הקבוצה/בת בן עם משפחה קרוב של נישואין: יותר מחייבים קרבה ליחסי ועד בשכנות מגורים

 אתיופיה יוצאי, ה"מברי יוצאי: אלו לקבוצות מתייחס שתואר החברתיים הקרבה יחסי דרגמ  . האחרת

 . אחרות מארצות ועולים

לקרבה חברתית )לא כל כך מרוצה/בכלל לא מרוצה(.  נכונות חוסרעל  הנוער בני דיווח את מציג 50 לוח

בני העולים בתוך כל בין החברתיים לא נמצא הבדל בין העולים ו רבההק  דרג יחסי מאחר שלאורך מ  

 ללמוד ניתן לוחהמויוצאי אתיופיה. ה"מ תחת המונחים: יוצאי ברי יחדקבוצת מוצא, הם מוצגים 

 לקבלבקרב מקצת בני הנוער  הנכונות חוסר, זאת עם. תקינים תהדדי קבלה יחסי על כללי באופן

 מבניים מכשולים קיימים עדיין כי מעיד, אתיופיה יוצאי עם ובמיוחדקבוצתיים, -בין נישואין

 .באינטגרציה הפוגעים אולוגייםואיד  

 עם יוצאי אתיופיה ולהפך( ה"מ)יוצאי ברי האחרת הקבוצה בני עם חברתית לקרבה נכונות חוסר 

 יש דמיון בין המדדים המתייחסים לחוסר הנכונות לקרבה חברתית  כל קבוצת מוצא בתוך

האחרת, מגורים בשכנות ולימודים במחיצת  הקבוצה)לימודים באותה כיתה עם חברים בני 

רבה הטווח של חוסר הנכונות לסוגי הק  ה"מ האחרת(: בקרב יוצאי ברי הקבוצהמחנכת מ

; בקרב יוצאי אתיופיה הטווח 05%-ועד ל 37%-החברתיים שתוארו עם יוצאי אתיופיה נע מ

 .39%-ועד ל 33%-ונע מ נמוך מעט יותר ה"מהמקביל של חוסר הנכונות ליחסי קרבה עם יוצאי ברי
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 )אחוזים( לפי קבוצת מוצא: חוסר נכונות לקרבה חברתית, 40 לוח
כך מרוצה / בכלל לא מרוצה( -נכונות )לא כל חוסר

 ותיקים יהודים אתיופיה יוצאי בריה"מ יוצאי לקרבה חברתית אפשרית: 
    "מבריה יוצאי עם

 33 33 ... בכיתה שילמדו תלמידים

 34 39 ... שיגורו בבניין  שכנים

 38 34 ...  מחנכת

 07 60 ... של קרוב משפחה  נישואין

    :אתיופיה יוצאי עם
 30 ... 37 *** בכיתה שילמדו תלמידים

 35 ... 00 ** בבניין שיגורו שכנים

 37 ... 05  מחנכת

 63 ... 40 *** משפחה קרוב של נישואין

    :אחרות מארצות עולים עם

 8 6 (6) *** בכיתה שילמדו תלמידים

 7 5 (6) *** בבניין שיגורו שכנים

 34 3 9 *** מחנכת

 07 39 36 *** משפחה קרוב של נישואין

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 

 האחרת  הקבוצהזאת, כצפוי, חוסר הנכונות לקבל נישואין של קרוב/ת משפחה עם בן/בת מ עם

נמצא הבדל משמעותי בין שתי  לכך דרג. ונוסףרבה הפחות מחייבים במ  הק   יחסי לעומתגבוה יותר 

דיווחו על חוסר נכונות לקבל נישואין של קרוב/ת משפחה עם  בריה"ממיוצאי  40%קבוצות: ה

מיוצאי אתיופיה שדיווחו על חוסר נכונות לנישואין של קרוב/ת  60% לעומתיוצא/ת אתיופיה, 

 . ה"ממשפחה עם יוצא/ת ברי

 דרג ובין יבים במ  רבה חברתיים פחות מחיבין חוסר הנכונות ליחסי ק   ה"מבקרב יוצאי ברי הפער

נקודות האחוז. הפער המקביל  60-נישואין של קרוב/ת משפחה עם יוצא/ת אתיופיה, עומד על כ

נקודות האחוז בלבד. מכאן, שבקרב  33-עומד על כ ה"מליוצאי ברי בנוגעבקרב יוצאי אתיופיה 

משמעותי חוסר הנכונות לקבלת נישואין של קרוב/ת משפחה עם יוצא/ת אתיופיה  ה"מיוצאי ברי

 הרבה יותר. 

 ותק לפי הבדלים נמצאו לא חברתית רבהלק   נכונות לחוסר יםקשורה המדדים  כלב. 

  אחרות מארצות עולים עם אתיופיה יוצאי ושל"מ הרבה חברתית של יוצאי ברינכונות לִק  חוסר 

 רבה ובקרב יוצאי אתיופיה דיווחו על חוסר נכונות ליחסי הק   ה"מ( בקרב יוצאי ברי6%-9%) מיעוט

)לימודים באותה כיתה, מגורים  אחרותהחברתיים הפחות מחייבים במדרג עם עולים מארצות 

 בשכנות ולימודים במחיצת מחנכת עולה מקבוצת מוצא אחרת(. 

 גבוה אחרות מארצות לעולים/בת בן עם משפחה/ת קרוב של נישואין לקבל הנכונות חוסר, זאת עם 

 .אתיופיה יוצאי בקרב 39%-ו ה"מברי יוצאי בקרב 36%: יותר מעט
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 משפחה/ת קרוב של נישואין לקבל הנכונות חוסר בין, ה"מברי יוצאי בקרב הפער כי לציין חשוב 

 לעולים/בת בן עם משפחה/ת קרוב של נישואין לקבל הנכונות חוסר ובין אתיופיה/ת יוצא עם

 ליוצאי ביחס אתיופיה יוצאי בקרב המקביל הפער. האחוז נקודות 69 על עומד אחרות מארצות

 בנקודות יותר נמוכים בפערים כי אם, דומה תמונה. בלבד האחוז נקודות 36 על עומד ה"מברי

 שבכל מכאן. במדרג מחייבים הפחות החברתיים רבההק   יחסי את בוחנים כאשר גם עולה, אחוז

 על אחרות מארצות לעולים ברורה העדפה מגלים ה"מברי יוצאי, שנבחנו החברתיים הקרבה יחסי

 .האחרים העולים כלפי יותר מתונה העדפה מבטאים אתיופיה שיוצאי בעוד, אתיופיה יוצאי פני

  קבוצות האחרותהנכונות לקרבה חברתית של יהודים ותיקים עם בני  חוסר 

 יוצאי  ההתייחסות קבוצות שלוש עם חברתית לקרבה נכונות חוסר על הוותיקים היהודים דיווח(

 חברים על מדובר כאשר ,כללי באופן דומה( אחרות מארצות עולים או אתיופיה יוצאי, ה"מברי

 במדדים, 37%-ל ועד 8%-מ נע)הטווח  האחרת המוצא מקבוצת ומחנכת בשכנות מגורים, לכיתה

 (. השונות המוצא לקבוצות וביחס השונים

 זאת, בקרב היהודים הוותיקים חוסר הנכונות לקבל נישואין של קרוב/ת משפחה עם בן/בת  עם

 משפחה/ת קרוב של נישואין לקבל הנכונות חוסר לעומת(, 63%יוצא/ת אתיופיה גבוה מעט יותר )

 (.07%) אחרות מארצות לעולים/בת בן עם או( 07%) ה"מ/ת ברייוצא/בת בן עם

 של בני הנוער תרבותית התאמה של אסטרטגיות. 16

 את לקבל מעוניינים הם מידה באיזולקבוע עמדה  העולים הנוער נדרשים בני תרבותי-הבין במעבר

 זהותם על לשמור רוצים הם מידה ובאיזו הקולטת המדינה של הלאומית הזהות אתו התרבות

 מציע ריבֶּ , זה דוח בתחילת הספרות בסקירת שתואר כפי להחלטה. נדרשים העולים בניגם . המקורית

שמירת הזהות  -( Separation) דלותביה .3: ברמת הפרט תרבותית התאמה של אסטרטגיות ארבע

ויתור על זהות המקור  -( Assimilation) טמעותיה. 0 ;המקורית, ללא אימוץ של זהות החברה הקולטת

המקורית  – בין שתי הזהויות -( Integrationהשתלבות ) .6 ;וקבלת הזהות החדשה של החברה הקולטת

(. הפתרון של Berry, 1990; 0006רי, שתי הזהויות )ב תדחיי -( Marginalizationשוליות ) .5 ;והחדשה

 נוער בנימאפיין נחשב לשוליות ההשתלבות נתפס בדרך כלל כפתרון המוצלח ביותר, ואילו מצב 

 וכבני כישראלים הנוער בני שלתרבותית -החברתית הזהות סוגיית נבחנה הנוכחי סקרב. בסיכון

 מרגישים הםשאלות נפרדות, כדי ללמוד באיזו מידה  שתי נשאלו העולים ובני העולים. המוצא קבוצת

 של למודל בהתאם האסטרטגיות ארבע נבנו. מתשובות בני הנוער עצמו בפני הזהות מרכיבי אחד כל

רבה  במידה, כאמורמרגישים,  הנוערבני  דלותביוהה טמעותיהה באסטרטגיות כי להבהיר חשוב. ריב

 באסטרטגיית) המוצא קבוצת וכבני( טמעותיהה)באסטרטגיית  כישראלים או במידה רבה מאוד

 רכיבמ   חלק הם כי מאוד מועטה או מועטה במידה מרגישים גם חלקם כיייתכן  ואולם(, דלותביהה

, טמעותיהה באסטרטגיית המוצא קבוצת כבנישים אינם ח כללהכרח שהם  אין, כלומר. הנוסף הזהות

כן, באסטרטגיית השוליות ייתכן כי חלק מבני הנוער -. כמובדלותיהה באסטרטגייתאו כישראלים 

  .המוצא קבוצת כבני והן כישראלים הןמרגישים במידה מועטה או מועטה מאוד 
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 האסטרטגיות באימוץ המוצא קבוצות משתי העולים ובני העולים בין ניכר הבדל יש כי עולה 53 מלוח

 :תרבותית התאמה של

 רבה או במידה רבה מאוד במידה מרגישיםציינו כי הם  מ"בריהמ עוליםהבני מ( 38%) ניכר חלק 

 המוצא קבוצות כבני מרגישיםציינו כי הם  49% ; מתוכם,(טמעותיהה אסטרטגיית) כישראלים רק

מרגישים במידה מועטה כבני קבוצת , והשאר ציינו כי הם לא בכלל או מאוד מועטה במידה

 הזהות את לחלוטין כמעט צמצמה הישראלית הזהות מהם ניכר חלק אצל, כלומר המוצא.

 כחמישית(. לעיל 3תרשים ' ר) המוצא ארץ שפת על בבית שומרים מהם שרבים אף, זאת. הרוסית

 קבוצת כבני והן כישראלים הן רבה או במידה רבה מאוד במידה מרגישיםציינו כי הם ( 03%)

 (.השתלבות אסטרטגיית) המוצא

 55% וגם כישראלים גם רבה או במידה רבה מאוד במידה מרגישים הםציינו כי  מ"בריה מעולי 

רבה או  במידה מרגישיםציינו כי הם  מהם ושליש(, השתלבותה אסטרטגיית) המוצא קבוצת כבני

 בוותק העלייה עם כי לציין חשוב(. טמעותיהה אסטרטגיית) כישראלים רק במידה רבה מאוד

 רבה או במידה רבה מאוד במידה המרגישיםה"מ יהעולים מבר אחוז משמעותי באופן עולה בארץ

 55%-ו שנים 33-8 של ותק בעלי בקרב 03%, שנים 9-0 של ותק בעלי בקרב 34%) כישראלים רק

בני מ ניכר חלק לפיוש הממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצא(. ויותר שנים 30 של ותק בעלי בקרב

 . םישראליכ כמעט בלעדי באופן יםחש מ"בריהמ עוליםה

 העולים בניבקרב  שגם ומפתיע ,מאתיופיה העולים מקרב גבוהים אחוזים נמצא כי ,זאת לעומת 

 המוצא קבוצת כבני וגם כישראלים גם רבה או במידה רבה מאוד במידה מרגישים ,אתיופיהמ

 במידה מרגישיםמקרבם ציינו כי הם  בלבד נמוכים אחוזים. 90%-כ -( השתלבותה אסטרטגיית)

 לא(. בהתאמה, 36%-ו 33%) ;(טמעותיהה אסטרטגיית) כישראלים רק רבה או במידה רבה מאוד

 ובקרב בריה"מעולי  בקרב( 39%-38%) מבוטל לא אחוז. אתיופיה עולי בקרב ותק לפי הבדל נמצא

 אסטרטגיית) המוצא קבוצת כבני רק רבה מאודרבה או במידה  במידה ורגישה אתיופיה עולי

 .כך ורגישהמאתיופיה  עוליםהבני  בקרב 33% וגם(, דלותבָּ יהה

 (.6%-3%) העולים ובני מהעולים מיעוט מאפיין תשוליּוה מצב 

 רק כישראלים )אסטרטגיית  מעניין לציין, שבקרב עולי בריה"מ אחוז המדווחים על הרגשה

 9-0מבעלי ותק של  34%עולה עם העלייה בוותק:  ,במידה רבה או במידה רבה מאוד ,ההיטמעות(

שנים ויותר. במקביל,  30ותק של מבעלי  55%שנים דיווחו כי הם מרגישים רק כישראלים לעומת 

במידה רבה או  ,רק כבני קבוצת המוצא )אסטרטגיית ההיבדלות( אחוז המדווחים על הרגשה

ת ליּוי ההשתלבות והשּו, בהתאמה. מצב8%-ל 50%-יורד עם העלייה בוותק: מ ,במידה רבה מאוד

ובין האסטרטגיות  אינם מושפעים מוותק. בקרב עולי אתיופיה, לא נמצא קשר כלשהו בין הוותק

 של ההתאמה התרבותית.
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 , לפי קבוצת מוצא )באחוזים( של בני הנוער תרבותית התאמה של אסטרטגיות: 41 לוח
 אתיופיה יוצאי  מ"הברי יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים 

 100 100  100 100 סה"כ*** –במידה רבה או במידה רבה מאוד  מרגישים
 96 90  03 55 המוצא מקבוצת וכחלק כישראלים: השתלבות
 36 33  38 66 כישראלים  רק: היטמעות
דלות  33 38  4 39 המוצא קבוצת כבני רק: היבָּ

 (6) --  3 3 המוצא קבוצת כבני ולא כישראלים לא: תליּוּוׁש
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) ;בני הנוער שמרגישים כך במידה רבה או במידה  אחוז מוצג
 נעה היחסית הדגימה טעות) ( ; לא בכלל או מאוד מועטה, מועטה במידה כך מרגישים השאררבה מאוד. 

 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --; 0.50-ל 0.04 בין

 :הבאות לסוגיות גם לב לשים כדאי תרבותית להתאמה האסטרטגיות בנושא

 הזהות רכיבימ   אחד מכל חלק מרגישים המוצא קבוצות משתי העולים בהש במידה ההבדל לאור :

נובע הוא  האם: הןשתי בין ההבדל נובע ממה השאלה עולה - המוצא קבוצת וכבני כישראלים

 כלאו האם הוא נובע מהאופן שבו  ?(ובהתנהגות בלבוש, במראה מתבטאת)ה השונה תנראּומה

או מהאופן  ?העולים כלפי הממשלה משרדי מדיניותהגלומים ב המסרים אתתופסת  מוצא קבוצת

 שאלה על לענות באפשרותנו אין? עצמם את להגדיר אמורים העוליםסבור ש הישראלי הציבורשבו 

  .הנוכחי סקרה במסגרת זו

 בקרב הסתגלותה מדדי לבין תרבותיתה התאמהה אסטרטגיות בין הקשר את שבדק במחקר 

 ובבריאות גבוהים בהישגים, גבוה עצמי בערך קשורה שתלבותהה אסטרטגיית כי נמצא םעולי

 קיים, כפי שמשתקף מממצאי סקר זה(. 0003נטר, ) האחרות האסטרטגיות שלוש לעומת, נפשית

עם . אתיופיה יוצאי של המדאיג מצבם ובין ההשתלבות מאסטרטגיית המצופות התוצאות בין פער

שתוארו, נמצא כי עולי  סקרבבדיקה שערכנו )שאינה מוצגת בלוח(, ובדומה לממצאי הזאת, 

אתיופיה המחזיקים באסטרטגיית ההשתלבות מדווחים יותר על שביעות רצון מהחיים ופחות על 

 עומת עולי אתיופיה המחזיקים בשלוש האסטרטגיות האחרות. רצון לשנות את חייהם, ל

  לעומת הרגשה כיהודים )הרגשה חזקה השל  השפעתהבדוח( בדקנו את מוצג בעיבוד נוסף )שאינו

 :. מעיבוד זה נמצא כיהרגשה חלשה או בכלל לא( על אימוץ האסטרטגיות של התאמה תרבותית

על  שדיווחו (יוצאי אתיופיה )עולים ובני עוליםמ)עולים ובני עולים( וה"מ יוצאי ברירבים מ -

רבה מאוד גם במידה מרגישים במידה רבה או ציינו כי הם הרגשה חזקה כיהודים, 

  .כישראלים

על הרגשה חלשה כיהודים  שדיווחובני העולים, מובמיוחד  ,מ"יוצאי בריהמאחוזים גבוהים  -

לא כישראלים ולא כבני  ,רבה מאוד במידה במידה רבה או ,מרגישיםציינו כי הם או בכלל לא, 

  קבוצת המוצא )מצויים במצב של שוליות(.

לאור העובדה שמדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית, ולכן יש  יםמפתיע םאינ אלה יםממצא -

עבודות נוספות בספרות תומכות בקשר בין הזהות היהודית חפיפה בין שתי הזהויות הללו. 

; בן שלום והורנצ'יק, 0009; זסלבסקי והורביץ, 0008דלשטיין, ובין הזהות הישראלית )א
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שאינו יהודי או  משום) רבהיהודי במידה  אינו חשציין כי מי שייתכן כי  (.0000; שמש, 0000

 ישראלי.הלהרגיש חלק מהקולקטיב מתקשה כי למרות יהדותו אינו מרגיש כך( 

 לישראל שייכותהתחושת . 17

תחושת השייכות לארץ עשויה להיות מושפעת מההסתגלות הרגשית ובו בזמן תחושת שייכות חזקה 

 בניעשויה לתרום לרווחתו הכללית של האדם ולתפקודו התקין. פרק זה בוחן את תחושת השייכות של 

 , הן העולים ובני העולים והן היהודים הוותיקים. לישראל הנוער

מדד מסכם של זיקה לישראל, הכולל מדדים של  נבנה: יקה לישראל()להלן: ז לישראלתחושת שייכות 

בטוח או "(; רבה או במידה רבה מאודשייכות לארץ: הרגשה ש"ישראל היא בית" )במידה תחושת 

 מאודחזקה זיקה רבה מאוד(. במידה כישראלי" )במידה רבה או  מרגיש"ו; "חושב להישאר בישראל

כפי שיוצג בהמשך, מהממצאים עולה שמרבית בני הנוער ציינו . ההיגדים 6-לישראל נמדדה כהסכמה ל

כי הם חשים זיקה לישראל. עם זאת, מהממצאים לגבי עולי בריה"מ עולה כי הם בעלי זיקה חלשה 

יותר לישראל. זאת, בהמשך לאחוז הנמוך בקרבם )לעומת עולי אתיופיה( החשים כישראלים במידה 

 רבה או במידה רבה מאוד.

 38%מהם. גם  80% –הם בעלי הזיקה החזקה ביותר לישראל  הוותיקיםהיהודים  י מדד זה,לפ, כצפוי

 מאודבעלי זיקה חזקה  הםעולי אתיופיה מ 35%-ו ,אתיופיה יוצאיוהן  מ"הברי יוצאי, הן עוליםהבני מ

זיקה ו הציגרבים מהם לישראל, ו מאודעל זיקה חזקה  דיווחומ "בריהי עולמ 44%לישראל. לעומתם, 

 36%-ל ועד 3%-מ הנע טווח לעומת 00%ביטויים של המדד(:  3-0חלשה לישראל )דיווח בחיוב על 

באשר לאחוז הנמוך לעיל ממצאים אלה מצטרפים לממצאים שכבר הוצגו (. 3בשאר הקבוצות )תרשים 

 האחרות.יותר של עולי בריה"מ המדווחים על רצון לשרת בצבא או בשירות לאומי, לעומת הקבוצות 

לישראל מאפיינת אחוז דומה  מאודמ זיקה חזקה "בריהי עוללפי ותק מצביע על כך שבקרב  ניתוח

, 58%-ו 50%) ;שנים בארץ( 33-8שנים בארץ( ומבעלי ותק בינוני ) 9-0מהעולים החדשים ביותר )

 מצאונ לא אתיופיה עולי בקרבשנים ויותר.  30מבעלי ותק של  35%-ל עולה זה ואחוז(, בהתאמה

 .ותק לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים

קיים לישראל לבין התנהגויות סיכון הראה כי  הזיקההקשר בין  את לבחון כדי שנערך נוסף ניתוח

ככל שזיקתם : מ"בריה עולי בקרב בעיקרקשר הפוך בין זיקה לישראל למעורבות בהתנהגויות סיכון 

 מעורבות( ואחוז ה39-34 גילאי בקרב לפחותאחת  עם)פ רותּכתַ ׁשה  לארץ חזקה יותר, כך אחוז ה

תימוכין לממצא זה ניתן למצוא גם בעבודותיהם של אדלשטיין . בקרב קבוצה זו יורדים בקטטות

, יורד אחוז יותר חזקה לישראל שהזיקה ככלכי  נמצאלכך,  נוסף(. 0006( ושל אמיר והורביץ )0030)

 כי הם אינם מרוצים מהחיים.  מ והן מאתיופיה, החשים"היהעולים, הן מבר
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  ^^^()באחוזים 1מסכםמדד  -  לפי קבוצת מוצא, לישראל זיקה: 1 תרשים

 
 

 Wald F (p<0.001) פי מבחן-הבדלים מובהקים על^^^ 
הביטויים הבאים:  6: כל מאוד; זיקה חזקה ביטויים 0: גבוהה–בינונית זיקה; יםיביטו 3-0זיקה חלשה:  3

בישראל; מרגיש עצמו  לחיות(; בטוח/חושב להישאר מאודמרגיש "בבית בישראל" )במידה רבה או רבה 
 (.מאודכ"ישראלי" )במידה רבה/רבה 

 הקליטה תהליך הערכת. 18

 .הקליטהתהליך כלפי  מבריה"מ ומאתיופיה העולים הנוער בנישל  יחסםהנוכחי בדקנו את  סקרב

מתייחס לבני  אינוונו לעולים בלבד ולכן הניתוח כולל רק אותם. כלומר פרק זה ּואלה ּכיצוין ששאלות 

 עולים שלא עברו תהליך קליטה בעצמם. ה

 (:50רצון מהקליטה בקרב העולים )לוח  שביעות

 על שביעות רצונם  נשאלו הם מהקליטה העוליםהנוער  בנישל  נםשביעות רצו כדי לבחון את

, אילו יכלו לבחור בין והאם היו בוחרים לעלות כיום לישראל ;ישירה(מקליטתם בארץ )שאלה 

אין בשביעות הרצון מהקליטה . נמצא ש)בשאלה עקיפה( עלייה לישראל ובין הגירה למדינה אחרת.

( מרוצים או מרוצים מאוד 70%-ובין העולים מאתיופיה. רובם )כ בריה"מהבדל בין העולים מ

הרצון מהקליטה  שביעות בהדרגה עולה בוותק העלייה עם יה"מברעולי מהקליטה בישראל. בקרב 

 נמצאו לאשנים ויותר(.  30בקרב בעלי ותק של  74%-שנים ל 9-0בקרב בעלי ותק של  86%-)מ

 .אתיופיה עולי בקרב העלייה בעת הגיל לפי או ותק לפי הבדלים

 בוחרים היו האם לשאלה בחיוב השיבומאתיופיה  עוליםה( 70%) שרוב בעוד כי נמצא, אולם 

 או ותק לפי הבדל נמצא לא(. 93%) בהרבה נמוך זה אחוז מ"בריהעולי  בקרב, לישראל כיום לעלות

 .המוצא מקבוצות אחתלא  באף העלייה בעת הגיל לפי
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 עולים   בני עולים   עולים בני עולים יהודים ותיקים

 זיקה חזקה מאוד גבוהה-זיקה בינונית זיקה חלשה

 מבריה"מ אתיופיהמ
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 )באחוזים( אתיופיה  עוליו בריה"מעולי  –, לפי ותק בארץ בישראל הקליטה הערכת: 42 לוח
 ותק בארץ 
 אתיופיה עולי מ"בריה עולי 
 +30 33-8 9-0 "כסה +30 33-8 9-0 "כסה 

 75 70 75 76 74 73 86 *70 מהקליטה מאוד/מרוצים מרוצים

 88 88 73 70 90 37 95 93 3לישראל כיום לעלות בוחרים היו

 ((Pearson p<0.05  פי מבחן-* הבדלים מובהקים על
 הבחירה להם ניתנה לו לישראל לעלות כיוםבני נוער שענו שהם בטוחים שכן או חושבים שכן היו בוחרים  3

 אחרת לארץ להגר או לישראל לעלות

 מגדר לפי מגמות. 19

להאיר את התחומים כדי , לסוגיהן זה מציג היבטים מגדריים בקרב בני הנוער מקבוצות המוצא פרק

פרק זה נכתב בהתאם לתיקון בפקודת הסטטיסטיקה הקובע כי "גוף נערים. הנערות נבדלות מהבהם ש

ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד מידע הנוגע ליחידים, ומפרסמו לציבור במסגרת פרסום כללי 

(. בפרק 0033יחסות למין" )סויד, ישנועד לשמש גם למטרות סטטיסטיות, יכלול בפעולותיו כאמור הת

, לפחות באחת מקבוצות מגדר לפיבהם יש הבדלים מובהקים שדים ומד נושאיםבוחנים זה אנו 

 . 'ב בנספח  מופיעיםהמוצא. לוחות הממצאים המוצגים בפרק זה 

 יהודית זהות 

נמצא . כיהודיות יותר רבה במידה מרגישותציינו כי הן , הנערים לעומת, הנערות: מ"בריה עולי בקרב

 גבוה יותר היהודית המסורת על ושומרות יםייהוד חגים חוגגותה נערות, אחוז הנעריםה לעומתכי 

 (.3ב)לוח 

 (אם-שפתשפה )עברית ו

מדברות עם הוריהן יותר בעברית ופחות ציינו כי הן )עולות ובנות עולים(  בריה"מיוצאות  הנערות

)עולים  אתיופיה יוצאי בקרב דומה תמונה נמצאה לא. מוצא קבוצות מאותן נערים לעומתברוסית, 

 (.0ב)לוח  ;(עולים ובני

-שפתת אתיופיה דיווחו שחשוב להן מאוד לשמור על עולומו בריה"מ עולותמעם זאת, אחוז גבוה יותר 

 מ"בריהמ) העולים בנות בקרב נמצאה לא זו תמונה. מוצא קבוצות מאותן הנערים לעומת, שלהן אםה

 (.6ב)לוח  ;(אתיופיהומ

ם לשמירה על ההחשיבות שמייחסים הורי לגביבני הנוער  ם שלקצת שונה נתגלתה בתפיסת תמונה

( נערים לעומת) אתיופיהמו מ"בריהמ ותהעולמ יותר גבוהים אחוזים דיווחו כאן גם. אםה-שפת

בנות העולים מ יותר גבוה אחוז גם, לכך נוסף אך. אםה-שפתשלהוריהן חשוב מאוד שהן ישמרו על 

לא נמצא הבדל בין הנערות  אתיופיהמ עוליםהבני . בקרב כך על דיווחו( הנערים)לעומת  מ"בריהמ

 (.6בלנערים בנושא זה )לוח 
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 בית הספר

 ספר בבתי לומדות, הנערים לעומת(, העולים ובנות עולות) אתיופיה יוצאותיותר מ נמוךאחוז נמצא כי 

 מ"בריה יוצאי רוב. (םיוחרדידתיים -ממלכתיים ספר בבתיאחוז גבוה יותר מהן לומדות ו) ממלכתיים

  (.5ב)לוח  בין נערים לנערות הבדל ללא ממלכתייםספר -בבתי לומדים( עולים ובני)עולים 

 במסלול לומדות העליונה בחטיבה הלומדות נערות יותר ,נעריםה נמצא כי לעומת המוצא קבוצות בכל

 סטטיסטית מבחינה מובהקים היו לא מגדר לפי ההבדלים יחסי קטן מקרים מספר עקב אבל ;עיוני

 (.5ב)לוח 

 למעלה: אתיופיהמ עוליםהבני  בקרב רק מגדר לפי מובהקים הבדלים נמצאו בלימודים הישגים בנושא

 .(4ב)לוח  מהנערות רבע לעומת, לפחות מקצועות בשלושה נכשלו מהנערים משליש

 מאותה נערים לעומתספרן,  שהן אוהבות מאוד את ביתציינו  בריה"מות עולגבוה יותר של  אחוז

  (.3ב)לוח  זה בנושא רדמג לפי מובהקים הבדלים נמצאו לא האחרות קבוצותב. מוצא קבוצת

בית ל שייכותה בתחושת הבדלים נמצאו לא( מאתיופיה והן מ"בריהמ)הן  העולים ובני העולים בקרב

 (.3ב)לוח  הנערות לטובת מובהק הבדל נמצא םקרבשב הוותיקים ליהודים בניגוד, הספר

 בלימודים להישגיהן בנוגע המורים של אכפתיותדיווחו על  מ"בריהמבנות עולים גבוה יותר של  אחוז

 היהודים בקרב גם נמצאה דומה תמונה. הקבוצ מאותה הנערים לעומת, החברתית השתלבותןלו

 (.9ב)לוח  הוותיקים

על רקע מוצאן,  הספרבית אתיופיה דיווחו כי נתקלו ביחס משפיל ומעליב מצוות ות עולמ 0מפי  יותר

 (. 9במאותה קבוצת מוצא )לוח  נערים לעומת

שלהוריהן יש נכונות לעזור להן ציינו עולים( בנות גבוה יותר מהנערות יוצאות אתיופיה )עולות ו אחוז

 (.8ב)לוח  מוצא קבוצות מאותן נערים לעומת, בית הספרכשיש בעיה ב

, אולם. בלימודים להצליח אותן מעודדים שהוריהן כך על דיווחו יותר( נערים לעומת) הנערות, לרוב

 (.8בהבדל זה מובהק מבחינה סטטיסטית )לוח מאתיופיה  עוליםהבני ו בריה"מ עולירק בקרב 

 משל גבוה אקדמית אותיכונית -על השכלה לרכוש שואפות אשר המוצא קבוצות מכל הנערות שיעור

 (.7ב)לוח  מובהק זה הבדלמאתיופיה  עוליםהבני ו מ"בריה עולי בקרב רק אך, הנערים

 מצב חברתי

 לא. מוצאן מקבוצת םאינ חבריהןמ לפחות מחציתש דיווחו (נערים לעומת) מ"בריהמ עולותיותר 

 (.30ב)לוח  המוצא קבוצות בשאר זה בנושא הבדלים נמצאו

 בני מצד ומעליב משפיל ביחס נתקלו כי דיווחו, הנערים לעומת, מהנערות יותר גבוה אחוז ,רובפי -על

 (.30ב)לוח  מובהק זה הבדל אתיופיהמ בני עולים בקרב רק אך, מוצאן רקע על אחרים נוער
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 חינוך בלתי פורמלי ופעילות פנאי

 רק נמצאו זה בנושא מובהקים הבדלים אך, נערים מאשר בחוגים משתתפות פחות נערות, כלל בדרך

 (.33ב)לוח  הוותיקים והיהודים אתיופיה עולי בקרב

 רק נמצאו זה בנושא מובהקים הבדלים אבל, נוער בתנועות משתתפות יותר הנערות, זאת לעומת

 (.33ב)לוח  הוותיקים והיהודיםמאתיופיה  עוליםהבני  בקרב

 בהשתתפות מגדר לפי הבדלים נמצאו לא( עולים ובני)עולים  אתיופיה ויוצאי מ"בריה יוצאי בקרב

בית ל מחוץ ובהתנדבות( הנערים לטובת הבדל נמצא שם וותיקיםיהודים הל)בניגוד  הנוער במועדון

 (.33ב)לוח  הספר

מדד המסכם האם בני הנוער השתתפו לפחות בפעילות בלתי פורמלית אחת. לפי מדד זה, רק  נבנה

 בשאר. נערים לעומתנמצאה רמת השתתפות נמוכה יותר בקרב הנערות אתיופיה  עוליבקבוצה של 

 (.33ב)לוח  מגדר לפי ליםהבד אין המוצא קבוצות

היהודים  בקרב; לבילויים כסף להן יש שתמיד דיווחופחות נערות  עוליםה נעריםה לעומת, כן כמו

 בשאר. נערים מאשר לבילויים כסף להן שיש דיווחו נערות יותר, כלומר, הפוך המצב הוותיקים

 (.30ב)לוח  זה בנושא הבדלים נמצאו לא המוצא קבוצות

נערות )לעומת נערים( דיווחו על קריאת ספרים ועיתונים של קבוצות המוצא אחוז גבוהים יותר  בכל

 (. 36באתיופיה הבדל זה אינו מובהק )לוח עולות בעברית. אולם, בקרב 

 כשליש לעומת, בעברית ישראלית יקהזמו שומעותציינו כי הן  מ"בריהעולות מ שלישים שני כמעט

 של מזה במקצת גבוההיה  בקרבן בעברית בטלוויזיה הצפייה שיעור גם .זו מוצא מקבוצת מהנערים

 (.36ב)לוח  הנערים

 של מזה נמוך לאינטרנט חיבוריש  בביתן אשר אתיופיהמעולות האחוז ו מ"בריהמעולות ה אחוז

 (.35ב)לוח  מוצא קבוצות מאותן הנערים

. השימוש בדפוסי הבדלים נמצאו אך, ובאינטרנט במחשב השימוש בהיקף מגדר לפי הבדלים נמצאו לא

 מידע מחפשות נערות יותר ואילו, במחשב משחקים נערים יותר המוצא קבוצות בכלנמצא כי , למשל

 יותר( מ"בריה עוליל)פרט  הקבוצותברוב , כן כמו. אותן שמעניין נושא של הכרה או לימודים לצורכי

 (.35ב)לוח  העבודות ולכתיבת בית שיעורי להכנת במחשב משתמשותציינו כי הן  נערות

 עבודה בשכר

 מגדר לפי הבדלים נמצאו לא, 39-34 בגיל(, עולים ובני)עולים  אתיופיה ויוצאי מ"בריה יוצאי בקרב

 עובדות נערות של יותר גבוה אחוז נמצא הוותיקים היהודים בקרב, לכך בניגוד. בשכר עבודה בנושא

 (.34ב)לוח  הנערים אחוז לעומת, בשכר
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 ת סיכון וקיומם של תסמינים נפשיים וגופנייםיוהתנהגו

, הנערים בקרב בהרבה גבוהיםהיו  אחוז המשתתפים במעשי אלימותו אלימותנפגעי  אחוז נמצא כי

ברוב הקבוצות וברוב המדדים, למעט יוצאי אתיופיה )עולים ובני . הנערותה בקרב זאחוז  לעומת

(. כמו כן, הדיווח על 33בעל ההשתתפות בקטטות )לוח  עולים( נערים ונערות דיווחו בהיקף דומה

הספר, היה דומה בשני המינים בקרב העולים ובני -הצקות/הטרדות מתלמידים אחרים בשטח בית

 העולים מבריה"מ ומאתיופיה. 

 גבוה לרוב( פלילי תיק נגדם נפתח או במשטרה)שנחקרו  עבריינית בהתנהגות המעורבים הנערים אחוז

 (.33ב)לוח  המינים שניקרב ב דומה הוא אתיופיה עולי בקרב רק. הנערות אחוז לעומת

, הוותיקות מהיהודיות גם כמו, אתיופיהוצת העולים מקבב ,39-34 בנות מהנערות יותר נמוך אחוז

)עולים  מ"בריה יוצאי בקרב, זאת עם. הללו המוצא קבוצות משתי הנערים לעומת, סיגריות מעשנות

 (.39ב)לוח  המינים בשני דומים המעשנים שיעורי אתיופיה עולי בקרב וגם( עולים ובני

 מהיהודיותובנות עולים( וכן  ות)עול 39-34 בנותאתיופיה  מיוצאות יותר נמוך שיעור ,הנערים לעומת

 (.39ב)לוח  נרגילה מעשנותציינו כי הן ותיקות הו

שיש להן חברים  39-34 נותבאתיופיה )עולות ובנות עולים( והיהודיות הוותיקות  יוצאות הנערות שיעור

ששותים אלכוהול נמוך מזה של הנערים מאותן קבוצות מוצא. לא נמצאו הבדלים לפי מגדר בנושא זה 

  (.38ב)לוח  ;)עולים ובני עולים( בריה"מבקרב יוצאי 

ציינו כי הן ש נערות של מובהק באופן יותר נמוך שיעור נמצא, 39-34 של גילאי המוצא קבוצות בכל

 (.38ב)לוח  הנערים לעומת, לפחות אחת פעם השתכרושולפחות  בשבוע יום אלכוהול שותות

אתיופיה הבדל זה בני העולים מדיווחו יותר על תסמינים גופניים לעומת הנערים )רק בקרב  הנערות

נערות מקבוצת  :נמצאו הבדלים בריה"מ עולי מובהק(. באשר לתסמינים נפשיים, הרי רק בקרב אינו

 (.37ב)לוח  ;(, לעומת הנעריםמוצא זו דיווחו על יותר תסמינים נפשיים

  יחסים עם ההורים

 אחוז גבוה הנערים,  לעומת כי מלמד תומךקשר כ ההורים עם הקשר תפיסת את המסכם המדד

לא נמצאו הבדלים במדד זה לפי  .תומך הוא קשרהקשר עם הוריהן אתיופיה סברו שמעולות יותר 

  (.00בקבוצות )לוח המגדר בשאר 

 יודעים שהוריהן דיווחו ותהוותיקהיהודיות בקרב ו מ"בריה ותעולמהנערות  יותר גבוה אחוז 

 זה בנושא מובהקים הבדלים נמצאו לא. הללו המוצא מקבוצות הנערים לעומת, חייהן על הרבה

 (.00ב)לוח  קבוצותה בשאר

 עוץ ותמיכהיפנייה לגורמי ידפוסי 

ויוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים( לא נמצאו הבדלים לפי מגדר בשיעורי הפנייה  בריה"מיוצאי  בקרב

נערות מהיותר , אחוז גבוה נעריםה נמצא כי לעומתלהורים עם בעיות שמטרידות אותם. בניגוד לכך, 

קבוצות, נוטות יותר הבכל הנערות  נמצא כי להוריהן. עם זאת נוהגות לפנותבקרב היהודים הוותיקים 
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 אחוזבאתיופיה דיווחו  עולות)עולות ובנות עולים( וגם  בריה"מיוצאות  הנערים.אשר לפנות לחברים מ

 (.03ב)לוח  מוצא קבוצות מאותן נערים לעומתנמוך במידה ניכרת כי הן לא פונות לאף אחד, 

 אדם עם להתייעץ צורך פעם אי שחשו דיווחו)עולות ובנות עולים(  בריה"מיוצאות אחוז גבוה יותר מ

בקרב ו( עולים ובני)עולים  אתיופיה יוצאי בקרב ואילו; מוצא קבוצות מאותן נעריםה לעומת, מקצועי

 (.03ב)לוח  זה בנושא מגדר לפי הבדלים נמצאו לא הוותיקים היהודים

 לאומי אורות צבאי ילקראת ש

להתגייס לשירות  ציינו כי הן מתכוונותאתיופיה של בנות עולים מו בריה"מות עולגבוה יותר של  שיעור

 לפי הבדלים נמצאו לשרת לא רצוןבַ , זאת עם. מוצא קבוצות מאותן נערים לעומתצבאי או לאומי, 

 (.00ב)לוח  מגדר

מכל קבוצות המוצא חוששות הרבה יותר מהשירות הצבאי או  הנערות ,נעריםה לעומתנמצא כי, 

 (.00בהלאומי, )לוח 

נערות ציינו על ידע מועט על השירות הצבאי או הלאומי ויותר  דיווחוקבוצות המוצא יותר נערות  בכל

הבדלים אלה  בריה"מ עולירוצות להשתתף בתכנית הכנה לצבא לעומת הנערים. אולם רק בקרב כי הן 

 (. 00ב)לוח מובהקים 

 בישראל קליטהזהות ו

 תרבותית התאמה של האסטרטגיות ארבע לפי הנערות לבין הנערים בין הבדלים נמצאו לאאמנם 

 עולי בקרב לישראל הזיקה ברמת הבדלים נמצאו כן , אך(ושוליות בדלותיה, טמעותיה)השתלבות, 

מאוד לישראל גבוה משל  חזקה: אחוז הנערות בעלות זיקה הוותיקיםהיהודים ובקרב  מ"בריה

 (. 06ב. בשאר קבוצות המוצא לא נמצאו הבדלים לפי מגדר בנושא זה )לוח אלו תוהנערים מקבוצ

 לחשיבה וסוגיות פעולה כיווני. 21

. זה סקר שאיתר לצרכים בהתאם, פעולה להמשךכיוונים  למקדלהעלות סוגיות ו מיועדפרק זה 

 ייחודיים פעולה כיווני כך-ואחר, העולים בנילו העולים לכלל המתייחסים פעולה כיווני יובאו תחילה

 בתוך עולים ובני עולים בין הבחנה תוך(, אתיופיה וליוצאי מ"בריה ליוצאי) בנפרד מוצא קבוצת לכל

 .מוצא קבוצת כל

  לכלל העולים ובני העוליםביחס  פעולה כיווני 21.1

 ומתן ,העולים לצורכי ,בית הספר צוות ובכללם ,מקצוע אנשי של והנגישות המודעות הגברת .1

, בית הספרל גבוהה שייכות תחושת אף על - העולים בני של לצורכיהם גםהתייחסות מורחבת 

משתי קבוצות המוצא  העולים ובני אתיופיה עולי כי מלמדת וותיקיםה ליהודים שההשוואה הרי

 לפנות יכולים הם אליהש כתובת; בית הספרב" כתובת" להם יש כי יותר נמוכים באחוזים דיווחו

להעמיק את ההיכרות של צוות בית הספר עם תרבות המוצא  הצורך עולה, זאת לאור. הצורך בעת

 אף לשקול כדאי. העולים ובני העולים לצורכי נגישותואת ו ומודעות את להגבירשל התלמידים 
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 לפנות התלמידים יוכלו אליוש, עולים של גבוה ריכוז יש בהםש ספר בבתי, עולים רכז של עסקההַ 

יוכלו  העולים בני שגם בית הספר מצוותכמו כן, יש מקום להעמיד מישהו  .קושי או בעיה בעת

 את להגביר עוד רצוי. נושא בכל אישית" כתובת" להם שישמש, הכיתה למחנך נוסף, יולאלפנות 

 מקצועיים גורמים בקרב, העולים ובני העולים הנוער בני של הייחודיים לקשייהם המודעות

 . הצורך בעת לתמיכה מקור שיהוו כדי, במגע עמם הבאים נוספים

 באספות עוליםה ובני עוליםה של ההורים השתתפות - בית הספרב ההורים מעורבות הגברת .2

 לעומת, 85%-88%) הוותיקים יהודיםהזו של  לעומת מעט נמוכה אך, כללי באופן גבוהה הורים

(, עולים ובני עולים) אתיופיה יוצאי של הקבוצות שתי בקרב במיוחד כי עולה עוד(. בהתאמה, 76%

בני העולים ו הוותיקיםהיהודים  לעומת, יותר נמוך אחוז נמצא מ"בריה עולי בקרב גם אך

 החשיבות לאור. בית הספרב בעיה להם ישכאשר  לעזור מוכנים שהוריהם שדיווחו, מ"בריהמ

 הילד של למצבו ולמודעות הלימודי בתהליך הורים למעורבות המקצועית בספרות המיוחסת הרבה

 באסיפות העולים ובני העולים הורי של השתתפות יותרעוד  לעודד מקום יש, בכלל בית הספרב

על פי הספרות המקצועית, מעורבותם של הורים עולים . בית הספרב נוספות ובפעילויות הורים

תוקף לתרבות המוצא שלהם ומחזקת את הדימוי העצמי של נותנת בבית הספר של ילדיהם 

 דרכי של התאמה דורש שהדבר ייתכן. הזאתמעורבות הילדיהם. חשוב שבית הספר יעודד את 

 כתובת להיות ההורים את לעודד יש, לכך נוסף. העולים ההורים למאפייני התכניםשל ו נייההּפ

, להורים ההדרכות מערך חיזוק כי ייתכןלמשל, . ספרה-ביתב בעיה בעת ילדיהם בעבור לעזרה

 ואת, בכלל החינוך מערכת את יותר טוב להכיר להם עזורל עשוי, בארץ למדו שלא לאלה ובמיוחד

 . לילדיהם יותר לסייע שיוכלו כדי, כלים להם להעניק עשויה זאת היכרות. בפרט ספרה-בית

 יוצאי גם אך אתיופיה יוצאי במיוחד, העולים ובני העולים - ההורי הפיקוח הרחבתפעולות ל .3

 לעומתכפחותה  חייהם של היבטים מגוון על הוריהם של הידע רמת את מעריכים, מ"בריה

 על להוריהם הנוער בני בין הקיים התרבותי הפער את משקף שהדבר יתכן. הוותיקים יהודיםה

, עולים להוריםוהתערבויות אחרות  הדרכה פעילויותקיום  לשקול מקום יש. לארץ העלייה רקע

 האחוז לאור גם, זאת. ילדיהם בחיי מעורבותם ואת שנפגעה ההורית סמכותם את לחזק מנת-על

 . הבא בסעיף שיוצג כפי, סיכון בהתנהגויות מעורבות של הגבוה

 לבנילהרחיב את ההתייחסות חשוב מאוד  - סיכון בהתנהגויות ולטיפול למניעה פעולות תכנון .4

. וטיפול מניעה תכניות הפעלת לצורך משאבים ולאיגום, סיכון בהתנהגויות המעורבים הנוער

 בפרט, לנושא מיוחדת לב בתשומת הצורך את מעלים אלכוהול של מוגברת צריכה על הממצאים

 משתי נוער בני בקרב יותר רווח עישון גם. אתיופיהבני העולים מ ובקרב מ"בריה עולי בקרב

והתנהגות מנוגדת לחוק בצורות  באלימות למעורבותגם  נדרשת לב תשומת. אלה מוצא קבוצות

 . השונות

בקרב יוצאי אתיופיה )עולים ובני עולים( ובקרב בני  - ביטחון אישי ה של חוסרתחושהתייחסות ל .5

   העולים מבריה"מ. 

 לשרת המוצא קבוצות ברוב הגבוהה המוטיבציה לנוכח - לאומי לשירות או לצבא גיוס לקראת .1

 ובמיוחד נעריםל -  39-33 גילאימ מבוטל לא שלחלק לכך לב לשים יש, לאומי בשירות או בצבא
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 רבים, ועוד זאת. כלל מידע אין או, הלאומי השירות ועל הצבא על מידע מספיק אין - לנערות

 בהרחבת צורך יש כי מלמדים אלה ממצאים. נערותה במיוחד, לצבא הכנה לקבל רצון על דיווחו

 בקרבבמיוחד  כי נמצא, מכך יתרה. והלאומי הצבאי השירות בנושא מידע להעברת הערוצים

 להפגת אמצעי להוות העשוי(, לאומי בשירות או בצבא) לשירות בנוגע הידע הרחבת ,הנערות

, לצבא הכנה לקבל שונות אפשרויות הנוער בני בפני לפתוח צורך עולה, כן-כמו. מהגיוס החשש

 .לאומי בשירות או ל"בצה שירתו לא שהוריהם נוער בני בפני ובמיוחד

 לא חלק כי הראו סקרה ממצאיש על אף - השונות המוצא קבוצות בין ההדדית ההיכרות העמקת  .1

נוער שאינם  בניעם  מתחברים( 64%-37%) משתי קבוצות המוצא העולים בנימו מהעולים מבוטל

נכונות של )במונחים של הבנה הדדית, תפיסת איכות יחסי הגומלין  כי ,גם נמצא ,מוצאםקבוצת מ

 נוערה לבני אתיופיה יוצאיבני נוער  בין (קבוצות אחרותרצון לשלב בני נוער משל לעזרה הדדית ו

. ותיקים םעולים ליהודי בין םיחסיה איכות תפיסת לעומת, יותר שלילית נמצאה בריה"מ יוצאי

בני הקבוצות האחרות. כלפי תפיסות שליליות יש  הנוער מבני ניכר חלקל כי נמצאזאת ועוד, 

 , אך גם בקרב בני העולים מקבוצה זו.מ"בריהתפיסות שליליות אלה רווחות במיוחד בקרב עולי 

 מתכנית כחלק, תרבותיות רב בנושא בית הספר במסגרת פעילויותלקיים , כדאי, זאת לאור

ותיקים, בני עולים יהודים התייחסות לרקע המשפחתי של כלל התלמידים ) תוך, הלימודים

ועולים(, למאפייני התרבות של הקבוצות השונות ולסיפורי העלייה )מעבר להבדלי הפולקלור בין 

, כדאי לתת להורים (לעיל ך לכיוון פעולה מספר שתיים, שהובאשבהמו)זה  ענייןבהקבוצות(. 

-בין למפגשים יותההזדמנולפעול להרחבת  ניתן, העולים תפקיד פעיל בבית הספר. נוסף לכך

 ההדדית ההיכרות את להעמיק כדי(, ותיקיםיהודים ו עולים כולל) שונות קבוצות בין אישיים

 מוסרית אחריותשל כבוד הדדי ושל ערכים של סובלנות,  לפתח כדי בה שיש היכרות. ביניהן

 .שליליות תפיסות להפחית או מתן, ושעשויה להדדית

     80% ומעל מ"בריה עולימ 30%-כ כי מלמדים הממצאים - המוצא מתרבות רכיבים חיזוק .8

 מקבוצת כחלק רבה או במידה רבה מאוד במידה מרגישים)עולים ובני עולים(  אתיופיה מיוצאי

 המשפחה בחיק אם-בשפת שהשימוש נמצא עוד(. כישראלים גם הרגשתם לצד רובם) המוצא

 בניהשימוש בשפת אם בקרב  לעומת, (ומאתיופיהה"מ מברי) העולים בקרב, כצפוי ,יותר דומיננטי

 אתיופיה יוצאי השימוש בשפת אם בקרב לעומת( עולים ובני עולים) מ"בריה יוצאי ובקרב ,העולים

 ייחסו , ובמיוחד יוצאי אתיופיה,העולים בנימו מהעולים גדול חלק, זאת עם (.עולים ובני עולים)

קבוצות , הספרות מסקירת שעלה כפי(. 96%-ל 43% בין) אמם שפת על לשמירה רבה חשיבות

תרבות מוצא חזקה, מצליחות יותר תוך כדי שמירה על של החברה הקולטת,  תרבותהשאימצו את 

(Schmid, 2001 לכן .) אלא שההורים ישמרו בעצמם את תרבות המוצא, לא רק ממליצים חוקרים

 רכיבים חיזוקע על ארץ המוצא. תרבות זו ויתנו מידעיקרי ילדיהם כבר מגיל צעיר ינחילו לגם 

 ההיסטוריה עם והיכרות המוצא ארץ על מידע, שפה כמו בהיבטים) המוצא ארץ מתרבות

וכן לסייע  האישית רווחתם את לשפרו הנוער בני את להעצים עשוי -( הקבוצתיתו המשפחתית

  (.Awokoya, 2010 ;Fernandez-Kelly,2008עם סטיגמות ) להתמודדלהם 
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 אתיופיה יוצאי - פעולה כיווני 21.2

 של הקבוצות בשתי הנוער מבני גבוהים אחוזים - תוצאותיו ובחינת הלימודי הסיוע מערך הרחבת .1

חלקם הגדול כבר מקבלים סיוע ולכן עבורם מדובר . סיוע לימודידיווחו על צורך ב אתיופיה יוצאי

 שתי בקרב( נוסף בסיוע או) לימודי בסיוע הצורךבצורך בסיוע לימודי נוסף לזה שהם מקבלים. 

 חשובבנוסף לכך . הוותיקיםהיהודים ו מ"בריה יוצאי של הקבוצות שתי לעומת, גבוה אלה קבוצות

 המוצא קבוצות לעומת, יותר גבוהים באחוזים דיווחו אתיופיה יוצאי של הקבוצות שתי כי ,לציין

 את להרחיב הצורך עולהעל כן  .שלושה מקצועות לפחותב בלימודים מתקשים הם כי, האחרות

 ,ובאנגלית במתמטיקה כיום רווח הלימודי הסיוע עיקר. אתיופיה יוצאי לתלמידים הלימודי הסיוע

 לימוד לתחומי גם להרחיבו האפשרות את לבחוןאולם יש  .מובהק צורך קיים בהם מקצועות

 תכניות פותחו השנים לאורך. ך"ותנ לשון, היסטוריה כמו מלל רבי במקצועות בעיקר, נוספים

 . חשוב להמשיך לבחון את תרומתן של תכניות אלהו אתיופיה יוצאי של לימודי לקידום רבות

 יחסית נמוכים אחוזים - העליונה החטיבה תלמידי בקרבתיכונית -על השכלהל שאיפותה חיזוק .2

, תיכונית-על השכלה לרכוש שואפים)עולים ובני עולים(  אתיופיה יוצאיבקרב  התיכון מתלמידי

 בני של תפיסותיהם את לחזק חשוב, הלימודי הסיוע הרחבת בצד. האחרות המוצא קבוצות לעומת

 ישמשו אשר מהקהילה מבוגרים עם מפגשים. ההשכלה בתחום העצמית למסוגלותם ביחס הנוער

 עשוי, השכלתם בזכות הגיעו אליהם, ועיסוק ידע תחומי של קשת בפניהם ויחשפו לחיקוי כמודל

 . דומים לעיסוקים ולשאוף להשקיע, להתמיד הנוער בני את לעודד

 אתיופיה עולי 20.2.1

, בעברית היטב שולטים אינםדיווחו ש אתיופיה עולימ כרבענמצא כי  - בעברית השליטה שיפור .1

 צורךציינו כי יש להם  מהם דומה אחוז. והם דיווחו גם על קושי בתפקוד הלימודי שנובע מכך

לאור זאת עולה צורך להציע תכניות שמטרתן לשפר את השליטה בעברית של בני . בעברית בעזרה

 נוער אלה. 

 חיבור אין האחרות המוצא קבוצות לעומת, אתיופיה עולימ גבוה לאחוז - האינטרנט הנגשת .2

 הנוער במועדוניו הספר בבתי אלה נוער לבני האינטרנט להנגשת לפעול רצוי. בבית לאינטרנט

 בני בין שונות) "דיגיטלי פער" של היווצרותו למנוע כדי, זה בכלי שלהם השימוש יכולת את ולשכלל

 יכולים הנוער שבני לתועלת שמעבר, לזכור יש. (הממוחשבת בסביבה ובאוריינות בנגישות הנוער

 ייםעיקרה השימושים אחד, יומיים-םהיו ולחייהם לימודים לצורכי באינטרנט מהשימוש להפיק

, פייסבוקל ובראשונה ובראש, החברתיות לרשתות ההתחברות הוא כיום האינטרנט רשת של

 .הנוער בני של בחייהם ומתרחב הולך מקום שתופס

 בני העולים מאתיופיה 20.2.2

 הספר ביתב בנעשה הנמוכה ההורים למעורבות בהמשך - לילדיהם הורים בין התקשורת שיפור

 על ביותר הנמוכים באחוזים דיווחו אתיופיהמ העולים בני כי נמצא, הורי פיקוח של נמוכה ולתפיסה

 מאשר, יותר נמוכה ביכולת, הנוער בני תפיסת לפי, מתבטא זה קשר. הוריהם מצד תומך קשר

 הוריהם אל יותר נמוכה ובפנייה אותם שמטרידים בנושאים הוריהם עם לשוחח, האחרות בקבוצות

 .קושי או בעיה בעת אחרים משפחה לקרובי לפנות נוטים מהם רבים, זאת עם .קושי או בעיה בעת
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 וגם, הישראלית לתרבות השונה ההתאמה מקצב הנראה ככל נובע זו קבוצה בקרב" הדורות פער"

 בעברית יותר טוב שולטים הנוער שבני נמצא, מחד: הדיבור בשפת לילדיהם ההורים בין מהפער

 ההורים, מאידך. בלעדי באופן או אם-שפת עם בשילוב זו בשפה משפחתם בחיק לדבר ומעדיפים

 מבוגרים של בעברית שהשליטה המקצועית מהספרות וידוע, בטיגרית או באמהרית יותר טוב שולטים

 על לשמירה לגיטימציה מתן כי, ייתכן(. הספרות סקירת בפרק' ר) חלשה( ההורים) אתיופיה יוצאי

 ובמיוחד משפחתם של המוצא קבוצת לתרבות הנוער בני את לקשר עשוי זו מוצא קבוצת של אם-שפת

 ההורים בקרב בעברית טההשלי קזוחי, כן כמו. ביניהם התקשורת לשיפור שיתרום דבר, להוריהם

 הקשר חזק אתול להמשיך הצורך עולה, לכך נוסף. דורית-הבין התקשורת לשיפור לתרום אהו אף עשוי

 .לתמיכה" כתובת" להוות ימשיכו אלהש כדי, האחרים משפחתם קרובי עם מאתיופיה העולים בני של

מבטאים תחושת  אתיופיהבני העולים ממ מבוטל לא אחוז - הכלליתהאישית  הרווחה תחושת חיזוק

 רבים דברים לשנות לרצון הכוונה) חייהם את לשנות רצון עלעל ידי דיווח  רווחה אישית שלילית

תשומת לב מיוחדת לבני נוער הענקת בצורך העולה , לפיכך(. שונים חיים להם שיהיו רצון או/ו בחייהם

  . רגשי וסיוע ייעוץאלה, למשל באמצעות 

 מ"בריה יוצאי – פעולה כיווני 21.3

 הקבוצות משתי מיעוטמראים ש סקרממצאי ה - בתנועות נוער או פעילות דומה בפעילויות שילוב .1

 משקף זה השתתפות שדפוס ייתכן. נוער בתנועות משתתפים( עולים ובני עולים) מ"בריה יוצאי של

 הצורך עולה מכאן. השלטון עם מזוהות הנוער תנועות לפיה, המוצא בארץ נהוגה שהיתה תפיסה

 .  תוך שינוי התפיסה התרבותית ביחס אליהן ,נוער בתנועות השתתפותם את להרחיב דרכים לבחון

, בריה"מאחוזים ניכרים מיוצאי  - כלפי קבוצות אחרות וסטראוטיפיםדעות קדומות  הפחתת .2

 ליהודים והן אתיופיה ליוצאי הן שליליות תכונות רק מייחסים, בריה"מ עולימובמיוחד 

 אלה ממצאים. קיים עדיין הוא אולם, ןמתמתדפוס זה  העולים בני בקרב, אמנם. הוותיקים

 באמצעות, למשל. צמצום דעות קדומות כלפי קבוצות אחרות לשם התערבותב צורך על מלמדים

 וקבלת תרבותית רגישות בנושא סדנאות קיום או קבוצתיים-בין מפגשיםההזדמנויות להרחבת 

 ". האחר"

 מ"בריה עולי 20.3.1

 יותר חלשה מעט לישראל מ"בריה עולייקתם של ז, סקרהממצאי  פי על -העמקת הזיקה לישראל 

 לעומת, לישראל מאוד חזקה עד בינונית זיקה בעלי הם 98%) האחרות קבוצותה בניזיקתם של מאשר 

העובדה שלעומת  לאור חיזוק מקבלת זו תמונה(. הקבוצות בשאר 75%-ל ועד 89% בין הנע טווח

. , נמוך יותרלאומי בשירות או בצבא לשרת רוציםציינו שהם ש מ"בריה עוליאחוז  ,האחרות קבוצותה

 הישראלית מהחברה נפרד-בלתי חלק ירגישו אלה נוער שבני כדי לישראל הזיקה להעמקת מקום יש

קיים קשר הפוך בין  מ"בריה עולי בקרב שלפיו מהממצא מתקבלת זה פעולה בכיוון תמיכה. כולה

 רותּכתַ ׁשה  , כך אחוז החזקה יותר זיקתם לארץשככל : התנהגויות סיכוןמעורבות בזיקה לישראל ל

  . יורדים בקטטות םמעורבותואחוז 
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 ביבליוגרפיה

 ', תרפופורטשני עולמות.  ביןמי, מדוע והאין ברירה?". בתוך:  -. "נוער במצוקה 3783. 'ח, אדלר

 .ירושלים, אקדמון)עורכת(. האוניברסיטה העברית, 

. "גורמים מרכזיים להתנהגות אנטי חברתית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה 0030. 'א, אדלשטיין

; 'גריסרו, נבישראל. עולי אתיופיה  ניים שלהיבטים חברתיים, תרבותיים וקליבישראל". בתוך: 

-. הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים; אוניברסיטת בן340–309עמודים . )עורכים( 'ויצטום, א

 גוריון בנגב, באר שבע.

אקטיביים ועבריינות נלווית בקרב בני נוער יוצאי חבר -. "שימוש בחומרים פסיכו0008. 'אדלשטיין, א

 .85–54: 34 מניתוק לשילובהמדינות". 

 . האוניברסיטה העברית, ירושלים.דוח מחקר: פרויקט "סיכויים". 0008אדלשטיין, א'. 

-לעבודה חינוכית מפגש. "תפיסת הזהות של בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל". 0006. 'א, אדלשטיין

 .79-96:38סוציאלית 

אקטיביים ועבריינות נלווית בקרב -פסיכוים בחומר שימוש. 0009. 'רהמבורגר, -; בר'א, אדלשטיין

 .ירושלים, ואלכוהול בסמים למלחמה הלאומית הרשותבני נוער יוצאי חבר העמים. 

אקטיביים בקרב בני נוער -השימוש בחומרים פסיכו דפוסי. 0006. 'ר, גררהמבו-בר'; א, אדלשטיין

, לקרימינולוגיה המכון - העברית והאוניברסיטה בסמים למלחמה הרשותיוצאי אתיופיה בישראל. 

 .ירושלים

, ישראל-'וינטג. 1995הג'וינט בקליטת עולי אתיופיה בחינוך משנת  פעילותא. 0004. 'ח, אולמן

 .ירושלים

ישראל, -'וינטג. 1985הג'וינט בקליטת עולי אתיופיה בתעסוקה משנת  עילותפב. 0004. 'ח, אולמן

 .ירושלים

המלך החדשים והתאמתם לאקלים ישראלי. קבוצת הורים יוצאי  בגדי. 0007. 'א, סול'; א, אופיר

 .ירושליםהרווחה והשירותים החברתיים,  משרד. העצמת הסמכות ההורית -אתיופיה 

 בתוךהעמים". -מחבר עולים צעירים בקרב תרבותית והסתגלות. "מגדר 0006. 'ר, איזיקוביץ

. 300-303 עמודים, בישראל צעירים עולים: וביניהם תרבותיים גבולות על :)עורכת( ', ראיזיקוביץ

 הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. 

 אתיופי ממוצא ישראלים של חייהם סיפור: ישראל בארץ שחור יהודי להיות. 0030. 'ש, אינגדאו

העברית,  האוניברסיטה .ישראל לארץ סודאן דרך, גונדר באזור מהכפרים רגלי במסע בילדותם שעלו

 .ירושלים, מוסמך תואר קבלת לשם חיבור
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עיון בנושא פנאי  יום: בתוךהמועצות לשעבר". -. "תפיסת הפנאי בקרב עולי ברית0000. 'א, איסקובה

, צפורי חיים"ש ע קהילתי לחינוך המרכז)עורכים(.  צפורי חיים"ש ע קהילתי לחינוך המרכזוהגירה. 

 .ירושלים

נראות: ה"שבים הביתה", בישראל -של נראות ואי כפרקטיקות. "שימושי תקשורת 0030. 'נ, אליאס

-ון מכון, 373-333 עמודים)עורכות(,  'ת, רפופורט; 'פדר, ע-לומסקיבהגירה.  נראותובגרמניה". בתוך: 

 .אביב תל, המאוחד הקיבוץ הוצאת; ירושליםליר, 

בין עולי חבר המדינות לבין הישראלים  היחסים. 0000. 'ש, סופר'; מ, ירושלמי-אילן-בר'; נ, אליאס

, בכנסת והמידע המחקר מרכז. הוותיקים והתפיסות ההדדיות שלהם. סקירת ספרות מחקרית

 .ירושלים

הפער הדיגיטלי: השימוש במחשבים במערכת החינוך בישראל.  צמצום. 0008. 'י, אלמוג

 .ירושלים, ציבורית למדיניות בית הספר, העברית האוניברסיטה

בני נוער יוצאי אזור הקווקז: ממצאים  קליטת. 0005. 'ד, לוי'; ו, קונסטנטינוב'; שפרנקוביץ', -אלנבוגן

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 05-568-דמממחקר המשך. 

להיות מתבגר עולה: הקשר בין הגירה, פשיעה ועבריינות. המקרה . 0006. 'הורוביץ, מ; 'אמיר, מ

 בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל והמרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפולהישראלי. 

 בילדים ונוער, תל אביב.

החברתית של עולי המערב בישראל: שביעות רצון מהחיים בישראל  השתלבותם. 0008. 'ק, אמית

 .חפר עמק, חברתי ושילוב להגירה המכון, רופיןהאקדמי  המרכז. והגורמים המסבירים אותה

: המדד השנתי להשתלבותם של העולים רופין מדד. 0009)עורכות(. ' ס'אצ'אשווילי, צ; 'ק, אמית

 .חפר עמק, חברתי ושילוב להגירה המכון, רופיןהאקדמי  המרכז. 2דוח  -בישראל 

רקע לאשלים: מעבר לבגרות  מסמך. 0033. 'ד, ריבקין'; פסטרבצי'נסקי, -כאהן'; ר, רענן'; ג, אמיתי

, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס)טרם פורסם(. בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון: צרכים והתערבויות. 

 .ירושלים

 .ירושלים, בכנסת והמידע המחקר מרכזבקרב בני נוער עולים חדשים.  עבריינות. 0006. 'א, אפל

 .חיפה, חיפה אוניברסיטתברה. לשוניות כבסיס למחקר הלשון והח-רב. "תא. 'ל, ארונין

 הישראלי המכון. 2004הדמוקרטיה הישראלית  מדד. 0005. 'ש, ברנע'; פנון, -בן'; א, אריאן

 .ירושלים, גוטמן מרכז, לדמוקרטיה
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הון בחינוך תיכוני בקרב בני מהגרים: הון תרבותי והון חברתי של בני  המרת. 0003. 'ק, בודובסקי

, , העברית האוניברסיטה ,מוסמך תואר קבלת לשם חיבורהמועצות בישראל. -נוער עולים מברית

 .ירושלים

  .אביב תל, בבלהטלויזיה.  על. 3777. ', פבורדייה

לחקר  טאוב מרכזתמונת מצב.  - 2009שוויון במערכת החינוך. ישראל -אי. 0007. 'ח, אדלר'; נ, בלס

 המדיניות החברתית בישראל, ירושלים.

בטחת". בתוך: ו: כיצד יהודי הופך שחור בארץ המבמבו-בילי-בילי, סמבו. "כושי 0008. 'אאליעזר,  בן

 הקיבוץ הוצאת. ירושליםיר, ל-ון מכון. 349-360 עמודים)עורכים(, ' י, יונה'; י, שנהבבישראל.  גזענות

 .אביב תל, המאוחד

נראות בתהליך הקליטה של יהודי אתיופיה". -. "כטיפה השבה אל הים? נראות ואי0030. 'געזר,  בן

ליר, -ון מכון, 608-604 עמודים)עורכות(,  'ת, רפופורט'; עפדר, -לומסקיבהגירה.  נראותבתוך: 

 .אביב תל, המאוחד הקיבוץ הוצאת; ירושלים

 .שמן בן, מודן. 1985-1911סיפורי המסע של יהודי אתיופיה לישראל  - המסע. 0009. 'געזר,  בן

 . הוצאת ראובן מס, ירושלים.אתיופיה יהודי של וקליטתם תםיעלי - דכב אור כמו. 3770. 'געזר,  בן

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית . 0033קוברסקי, ר'; קונסטנטינוב, ו'. -רבי, ד'; ברוך-בן

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 33-499-דממחקר הערכה מסכם.  –לסיוע לימודי 

בין עמדות כלפי שינוי תרבותי, זהות אתנית ואיכות חיים בקרב מתבגרים  הקשר. 3779. 'עשלום, -בן

, מוסמך תואר קבלת לשם חיבור, העברית האוניברסיטה .11-"ע השייכים לפרויקט נעל"המחמ

 .ירושלים

עולים  -. "זהות תרבותית והסתגלות של מהגרים בהקשר מטמיע 0003. 'ג'יק, הורנצ'; עשלום, -בן

 .593-540(:6)מד מגמותבצה"ל".  בריה"ממ

". 33 "הנעל. "זהות תרבותית והסתגלות בקרב נערים עולים בפרויקט 0000. 'ג'יק, הורנצ'; עשלום, -בן

 .039-377(:0)מ מגמות

של מצוקה  הערכה. 0009. 'א, אסטור'; נ, באום; 'ר, הורנציק-פת'; ד, ברום'; מ, שיף'; ר, בנבנישתי

 המרכזהספר לאחר מלחמת לבנון השנייה. דוח ביניים. -נפשית, צרכים ומשאבים בקרב תלמידי בתי

 .ירושלים, העברית באוניברסיטה סוציאלית לעבודה בית הספרטראומה, -בפסיכו לטיפול הישראלי

 .ירושלים, סאלד הנרייטה מכון"ה. נוער עולה ללא הורים. נעל. 3773. 'י, פרידמן'; איעקב, -בנדס

 - 2008: מרכזי נוער אתיופיה עוליהלאומי של  הפרויקטא. 0007. 'מנבות, -כהן'; ר, קוברסקי-ברוך

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 07-463-דמדוח הערכה שני. 



 

91 

: התכנית למניעת אתיופיה עוליהלאומי של  הפרויקטב. 0007. 'מנבות, -כהן'; ר, קוברסקי-ברוך

, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 07-455-דמ. מחקר הערכה. 2008השימוש בסמים והאלכוהול 

 .ירושלים

תרבותיות: השלכות למערכת ההשכלה הגבוהה ולהכשרת עובדי -לרבור היתוך . מּכ0006. "וג, ברי

)עורכים(.  'סטריאר ד-ורואר 'א לשםתרבותית כאתגר לשירותי אנוש.  שונותרווחה וחינוך. בתוך: 

 . מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 304-336 עמודים

 .ירושלים, כנסת והמידע המחקר מרכזהפער הדיגיטלי.  צמצום. 0009. 'ר, גולדשמידט

בית התלמידים העולים מאתיופיה למסגרת  הסתגלות. 3789. 'ת, שפטיה'; ת, הורוביץ'; פקוק, -גולן

 .ירושלים, סאלד הנרייטה מכון, בחינוך הטיפוח לחקר המכון. הספר

 'דור וחצי'. "ניתוח קבוצת נערים יוצאי חבר המדינות השייכים לדור שני או 0030. 'א, פרוג'; ל, גולצמן

 .378-397: 33 לשילוב מניתוקראייה רב תרבותית". ב

הקליטה של העולים  דפוסי. 0007. 'ר, פוזנר'; ט, הרשמן'; א, רוזנבלום'; יתמרי, -רוזנבאום'; ר, גינדין

קבוצות מוצא: דוברי רוסית, צרפתית, ספרדית  4. דוח השוואתי בין 2001-ל 2000לישראל בין השנים 

 .אביב תל, לישראל קהל ודעת שוקמחקרי -פורילקליטת העלייה, ירושלים.  המשרדואנגלית. 

 .00–03אוגוסט(: -החינוך )יולי הדהניסיון האמריקאי".  -. "ילדי מהגרים 3787. 'א, גלאור

ממצאים מסקר שנערך עבור המשרד  .והעולים העלייה כלפי הציבור עמדות. 0030' ר, דגני'; א, דגני

האתגר הלאומי. המשרד לקליטת  0030לעלייה ולקליטה  6-לקליטת העלייה לקראת כנס אשדוד ה

 העלייה, ירושלים.

 הוועדה מסקנות -הספר -מבתי הנשירה לנושא המיוחדת הוועדה. 0000. 'מנבות, -כהן'; ט, דולב

 .ירושלים, בכנסת והמידע המחקר ומרכז, ברוקדיילמכון -ג'וינט .והמלצותיה

 ילדים. 3779. '; יואל, ב'; לוי, ג''; טרכטנברג, ס'; קליימן, ל'; כהן, מ'רבי, ד-; בן', הארונין'; ט, דולב

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -, ג'וינט79-86-מ .ותכניות מדיניות סקירת: בישראל ונוער

המועצות -מהגרים, בין זהויות. זהותם של מהגרי שנות השבעים מברית בין. 0004. 'פ, דולברג

 תואר קבלת לשם חיבור, גוריון בן אוניברסיטת לישראל לאחר גל ההגירה של שנות התשעים.

 .שבע באר, מוסמך

: בתוך .בישראל אתיופיה יהודי של בעיותיהם על השוואתי מבט: תרבותית התקבצות. 3779. 'ד, הולט

, בחינוך הטיפוח לחקר המכון. 333-77 עמודים)עורכת(,  'ש, ויילפיה באור הזרקורים. אתיו יהודי

 .ירושלים, העברית האוניברסיטה

 עם עובד, תל אביב. חברה בעומס יתר. –באוטופיה: ישראל  מצוקות. 3787. 'מ, ליסק'; ד, הורוביץ
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 של דיוקנההמועצות במרחב התרבותי בישראל. בתוך: -. יוצאי ברית3778. 'א, לשם'; ת, הורוביץ

' א, לשם'; סיקרון, מ .1995-1990, לשעברהמועצות -ברית עולי של קליטתם תהליכי. עלייה

 . מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 666-073)עורכים(, עמודים 

ממחקרים על זהות תרבותית  השתמעויות. "היתרונות של ריבוי זהויות: 0006. 'ג'יק, הורנצ

)עורכים(.  'סטריאר, ד-רואר; ', אלשםתרבותית כאתגר לשירותי אנוש.  שונותוהסתגלות". בתוך: 

 , מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 368-309עמודים 

בית למעטה של שילוב בין זהויות: עמדות כלפי תירבות בקרב עולים.  מתחת. 3779. 'ג'יק, הורנצ

 .ירושלים, העברית האוניברסיטה, לחינוך הספר

 המכון, רופיןהמרכז האקדמי  בין הגדרת הרוב להגדרה עצמית. –המהגרים  זהות. 0008. 'ס, היילברון

 .חפר עמק, חברתי ושילוב להגירה

 .הסיגדלקט נתונים לרגל חג  –הקהילה האתיופית בישראל . 0033. לסטטיסטיקה המרכזית לשכהה

 .ירושלים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה. לעיתונותהודעה 

עיבוד מיוחד. הלשכה המרכזית  .2009 אדם כוח סקר. 0030המרכזית לסטטיסטיקה.  הלשכה

 לסטטיסטיקה, ירושלים.

מגמות דמוגרפיות  -המועצות לשעבר -אוכלוסיית עולי ברית א.0007. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .ירושלים, טיסטיקהלסט המרכזית הלשכה. 2001-1990

http://www.cbs.gov.il/www/publications/migration_ussr01/migration_ussr_h.htm 

 הלשכההודעה לעיתונות.  -הקהילה האתיופית בישראל  ב.0007. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  .ירושלים, לסטטיסטיקה המרכזית

http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200911252 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  .2008 אדם כוח סקרג. 0007זית לסטטיסטיקה. המרכ הלשכה

 ירושלים.

בישראל. בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי  נוער. 0006. 'א, טילינגר'; מ, מולכו'; י, הראל

 .גן רמתאילן, -בר אוניברסיטתהתנהגויות סיכון. 

בישראל. רווחה  נוער. 0000. 'ג, חביב'; ח, עסבה-אבו'; מ, מולכו'; שפרנקוביץ', -אלנבוגן'; י, הראל

 ,00-45-פמ(. 1998חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי, ממצאי המחקר השני )

 .גן רמתאילן, -בר ואוניברסיטת, ירושלים, ברוקדיילמכון -'וינטג

והתנהגויות סיכון במבט בישראל. רווחה חברתית, בריאות  נוער. 3779. 'ג, רהב'; ד, קני'; י, הראל

 .גן רמתאילן, -בר ואוניברסיטת, ירושלים, ברוקדייל, מכון 79-59-פמבינלאומי. 

http://www.cbs.gov.il/www/publications/migration_ussr01/migration_ussr_h.htm
http://www.cbs.gov.il/www/publications/migration_ussr01/migration_ussr_h.htm
http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200911252
http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200911252
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הכנה  -הערכה של תכנית "אחרי! לדרך"  ממצאי. 0008. 'פסטרבצ'ינסקי, -כאהן'; לסיקרון, -ואזן

 (.פנימי)דוח  ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירסלצה"ל ליוצאי העדה האתיופית. 

 .ירושלים, בכנסת והמידע המחקר מרכזתמונת מצב.  -ספר -בבתי מחשוב. 0008. 'א, פידלמן'; י, וורגן

האוניברסיטה העברית. חיבור לשם  "ה בדרך ובבית.נעלהישראליות: בוגרי  מעשה. 0004. 'ר, ויזל

 קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ירושלים.

 המחקר מרכז. : תמונת מצב, פערים וטענות לאפליהיוצאי אתיופיה קהילת. 0006. 'ר, ורצברגר

 , ירושלים.בכנסת והמידע

 של מסרים בין: לשעברהמועצות -ברית יוצאי קהילת. 3774. 'מ, ליסק'; א, לשם'; נ, זילברג

. האוניברסיטה העברית, מחקרח דו(. תרבות ובמרכזי הרוסית)בעיתונות  טמיעה או שילוב, התבדלות

 ירושלים.

המועצות לשעבר אשר מוגדרים לא יהודים: גיבוש זהות -. "עולי ברית0009 .'ת, הורוביץ'; ט, זסלבסקי

-ונדר'; פ, עזאיזה'; י, ווזנר'; ג, רהב. 2005בישראל  נוערוהשתלבות בחברה הישראלית". בתוך: 

 לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. בית הספר)עורכים(.  'משוורץ, 

אחרי אינדיקטורים מרכזיים למצבה של  מעקב. 0030. 'י, אלמוג'; א, שץ'; חאילת, -הלבן'; ג, חביב

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 30-430-דמהאוכלוסייה האתיופית ברמת הארצית. 

המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה  פעילות. 0030. 'א, שץ'; חאילת, -הלבן'; ג, חביב

דוח  –והתוויית קווים להמשך פיתוחו  תכניותינת המידע הקיים על אפקטיביות ההאתיופית: בח

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 30-463-דמ. מסכם

דוח מעקב ראשון: ביצוע תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי . 0030חביב, ג'; עבודי, ח'; שץ, א'. 

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 30-433-דמ. 2008תקציב  –אתיופיה 

. 0003. 'י, קינג'; ד, קוזמרסקי'; ס, סוויצקי'; נ, ניראל'; ח, ליפשיץ'; י, לייטנר'; ט, דולב'; ג, חביב

-'וינטג .פעולה יווניוכעולים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית: אתגרים, מדיניות, תכניות  שילוב

 .ירושלים, ברוקדיילמכון 

זהות  –ספק, ישראלים. דוברי רוסית בארץ ובחו"ל  ללא. 0033. 'מ, ניזניק; ד"א, אפשטיין'; ז, חנין

 .גן רמת, אילן בר אוניברסיטתותרבות. 

. "תהליכי גיבוש זהות בקרב מתבגרים יוצאי אתיופיה. תיאוריה ומודל התערבות 0000. 'א, חקלאי

 .03-8:33לשילוב  מניתוקקבוצתי". 

 .334-73:30 החינוכי הייעוץ. "פנייה לעזרה בקרב מתבגרים". 0003. 'ב, מילגרם'; מ, טטר
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סוגיות נבחרות בתחום קליטת תלמידים  חקר. 3775. 'ח, רגב'; ח, אדלר'; ר, סבר'; ד, כפיר'; מ, טטר

 האוניברסיטה, בחינוך הטיפוח לחקר המכוןיסודיים בישראל. -ספר יסודיים ועל-עולים בבתי

 .ירושלים, העברית

-58 החדש האולפן הד. "יחסי משפחה ושימור שפת אם בקרב ילדי מהגרים". 0005. 'מ, וםטננבא

67:84. 

ממצאי הלמידה הממוקדת של בני נוער יוצאי אתיופיה  סיכום. 0033. 'מ, שבתאי'; י, יבלברג

 למלחמה הלאומית הרשות. המשתתפים בפעילויות הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

 .ירושליםעת, -דו מכון, ואלכוהול בסמים

 החברתית המדיניות לחקר המרכזתלמידים עולים במערכת החינוך.  שילוב. 0000. 'מ, ידוביצקי

 .ירושלים, בישראל

בין רמת עיבוד האבל על אובדן מדינה, תרבות וזהות כתוצאה מהגירה לבין  הקשר. 0007. 'נ, יעקובי

 (.33.9.0007-ב)פורסם  ירושלים, הרווחה משרד, נוער עבריינות קהילתהשימוש בסמים. 

וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן  מאפיינים. 0033. 'ד, לוי'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 33-484-דמלנוער. 

תמונת מצב  –נוער עולים בישראל  בני. 0030'. ו, קונסטנטינוב'; ד, לוי'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

 .30-433-דמעדכנית. 

מתודולוגיים בין סקר טלפוני  הבדלים. 0007סימון, ב. -סיקרון, ל; בן-ואזן'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

)דוח  ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירסהשפעה על תוצאות המחקר.  -לסקר מילוי עצמי 

 (.פנימי

נוער עולה "מסיכון לסיכוי". ממצאי  תכנית. 0008. 'ד, לוי'; לסיקרון, -זןוא'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 08-434-דממחקר הערכה. 

וצרכים של  מאפיינים. 0004. 'ר, אפרתי'; ו, קונסטנטינוב'; ל, יורוביץ'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

מכון -ג'וינט-מאיירס, 04-534-דממשרד הרווחה.  -הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות 

 .ירושלים, ברוקדייל

אסטרטגי של שירותים ותכניות לבני נוער בעיר  תכנון. 0005. 'ל, יורוביץ'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס ,05-567-דמ פתח תקווה: ממצאי המחקר והמלצות ועדת ההיגוי.

 .ירושלים

של מרכזי  הערכה. 0000. 'נ, רונאל'; ש, גפן'; ט, זסלבסקי'; לסיקרון, -ואזן'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

, ירושלים, ברוקדיילמכון -, ג'וינט00-688-דממידע וייעוץ לבני נוער "הפוך על הפוך". דוח מחקר שני. 

 .אביב תל, אביב תל ואוניברסיטת
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 -של מרכזי מידע וייעוץ לבני נוער "הפוך על הפוך"  הערכה. 0000. 'נ, רונאל'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

, ירושלים, ברוקדיילמכון -'וינטג תהליך הקמת המרכזים וחצי השנה הראשונה של פעילותם.

 .אביב תל, אביב תל ואוניברסיטת

פייני בני נוער בטיפול היחידות לקידום מא סקר. 3777. 'א, שמש'; ט, דולב'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

. נוער שבפיקוח מינהל חברה ונוער, במשרד החינוך התרבות והספורט: מאפיינים, צרכים ומענים

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -, ג'וינט77-655-דמ

 .53-63(:1) כא מגמות. "קווים לניתוח סוציולוגי של ארגוני נוער בלתי פורמליים". 3795. 'ר, כהנא

 המכון. 1990-1989חדשים מברית המועצות. פרופיל עמדות. מחקר חלוץ  עולים. 3776. ה"א, כהן

 .ירושלים, העברית האוניברסיטה, בחינוך הטיפוח לחקר

 ישראלית סוציולוגיה. "מארץ מקלט לארץ בחירה: שינויים בדפוסי ההגירה לישראל". 0000. 'י, כהן

 .30-67(: 3ד)

של המשפחה בתהליכי הקליטה וההסתגלות של נוער עולה לחברה . "מקומה 0003. 'ש, כהן

 .80-39 :30 גדישהישראלית". 

 התכנית יישום, הערכה מחקר"ח דועתידים": -"קדם תכנית. 0007. 'ט, חסין'; מנבות, -כהן

, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס תשס"ז.-"ותשס הבגרות בבחינות והישגיםתשס"ו -"התשס

 (.פורסם)טרם  ירושלים

 דרכי מיפוי. 0007. 'ט, חסין'; ר, קוברסקי-ברוך'; א, עוואדיה'; ו, קונסטנטינוב'; ד, לוי'; מנבות, -כהן

. מסכם דוח: המתקשים התלמידים לקידום הביניים וחטיבות היסודייםהספר -בתי של הפעולה

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 07-407-דמ

של הפרויקט  SPACE תכנית. 0008. 'ו, קונסטנטינוב'; ד, לוי'; ר, קוברסקי-ברוך'; מנבות, -כהן

, 09-09-תמ מחקר הערכה. -( 2001/1-2005/1: הסיוע הלימודי ומרכזי הנוער )עוליםהלאומי של 

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

הגלויה והסמויה בקרב בני נוער.  הנשירה. 0003. 'ת, ריינפלד'; שפרנקוביץ', -אלנבוגן; 'מנבות, -כהן

 ומרכז המחקר והמידע בכנסת, ירושלים. ברוקדיילמכון -, ג'וינט03-683-דמ

)דוח דברת(. כוח  לחינוך הלאומית התכנית. 0004המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל,  כוח

 המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, ירושלים. 

נשים יוצאות אתיופיה: תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים. בקרב  הסתגלות. 0008. 'ד, לוי

 .גן רמת, לפילוסופיה דוקטור תואר קבלת לשם חיבור, אילן בר אוניברסיטת
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 של וערכים מסורת שמירת, אמונות. דיוקן: ישראלים יהודים. 0000. 'א"ץ, כ'; ח, לוינסון; 'ש, לוי

 מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי, ירושלים. .2000 בישראל יהודים

 היהודים בקרב חברתיים ויחסים מצוות שמירת, אמונות. 3776. 'א"ץ, כ'; ח, לוינסון'; ש, לוי

 מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי, ירושלים. .בישראל

בלימודים של תלמידים עולים: ממצאים והמלצות  הישגים. 0006'; ד, ספולסקי'; א, שוהמי'; ת, לוין

 .גן רמתאילן, -בר ואוניברסיטת, אביב תל, אביב תל אוניברסיטתלמקבלי החלטות. 

 הקיבוץ והוצאת, ירושליםליר, -ון מכון. בהגירה נראות. 0030)עורכות(.  'ת, רפופורט'; עפדר, -לומסקי

 .אביב תל, המאוחד

. "אוריינטליזם במבחן ההגירה: סטודנטים רוסים 0004. 'י, לרנר'; ת, רפופורט'; עפדר, -לומסקי

 .359-337(: 03)וביקורת  תיאוריהקוראים מזרחיות". 

. "מ"עם במדים" ל"מדים שונים לעם": ניהול שונות תרבותית 0006. 'אארי, -בן'; עפדר, -לומסקי

 אלהביטחון: סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנה.  בשםוחברתית בצה"ל". בתוך: 

 .חיפה, חיפה אוניברסיטת, 083-044: עמודים)עורכים(. ' אאליעזר, -בן'; מ', חאג

מהגרים יהודיים רוסיים בצבא  -. "משחקים במודלים של גבריות 0000. 'ת, רפופורט'; עפדר, -לומסקי

 .43-63 (:3)גישראלית  סוציולוגיהישראלי". 

 ראיית -ממדי -רב מבט: אתיופיה יוצאי נוער בני של קליטתם. 3778, ג'. חביב'; ג, נועם'; ח, ליפשיץ

, ברוקדיילמכון -, ג'וינט78-660-דמ. דוח מסכם -ואנשי מערכת החינוך  אימהותה, הנוער בני

 .ירושלים

: 1ממדי. דוח -של בני נוער יוצאי אתיופיה: מבט רב קליטתם. 3779. 'ע, סגל'; ג, נועם'; ח, ליפשיץ

מכון -, ג'וינט79-636-. דמקווי מדיניות, שירותים ותפיסת הבעיות בעיני אנשי מקצוע וקובעי מדיניות

 .ירושלים, ברוקדייל

גבולות  על. דעת בהגירה: סטודנטים יוצאי רוסיה באוניברסיטה הישראלית. בתוך: 0006. 'י, לרנר

, הוצאת רמות, 343-306)עורכת(: עמודים  'ר, איזיקוביץתרבותיים וביניהם: עולים צעירים בישראל. 

 אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. 

 . 55-53 (:37)וביקורת  תיאוריה. "ריבוי והיברידיות בתפיסת הישראלים הרוסים". 0003. 'י, לרנר

מרכז שיין למחקרים במדעי החברה,  .באוניברסיטה רוסיים מהגרים: הדעת דרך. 3777. 'י, לרנר

 האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 .אביב תל"ה. ממדצה"ל,  .הגירה של פסיכולוגיה. 3776. 'ז, לרר
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מסד קליטה. מצגת  .הישראלית המציאות עם והתמודדות השתלבות: מ"בריה עולי. 0008. 'א, לשם

-)חולק ביום העיון(; ושאלון המחקר )התקבל באמצעות ג'וינט 05.9.08שהוצגה ביום עיון בתאריך 

 ישראל, ירושלים.-ישראל(. ג'וינט

 עיצוב. "הרפורמה בקליטת העלייה: מקליטה מוסדית לקליטה ישירה בקהילה". בתוך 0009. 'א, לשם

לחקר  טאוב. )עורכים(, מרכז '; קטן, י'; גל, ג', אאבירם. מדיניות חברתית בישראל. מגמות וסוגיות

 המדיניות החברתית בישראל, ירושלים.

 .84-83: 89האולפן החדש  הד. דוח מצב". 0006-3777בישראל:  בריה"מ. "עולי 0005. 'א, לשם

 .ירושלים, קליטה מסד -ישראל -'וינטג. דו"ח מצב. 2003-1999בישראל  בריה"מ עולי. 0006. 'א, לשם

. התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל. בתוך: 0003. 'מ, ליסק'; א, לשם

 הקיבוץ הוצאת, 09-3 עמודים)עורכים(,  'א, לשם; 'מ, ליסקלישראל, זהות ותרבות במעבר.  מרוסיה

 .אביב תל, המאוחד

 לחינוך המרכזנושא פנאי והגירה. עיון ב יום בתוך. "תפיסות תרבותיות של פנאי". 0000. 'ז, מאורן

 .ירושלים, ציפורי חיים"ש ע קהילתי לחינוך המרכז)עורכים(.  ציפורי חיים"ש ע קהילתי

. "ייצוגים חברתיים, תיאוריות הזהות החברתית וההתאמה 0009. 'י, מאנע'; א, אור'; ע, מאנע

  .40-05(:3)מה מגמותהחברתית: מודל אינטגרטיבי של הבניה חברתית של זהויות מתבגרים עולים". 

. "זהותם של מתבגרים מאתיופיה ומארצות חבר העמים: עקרונות 0005. 'י, מאנע'; א, אור'; ע, מאנע

 .438-573( 6)מג מגמותמארגנים של ייצוג תרבותי ייחודי של קליטת עלייה". 

לשם  חיבורוהשפעה על תחושת הרווחה בקרב בני נוער בישראל.  בית הספר תפיסת. 3778. 'מ, מולכו

 מת גן. אילן, ר-קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר

 .אביב תל, הפועלים ספרייתעל גיל ההתבגרות.  תיאוריות. 3788. 'א, מוס

 חברה מינהלעמדה בנושא צמצום האלימות בקרב הנוער.  נייר. 0007התלמידים הארצית,  מועצת

 .ירושלים, החינוך משרד, ונוער

מוכנות דיגיטאלית ופערים  סקר. )עורכים(. 0004. 'נ, אורון'; א, חצרנוב'; נ, בר'; י, מזרחי

 .ירושלים, האוצר משרד. 2005דיגיטאליים ישראל 

, בכנסת והמידע המחקר מרכזלסמים ולאלכוהול בקרב נוער עולה.  התמכרות. 0003. 'נעמי, -מי

 ירושלים.

 , ירושלים.בכנסת והמידע המחקר מרכזנרגילה בקרב ילדים ובני נוער.  עישון. 0005. 'נעמי, -מי
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. "לא טוב היות העולה לבדו. רשת התמיכה החברתית של 3777. 'פ, קדם'; י, דריימן-ברון'; י, מירסקי

 .40-67: 3"ט, יורווחה,  חברההמעוצות לשעבר". -סטודנטים עולים מברית

"פצעי בגרות". הבניית האתניות בקרב נערים מ"דור הביניים" של ההגירה . 0009'. מ, מלכה

 .שבע בארגוריון, -בן אוניברסיטת, מוסמך תואר קבלת לשם חיבורמקווקז. 

, ב"י-סקר מצב בריאות ותזונה לאומי ראשון לתלמידי כיתות ז"ת צעיר. מב .0003הבריאות.  משרד

, מחלות לבקרת הלאומי המרכז, והתזונה המזון שירותי. ממצאים כלליים -, חלק א' 2004-2003

 .ירושלים, הבריאות משרד

 .ירושלים, החינוך משרד. מיוחד עיבוד. "עתש בגרויות קובץ. 0033החינוך.  משרד

 .ירושלים, החינוך משרדמנכ"ל.  חוזרי. 0008-3777החינוך.  משרד

 .שלהם המוצא ארץ בשפת עולים תלמידים של השימוש)א(. 30/תשנט

 .מאתיופיה עולים לתלמידים העזר שעות של וניצול הקצאה)א(. 3/תשס

 .הבהרות - זכאים עולים תלמידים)א(. 9/תשס

 .עולים לתלמידים באנגלית הבגרות בבחינות במילון השימוש. 6/תשסא

 .החינוך במסגרות עולים תלמידים קליטת)א(. 7/תשסא

 .העולים התלמידים של המקוריים שמותיהם שימוש)א(. 3/תשסב

 .החינוך במערכת עולים של ההיגוי מרכז. 3/תשסג

 .הבגרות בבחינות הנבחנים חוזרים ביםותוש עולים תלמידים של זכויות)א(. 8/תשסז

 .החינוך במערכת אתיופיה יוצאי תלמידים. 0/תשסח

בני נוער עולים מברית המועצות לשעבר:  קליטת. 3778. 'מ, וולפסון'; שפרנקוביץ', -אלנבוגן'; ג, נועם

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -, ג'וינט78-079-דמממצאים ממחקרים בחמישה יישובים. 

האם אסטרטגיות אקולטורציה קשורות להתנהגויות בריאות מניעתיות? המקרה של . 0003נטר, א'. 

. המרכז האקדמי רופין, המכון להגירה ושילוב מניעת סרטן בקרב מהגרות מחבר המדינות בישראל

 חברתי, עמק חפר.

 ., ירושליםבכנסת והמידע המחקר מרכזעל צריכת אלכוהול.  נתונים. 0009. 'ג, נתן

 .ציון מבשרת, אסימון. תמונת מצב -העדה האתיופית בישראל  נוער. 0009. 'ר, סבר
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 את עושים ואיך אותו צריך למה. ספר בבתיתרבותי -בין גישור". בסדר שהכלכאילו . "3779. 'ר, סבר

 .ירושלים, העברית האוניברסיטה, בחינוך הטיפוח לחקר המכון? זה

משרד ראש הממשלה, הרשות לקידום מעמד  .מגדרי פילוחפי -על נתונים איסוף. 0033. 'ו, סויד

 .3.7.0033האישה, ירושלים. מכתב למנכ"ל המשרד לקליטת העלייה מיום 

תכנית מערכתית כוללנית  –הערכת תכנית "עצמאות" . 0030סומך, ס'; רבקין, ד'; שחר, א'; שורק, י'. 

, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס, 30-300-דמלליווי משפחות עולים מאתיופיה במעבר תרבותי. 

 .ירושלים

 :37: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, פנים. "מתבגרים כמהגרים". 0000. 'י, מירסקי'; ונבו, -סלונים

333-303. 

. "הסתגלות חברתית ופסיכולוגית של מתבגרים עולים 3777. 'א, עבדלגני'; י, שרגה'; ונבו, -סלונים

 .79-83: 3"ט, יורווחה,  חברהממוצא רוסי".  בני עוליםו

הגדול של התלמידים הישראלים. הסקר השנתי מבית  הראש. 0030. 'ט, פרוינד'; יהמבורגר, -עמיחי

 .אביב תל, חינוכית לטכנולוגיה המרכז .21-החינוך במאה ה -המרכז לטכנולוגיה חינוכית 

שחורה: מודלים של זהות חדשה בקרב נוער עולה . "אתיופיה האורבנית ותרבות 0006. 'לימיני, -ענטבי

 'ר, איזיקוביץ. בישראל צעירים עולים: וביניהם תרבותיים גבולות עלמאתיופיה בישראל". בתוך: 

 .אביב תל, אביב תלאוניברסיטת -רמות הוצאת, 60-33 עמודים)עורכת(, 

-לומסקיבהגירה.  נראות. "בשולי הנראות: עולים אתיופים בישראל". בתוך: 0030. 'לימיני, -ענתבי

 תל, המאוחד הקיבוץ הוצאת; ירושליםליר , -ון מכון, 38-56 עמודים)עורכות(,  'ת, רפופורט; 'פדר, ע

  .אביב

הישראלי  המכוןדעה: על עלייה, פשע ונוער בפריפריה הישראלית.  מאמר. 0007. 'מ, פיליפוב

 http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/147.aspxלדמוקרטיה, ירושלים. 

 , ירושלים.בכנסת והמידע המחקר מרכזאלכוהול בקרב בני נוער.  צריכת. 0003. 'י, פישמן

 על והחברתית התרבותית ההסתגלות השפעות. 0006. 'ד, מימון'; ג, מש'; צ, איזיקוביץ'; ג, פישמן

 ממצאים: ובישראל בגרמניה לשעברהמועצות -מברית מהגרים נוער בני של עברייניות התנהגויות

 . מרכז מינרווה לחקר הנוער, אוניברסיטת חיפה, חיפה.3 מספר מחקר דוח. ישראל - ראשוניים

 .הישראלי המקרה - דיגיטלי פער. א"ת .'איעקב, -בנדס'; י, פישר

http://golshim-old.macam.ac.il/golshim6/docs/38.pdf 

 אגףתרבותית. -היהודית של מתבגרים עולים בתנאי ההסתגלות הסוציו הזהות. 0009. 'ל, פרידמן

 .אביב תל, ועבודה ידידות הורים פורום; ירושלים, העלייה לקליטת המשרד, במדע לקליטה בכיר

http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/147.aspx
http://golshim-old.macam.ac.il/golshim6/docs/38.pdf
http://golshim-old.macam.ac.il/golshim6/docs/38.pdf
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". 70-. "קריטריונים של השתלבות: מקרה "העלייה הרוסית" של שנות ה0008 .'ס, ליסיצה'; י, פרס

 .374-337(:5)מה מגמות

 הלאומית המועצה. 2009בישראל, שנתון סטטיסטי  ילדים. 0007. 'אאריה, -בן'; צ, ברמן'; י, ציונית

 .ירושלים, חרוב ומכון הילד לשלום

 הלאומית המועצה. 2008בישראל, שנתון סטטיסטי  ילדים. 0008. 'אאריה, -בן'; צ, ברמן'; י, ציונית

 .ירושלים, חרוב ומכון הילד לשלום

 הלאומית המועצה. 2001בישראל, שנתון סטטיסטי  ילדים. 0009. 'אאריה, -בן'; מ, קמחי'; י, ציונית

 .ירושלים, חרוב ומכון הילד םלשלו

מניעת תופעת נוער  -. "תהליכי הסתגלות של נוער מתבגר עולה 3779. 'ל, גולצמן'; פ'נסקי, קאוצ

 .30-43(: 8)לשילוב  מניתוקשוליים". 

, בכנסת והמידע המחקר מרכזשל יוצאי אתיופיה בצה"ל.  השתלבותם. 0033. 'פ', דבידוביץ-קוך

 .ירושלים

 אתגר: בתוך. "משבר הזהות של הקולטים מול חיפוש הזהות של הנקלטים". 0009. 'ד, קונטורר

)עורכים(,  'ד; חייץ, נ"אפשטיין, א; 'מיכאלי, ס .האלפיים בשנות בישראל וקליטה עלייה: לאומי

 אילן, רמת גן.-, אוניברסיטת בר068-033עמודים 

 העלייה לקליטת המשרד. 2011אל עולים בישר ילדים. 0033. 'ש, כהן'; אאריה, -בן'; ח, קושר

 .ירושלים, הילד לשלום הלאומית והמועצה

 העלייה לקליטת המשרד. 2009עולים בישראל  ילדים. 0007. 'ש, כהן'; אאריה, -בן'; ח, קושר

 .ירושלים, הילד לשלום הלאומית והמועצה

 .אביב תל, עובד עם, 550-530 עמודים, מתיישבים, ילידים. מהגרים. 0005. 'ב, קימרלינג

 .608-035 :33 אלפייםתרבותיות". -תרבויות ללא רב-. "הישראלים החדשים: ריבוי3778. 'ב, קימרלינג

, 06-564-דמבשמונה ערים.  עוליםנבחרים ממפקדים של  נתונים. 0006. 'נ, נצר'; ר, אפרתי'; י ,קינג

 .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

-בן אוניברסיטתהחינוכית במשפחות יוצאות אתיופיה בישראל.  הסמכות. 0005. 'א, בקשי'; ל, קסן

 .שבע באר, איכותניות מחקר לשיטות הישראלי המרכזגוריון, 

בקרב יוצאי כורדיסטן".  בית הספרהסתגלות ל-. "השלכות ארוכות טווח של אי3773. 'מ, קרניאלי

. 'ר, איזיקוביץ, י.; קשתיהמשתקפות במראה: תרבויות בישראל בשנות התשעים.  פניםבתוך: 

 .אביב תל, אביב תל אוניברסיטת, רמות, 005-396 עמודים)עורכים(, 
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, 367-366 עמודים)עורכים(,  'נ, ברקוביץ; 'א, רם/שוויון. אי. "הון תרבותי". בתוך: 0003. 'מ, רגב

 .שבע באר, בנגבגוריון -בן אוניברסיטת הוצאת

; ', אלשםתרבותית כאתגר לשירותי אנוש.  שונות. מבוא. בתוך: 0006. 'א, לשם'; דסטריאר, -רואר

 .ירושלים, העברית האוניברסיטה, מאגנס, 30-3 עמודים)עורכים(, ' דסטריאר, -ררוא

מניעי עלייה ומחויבות לחיים בישראל".  –. "עולי ברית המועצות לשעבר 0009. 'יתמרי, -רוזנבאום

 'ד; חייץ, נ"; אפשטיין, א'מיכאלי, ס .האלפיים בשנות בישראל וקליטה עלייה: לאומי אתגרבתוך: 

 אילן, רמת גן.-, אוניברסיטת בר068-033)עורכים(, עמודים 

, בישראל לחיים ומחויבות עלייה מניעיי: לשעבר המועצות ברית עולי. 0005. 'יתמרי, -רוזנבאום

 לשעבר המועצות ברית עולי קליטת אחר המעקב מחקר נתוני על מבוסס, 1' מס מיוחד פרסום

 האגף לתכנון ומחקר, המשרד לקליטת העלייה, ירושלים. (.2004-1989) ישירה בקליטה

בחינת מאפייני הקליטה של הסטודנטים ושביעות )טרם פורסם(. ' ר, גינדין'; יתמרי, -רוזנבאום

לקליטת העלייה, ירושלים וחברת מדגם ייעוץ ומחקר  המשרדהרצון משירותי מנהל הסטודנטים. 

 בע"מ, בני ברק. 

בית משמעותיות בנושא שילוב תלמידים ממשפחות יוצאות אתיופיה ב נקודות. 0030. 'ר, רותם

 )מסמך פנימי(. ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס. הספר

לחינוך  המרכזבנושא פנאי והגירה. עיון  יום :בתוך. "מושגים בתרבות הפנאי". 0000. 'ה, רסקין

 .ירושלים, ציפורי חיים"ש ע קהילתי לחינוך המרכזקהילתי ע"ש חיים ציפורי )עורכים(. 

. "פרידה באמצעות ביקור: סטודנטים רוסים מבקרים בארץ 3777. 'עפדר, -לומסקי'; ת, רפופורט

 .300-76(: 33) במכללההולדתם". 

: 30 מניתוק לשילובשינויים במאפייני נוער עולה מחבר המדינות".  –. "'עליה חדשה' 0000. 'שמש, א

63-53. 

נתפסת, תגובות רגשיות והתנהגותיות, גזענות מופנמת ואיכות חיים  גזענות. 0030. 'ר, ברגדגול-שנהב

 תל, אביב תל אוניברסיטת, מוסמך תואר קבלת לשם חיבור. בקרב נערות מקהילת יהודי אתיופיה

 .אביב

. "לחיות עם זהות מאוימת: חוויות החיים עם שוני בצבע העור בקרב צעירים א0003. 'מ, שבתאי
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: שאיפות לרכישת השכלה בעתיד. ניתוח מסוג רגרסיה 'א נספח

 לוגיסטית

(, עליונהה חטיבהה תלמידי בקרב) מוצא לפי אקדמית או תיכונית-על להשכלה שאיפה: 1א לוח
 1לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני-רב ניתוח

 ים ותיקיםהודי  יוצאי אתיופיה   מ"בריה יוצאי 

 B 
Odds 

ratio  B 
Odds 

ratio  B 
Odds 

ratio 
(N) (050)   (009)   (369)  

         ארץ לידה )ביחס לחו"ל(:
 - -  1.10 0.09  0.92 -0.08 ישראל

 0.87 3.03  6.08 ***3.36  3.83 0.30 )ביחס לנערים(מין: נערות 

 0.88 -0.36  3.83 0.30  3.03 0.03 מסלול: עיוני )ביחס לטכנולוגי/מקצועי(
 3.03 0.03  3.93 0.45  0.73 -0.05 (6-3-+ )ביחס ל5מס' ילדים במשפחה: 

         רמת דתיות המשפחה )ביחס לחילונית(:

 0.73 -0.30  0.78 -0.00  0.74 -0.04 מסורתית
 0.83 -0.03  3.35 0.36  0.07 -0.53 דתית

         מספר מפרנסים במשפחה )ביחס לאין(:

 36.04 0.49  3.90 0.45  3.83 0.47 מפרנס/ת אחד/ת
 38.37 *0.70  3.57 0.50  0.74 3.08 שני מפרנסים

         השכלת האם )ביחס לתיכונית ופחות(:

 6.74 *3.69  ... ...  3.96 0.44 תיכונית-על

Pseudo Rטיב התאמה )
2) 4.8   7.9   36.7  

 Wald (0.04>p)פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
 Wald (0.03>p)פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
 Wald (0.003>p)פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

 המשתנה התלוי:  3
 אקדמי.תיכוני או -=רוצה ללמוד במוסד על3
 =רוצה להסתפק ברמת השכלה נמוכה יותר )תעודת בגרות או פחות(.0
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 : מגמות לפי קבוצת מוצא ומגדר'ב נספח

 )באחוזים( מגדרו לפי קבוצת מוצא: דפוסי זהות דתית, 1ב לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

       1כיהודים במידה רבה/רבה מאוד:  מרגישים
 75 79 73  84 *48 נערים

 73 78 73  83 38 נערות

       2חוגגים חגים יהודים: 
 73 78 *77  83 *36 נערים
 77 77 73  70 96 נערות

       2שומרים על המסורת היהודית: 
 *87 79 77  94 *43 נערים
 75 77 79  83 33 נערות
 הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

 השאר מרגישים כך במידה מועטה/ מועטה מאוד / בכלל לא 3
 = הרבה מאוד 4= בכלל לא עד  3בטווח התשובות הנע בין  4-6בני נוער שענו בדרגות  0

 1)באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, ההוריםבבית עם  מדבריםבה ש: השפה 2ב לוח
 אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים 
 100 100  *100 ***100 סה"כ – נערים
 56 34  33 6 בעברית  רק
 40 34  39 63 אחרת בשפה וגם בעברית גם
 (5) 00  39 33 אם-בשפת רק

 100 100  100 100 סה"כ – נערות
 45 33  38 8 בעברית  רק
 55 34  94 40 אחרת בשפה וגם בעברית גם
 -- 37  8 50 אם-בשפת רק

 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. הערה
0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על

χ (p<0.05) 
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001) 
 לא כולל יהודים ותיקים.  3

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --
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 1)באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, אםה-שפת: חשיבות השמירה על 3ב לוח
 אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי   
 בני עולים עולים  בני עולים עולים 

      /ההנער בעיני מאוד חשוב
 33 *33  57 *45 נערים
 47 98  43 35 נערות
      /ההנער הערכת לפי ההורים בעיני מאוד חשוב
 87 **83  ***34 *90 נערים
 89 76  80 83 נערות
 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 לא כולל יהודים ותיקים.  3

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, בית הספרב התלמידים של כלליים מאפיינים: 4ב לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
       1בבי"ס ממלכתי  לומדים
 *97 **34 **56  70 75 נערים
 93 40 04  89 70 נערות

       י"ב( -'י)כיתות  עיוני במסלול לומדים
 89 38 38  33 47 נערים

 76 95 93  93 90 נערות
 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

 .0030-השאלה נשאלה רק ב 3

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, התלמידים של הלימודי המצב: 5ב לוח

 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים מ"בריה ילידי  ותיקים

       מקצועות+ 3-ב מתקשים
 06 60  60  09 03 נערים
 00 66 67  03 00 נערות
       מקצועות+ 3-ב נכשלו
 30 *69 05  30 30 נערים
 3 04 06  8 35 נערות
 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא.הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 
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 לפי קבוצת מוצא, בית הספרב האווירה כלפי ועמדותיהם בית הספר את התלמידים תפיסת: 1ב לוח
 )באחוזים( ומגדר

 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים מ"בריה ילידי  ותיקים

       "סביה את מאוד אוהבים
 **56 56 40  50 *53 נערים
 43 50 46  54 43 נערות

       "סלביה שייכים מרגישים
 **83 88 83  87  75 נערים
 74 86 70  73 87 נערות
 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, בית הספר צוות יחס את התלמידים תפיסת: 1ב לוח
 אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 יהודים
 עולים  ותיקים

בני 
 עולים

 
 עולים

בני 
 עולים

 מאוד אכפת/ אכפת"ס ביה שלצוות חשים
   החברתית ומהשתלבותם הלימודיים מהישגיהם

 
   

 **90 38 90  *36 37 נערים

 86 39 98  96 33 נערות
 , לפחות פעם אחת ביחס משפיל או מעליבנתקלו

   1על רקע המוצא שלהם בית הספרממישהו מצוות 
 

   
  36 **7  36 30 נערים
  37 03  30 35 נערות
 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

 .זו שאלה נשאלולא הוותיקים  היהודים 3

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, על פי תפיסת התלמידים בית הספרב ההורים מעורבות: 8ב לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
       :בהחלט מסכימים

       :לעזור מוכנים ההורים"ס בביה בעיה כשיש
 99 *59 *53  95 30 נערים
 80 49 48  99 39 נערות

       "סבביה להצליח מעודדים ההורים
 80 *38 37  97 **93 נערים
 89 97 94  84 84 נערות
 מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 
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  ומגדר )באחוזים( לפי קבוצת מוצא: השאיפות ההשכלתיות של תלמידי החטיבה העליונה, 9ב לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 עולים בני עולים  עולים בני עולים  ותיקים
       אקדמי לא או אקדמי תיכוני-על במוסד ללמוד
 80 ***69 *56  99 *94 נערים
 89 30 33  84 88 נערות
 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 )באחוזים( ומגדר קבוצת מוצאלפי : המצב החברתי של בני הנוער, 10בלוח 
 אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים 

      1/כל החברים מקבוצת המוצא רוב
 46 34  60 *43 נערים
 45 35  60 53 נערות

נתקלו לפחות פעם אחת ביחס משפיל או מעליב 
    1מבני נוער על רקע המוצא שלהם

 
  

 *60 60  64 63 נערים

 50 69  67 56 נערות
 : הכוכביות בשורת 'נערים' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. הערה

0* הבדלים מובהקים לפי מבחן 
χ (p<0.05) 

 היהודים הוותיקים לא נשאלו שאלה זו. 3

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא: השתתפות בפעילות בלתי פורמלית, 11בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

       השתתפות ב:

       מועדון נוער
 *03 67 66  00 05 נערים
 36 64 03  05 03 נערות

       חוג:
 *43 64 ***50  45 50 נערים
 50 60 04  54 64 נערות

       תנועת נוער
 **00 ***34 37  (8) 8 נערים
 65 66 06  35 8 נערות

       פעילות התנדבותית מחוץ לביה"ס
 30 (5) (3)  (8) 9 נערים
 30 (3) (8)  35 8 נערות

משתתפים לפחות באחת מהפעילות הבלתי 
   פורמליות

 
   

 38 33 *30  33 33 נערים
 30 33 57  36 49 נערות
 מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05)          0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.01) 
0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על

χ (p<0.001)           ) (0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות 
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 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא: כסף לבילויים ופנאי, 12בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 *100 100 *100  100 100 סה"כ – נערים

 40 09 03  54 63 תמיד יש

 59 43 48  54 43 בדרך כלל יש

 (6) 39 03  30 8 בדרך כלל אין / אף פעם אין

 100 100 100  100 100 סה"כ – נערות

 33 06 33  54 60 תמיד יש
 63 35 33  59 47 בדרך כלל יש

 (6) 36 08  8 33 בדרך כלל אין / אף פעם אין
 סה"כ' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. –: הכוכביות בשורת 'נערים הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 )באחוזים(  ומגדר לפי קבוצת מוצא: צריכת תרבות ישראלית בעברית, 13בלוח 

 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

       1היקף צריכה גבוה או בינוני 

       קריאת ספרים ועיתונים
 ***30 **38 96  ***37 ***39 נערים
 93 80 83  84 83 נערות

       ויזיהוצפייה בטל
 *89 76 87  73 *84 נערים
 83 76 87  76 73 נערות

       שמיעת מוזיקה
 95 33 48   44 ***69 נערים
 94 30 48  36 33 נערות
 מגדר באותה קבוצת מוצא.סה"כ' מסמנות הבדלים מובהקים לפי  –: הכוכביות בשורת 'נערים הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 = הרבה מאוד. 4= בכלל לא, עד  3-מ שנעדרגות  בטווח 4-6בני נוער שענו בדרגות  3
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 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצאאינטרנט, ב: שימוש במחשב ו14בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

       יש חיבור לאינטרנט בבית 
 79 83 **98  77 *83 נערים
 74 86 34  77 98 נערות

       שימושים עיקריים

       משחקי מחשב
 ***45 ***43 *58  ***38 ***40 נערים
 09 63 68  63 64 נערות

       המחשבקשר עם חברים דרך 
 97 *38 37   90 30 נערים
 94 98 35  97 35 נערות

       דואר אלקטרוני
 *8 (9) (3)  7 7 נערים
 35 8 7  35 (4) נערות

       1יום-חיפוש מידע לצורכי יום
 7 -- --  35 (36) נערים
 8 (4) --  30 03 נערות
 של הכרה או לימודים לצורכי מידע חיפוש
   1/ההנער את שמעניין נושא

 
   

 **04 *35 *33   07 *04 נערים
 68 06 09  69 50 נערות
 או סרטים, מוזיקה קבצי, תוכנות הורדת

   משחקים
 

   
 56  45 57  *63 50 נערים
 50 53 53  50 50 נערות

       בית שיעורי/  עבודות כתיבת
 **3 **38  63  *39 63 נערים
 35 60 53  09 07 נערות

מספר שעות ממוצע של שימוש במחשב 
 ביום רגיל 

  
 

   
 0.7 0.8 0.5  6.9  6.0 נערים
 0.3 0.8 0.5  6.6 0.8 נערות

       + שעות ביום 4במחשב  משתמשים
 08 63 00  56 66 נערים
 04 09 00  69 07 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0030השאלה נשאלה רק בשנת  3
 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --
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 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, 11-15: עבודה בשכר של בני 15בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

       עובדים בשכר:
 *04 63 39  06 64 נערים
 69 03 (36)  03 68 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצאהתנהגות אלימה והשתתפות באלימות, פגיעה מ: 11בלוח 
 אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 יהודים
 עולים  ותיקים

בני 
 עולים

 
 עולים

בני 
 עולים

       )לפחות פעם אחת( האחרונה בשנהנפלו קורבן 

       מכה, סטירה או דחיפה חזקהל

 ***60 38 ***09  ***63 ***07 נערים
 3 35 30  30 35 נערות

       אחר כלי או סכין, מקל באמצעות לפגיעה
 (***3) (3) (***3)  (5) **8 נערים
 -- (6) 0  (6) -- נערות
"ס מהצקות/ הטרדות מתלמידים ביה בשטח סבלו

   האחרונים( חודשייםאחרים )לפחות פעם ב

 

   

 *03 7 36  33 33 נערים
 36 33 30  35 34 נערות

"ס בהצקות/ הטרדות לתלמידים ביה בשטח השתתפו
   האחרונים(אחרים )לפחות פעם בחודשיים 

 

   

 ***05 36 *33  ***05 *33 נערים
 (6) 33 (9)  8 (3) נערות

       + פעמים בשנה האחרונה3השתתפו בקטטה 

 ***30 36 30  ***38 ***38 נערים
 0 7 30  (6) (3) נערות

 הליך/פלילי תיק נגדם נפתחאו  משטרה בתחנת נחקרו
   מותנה טיפול

 

   
 *7 *30 (9)  (*3) **35 נערים
 (6) (5) (4)  -- (4) נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --

  



 

113 

 )באחוזים(  11-15בקרב בני  ומגדר לפי קבוצת מוצא: עישון, 11בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
       מעשנים סיגריות או מוצרי טבק אחרים

 **03 **60 (30)  00 05 נערים
 (7) 35 (7)  (34) 06 נערות

       מעשנים נרגילה
 *63 *69 ***05  05 06 נערים
 39 06 --  00 06 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --

 )באחוזים(  11-15בני  בקרב, ומגדר לפי קבוצת מוצא: צריכת אלכוהול, 18בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
יש חברים ששותים אלכוהול מידי 

   פעם/באופן קבוע
 

   
 ***97 ***85 *47  84 80 נערים
 47 35 55  98 86 נערות

       שותים אלכוהול לפחות יום בשבוע
 ***64 ***53 **09  *53 *67 נערים
 36 39 (7)  05 07 נערות

       השתכרו לפחות פעם אחת
 ***68 ***59 ***64  *07 *54 נערים
 34 05 (9)  33 65 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
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 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, וגופניים נפשיים תסמינים: 19בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
       1מדד מסכם  –סובלים מתסמינים נפשיים 

 57 43 56  53 *56 נערים
 58 30 58  58 44 נערות

       2מדד מסכם  –סובלים מתסמינים גופניים 
 *07 09 *03  *07 ***08 נערים
 67 64 63  50 40 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

יותר מהתסמינים הבאים:  אואחד  ,לפחותבני נוער שדיווחו כי בששת החודשים האחרונים חוו פעם בשבוע  3
 מצב רוח רע )מצוברח או מדוכא(, כעס, עצבנות או קשיים להירדם.

יותר מהתסמינים הבאים:  אואחד  ,לפחותער שדיווחו כי בששת החודשים האחרונים חוו פעם בשבוע בני נו 0
 כאב ראש, כאב בטן, כאב גב או סחרחורת.

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, הנוער בני חיי להידע של ההורים ע הערכת: 20בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  עולים בני עולים  ותיקים
       1מסכם מדד -תומך מצד ההורים  קשר
 80 33 *38  98 99 נערים
 85 30 97  99 80 נערות

רמת הידע של ההורים על חיי בני  הערכת
   2מדד מסכם  -הנוער 

 
   

 ***90 54 54  35 *47 נערים
 88 59 46  37 37 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

רבה מאוד(, קל לך לשוחח עם רבה או משתנים: ההורים מבינים מה מטריד אותך )במידה  6המדד כולל  3
מוצג שיעור ההורים שלך על דברים שמטרידים אותך )קל או קל מאוד( וכשיש לך בעיה אתה פונה להורים. 

 במדד. המשתניםמ 6-0 על בחיובבני הנוער שענו 
הם  איך, שלהם החברים מי: עליהם הרבה יודעים הוריהם כי העריכו נוער בני לגביהם מצבים 4המדד כולל  0

 נםבזמ עושים הם ומה בלילה הולכים הם לאן, בית הספר אחרי מסתובבים הם היכן, כספם את מוציאים
 במדד. צביםמ 4-5על  כךבני הנוער שענו  אחוז. מוצג הפנוי
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 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, עזרה ולבקשת לייעוץ נייהִפְּ  דפוסי: 21ב לוח
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 בעת פונים אליהם עיקריים גורמים
   קושי/בעיה

 
   

       להורים
 *93 49 48  90 38 נערים
 80 40 34  90 90 נערות

       לחברים
 *50 ***60 *05  *63 *56 נערים
 46 46 63  58 45 נערות
       ראח משפחה לקרוב
 34 56  00  36 7 נערים
 00 69 08  39 30 נערות
       אחד לאף

 8 8 *36  *33 ***33 נערים
 (5) (3) (3)  (3) -- נערות
 אדם עם להתייעץ רצון/  צורך פעם אי חשו

   מקצועי
 

   
 38 30 33  **30 ***30 נערים
 37 34 39  06 03 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
 0.50-מ גדולה היחסית הדגימה טעות --
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ומגדר  לפי קבוצת מוצא, 11-11 גילאי: עמדות לקראת גיוס לצבא ולשירות לאומי בקרב 22ב לוח
 )באחוזים(

 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 
 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים

 –להתגייס לצבא או לשירות לאומי  מתכוונים
   1 סה"כ

 
   

 79 *74 89  300 **83 נערים
 70 300 76  73 78 נערות
 במידה לאומי בשירות או בצבא לשרת רוצים
   מאוד רבה/  רבה

 
   

 87 97 80  85 34 נערים
 87 83 97  99 36 נערות

 ידע יש/ לאומי שירות על או הצבא על ידע אין
   מועט

 
   

 (36) 03  60  (38) (*33) נערים
 00 60 58  04 08 נערות

/  רבה/  בינונית במידה לצבא מהגיוס חוששים
   מאוד רבה

 
   

 **07 **37 **06  ( 03) (*33) נערים
 30 50 43  69 08 נערות
/  שכן)בטוחים  לצבא הכנה לקבל רוצים

   (שכן חושבים
 

   
 90 38 98  35 *44 נערים
 86 95 87  39 93 נערות
 .מוצא קבוצת באותה מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות'נערים'  בשורת הכוכביות: הערה

0פי מבחן -* הבדלים מובהקים על
χ (p<0.05) 

0פי מבחן -** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.01) 

הנערים נשאלו רק על כוונה להתגייס לצבא. הנערות נשאלו על כוונה להתגייס לצבא או לשירות לאומי. לא  3
 מוצג: לא מתכוונים להתגייס או מתלבטים האם להתגייס.

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 

 )באחוזים( ומגדר לפי קבוצת מוצא, 1לישראל זיקה: 23בלוח 
 יהודים אתיופיה יוצאי  מ"בריה יוצאי 

 בני עולים עולים  בני עולים עולים  ותיקים
 100 100 100  100 ***100 סה"כ – נערים
 9 30 30  30 04 חלשה זיקה

 33 00 03  03 03 גבוהה-בינונית זיקה
 99 38 30  37 57 מאוד חזקה זיקה

 100 100 100  100 100 סה"כ – נערות

 (4) 9 36  30 37 חלשה זיקה
 7 04 00  00 00 גבוהה-בינונית זיקה
 83 38 39  38 33 מאוד חזקה זיקה
 סה"כ' מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר באותה קבוצת מוצא. –: הכוכביות בשורת 'נערים הערה

0פי מבחן -*** הבדלים מובהקים על
χ (p<0.001) 

 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  
הבאים:  הביטוייםמ 6: מאוד חזקה זיקה ;ביטויים 0: גבוהה-בינונית זיקה ;ביטויים 3-0זיקה חלשה:  3

(; בטוח / חושב להישאר בישראל; מרגיש כישראלי )במידה מאודמרגיש בבית בישראל )במידה רבה או רבה 
 (.מאודרבה / רבה 


