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תקציר
מיפקדים סדרת ערך ישראל וג'וינט העלייה לקליטת המשרד עם בשיתוף ברוקדייל ג'ועטמכון
גת. וקרית נתניה עפולה, אלה: עולים של גדולים ריכוזים יש שבהן ערים בשלוש אתיופיה עולי בקרב
השתלבותםבתחומי מידת ועל העולים של הסוציודמוגרפיים מאפייניהם על מידע נאסף במיפקדים

וחברה. חינוך דיור, תעסוקה, כגון חיים

עולי מתגוררים שבהן דיור יחידות 495 לבין 441 בין הערים בשלוש אותרו לדלת מדלת בסריקה
וכן משפחות ראשי ל500 מעל רואיינו ומתוכם עולים ל2,400 2,000 בין נמצאו עיר בכל אתיופיה.
לפני לישראל הגיעו מהמשפחות שלישים כשני כי נמצא הערים בכל נשואים. שאינם ומעלה 22 בני
כן שלמה). מבצע במסגרת (רובם יותר מאוחר הגיעו וכשליש משה) מבצע במסגרת (רובם 1989

שנה; 18 להם מלאו שטרם מצעירים מורכבת האוכלוסייה ממחצית למעלה כי הערים בכל נמצא
בין  מאוד גבוה 18 לגיל מתחת ילדים עם המשפחות כלל מתוך הוריות החד המשפחות שיעור וכי

ל3070. 2470

בוותק העלייה שעם נמצא, כך, התעסוקה. בתחום השאר בין מעניינים, ממצאים הניבו המיפקדים
גדלים המועסקים* שיעורי הגברים, בקרב הנשים. בקרב במיוחד גדלים, התעסוקה שיעורי בארץ,
יותר הוותיקים ?%1tב7קרב 1989 מאז לארץ שעלו אלה בקרב מ3596  בנתניה ניכר באופן
78960 7370) השיעורים שני בין הבדלים כמעט אין בעפולה בהתאמה. ל7170 מ5970  גת ובקרית
ל>£309, מ696 בעפולה, יותר: דרמטית בצורה גדלים התעסוקה שיעורי הנשים, בקרב בהתאמה).

בהתאמה. ל3970 7 מ96  גת ובקרית ל3396 מ496  בנתניה

שיעורי ,1989 לפני לארץ עלו אשר ,6425 בני הגברים שבקרב כך על מצביע במיוחד מעודד ממצא
ישראלים בקרב לשיעור כמעט זהים (7870 גת ובקרית 7496 בנתניה ,8096 (בעפולה המועסקים

.(£789) הגילים באותם ותיקים

עלה זה שיעור בעפולה עובדים. הזוג בני שני שבהן המשפחות שיעור גדל הוותק, התארכות עם
כמובן תורם אלה בשיעורים הגידול ל3596. מ1296 גת ובקרית ל2796 מ296 בנתניה ל2696, מ596

בעבודות המועסקים העולים שיעורי גדלים כן, כמו הללו. המשפחות של הכלכלי מצבן לשיפור
ל5196). מ3096 גת ובקרית ל4096 מ^27 בנתניה ל4496, מ2096 (בעפולה מקצועיות

ביותר הקרוב השלם לאחוז עוגלו השיעורים *



הערים). בשלוש 82^ בארץ הוותיקה האוכלוסייה של מהיחס רבה רצון שביעות הביעו העולים
מהשירותים. גדול בחלק ושימוש היכרות של ניכרת מידה על דווח

העיקרית שהמכשלה עולה המחקר מן בעיות. מספר על להצביע ניתן הללו, החיוביות הנקודות לצד
דיווחו המשפחות ראשי של בלבד נמוכים אחוזים כלכליים. קשיים היא העולים מתמודדים עמה
בקרית וכ^6 בנתניה כ1190 בעפולה, (כ^3 הבסיסיים צורכיהם את מכסות המשפחה הכנסות כי
של הגדול ממספרן המשפחות, מגודל השאר בין נובעים העולים של הכלכליים הקשיים גת).

במשפחות שרק ומכך מפרנס אין בהן משפחות של יחסית גבוה משיעור החדהוריות, המשפחות
מפרנסים. שני יש מעטות

הצרכים של ולהבנה לזיהוי חשובה תשומה מהווים גת, ובקרית בנתניה בעפולה, המיפקדים ממצאי
המקומית וברמה הארצית ברמה הקליטה לרשויות לסייע שעשוי דבר אתיופיה, עולי של הבסיסיים
מאתרי העוברים לעולים והן קבע ביישובי מתגוררים שכבר לעולים הן הנוגעות החלטות בקבלת

אלה. בימים ליישובים הקרוונים



תודה דברי
אנו ראשית, לביצועו. רבות ותרמו המחקר שלבי בכל לנו שסייעו הרבים לגורמים להודות ברצוננו
מהאגף גינדין ורחל אתיופיה עולי קליטת על הממונה גדור, עוזי  ולנציגיו הקליטה למשרד מודים
הקליטה משרד  אלה גורמים שני ישראל. מג'וינט גולדברג לאלן מודים אנו כן ומחקר. לתכנון

שלביו. בכל אותו וליוו המחקר למימון שותפים היו  וג'וינטישראל

להכנת הקשור בכל לנו ייעצו אשר גת וקרית נתניה עפולה, העיריות לצוותי תודה חבים אנו
בנתניה הקליטה מרכז וצוות גת, ובקרית בעפולה המתנ"סים ולצוותי המיפקד לקראת הקהילה

השדה. עבודת התנהלה בה התקופה לכל המכון עובדי את אירחו אשר

רבות ותרם סיומו, ועד המחקר מתחילת לנו ייעץ אשר ג'וינטישראל מנכ"ל חביב לג'ק מודים אנו
תרמו אשר ברוקדייל במכון לעמיתינו תודה חבים אנו כן, כמו זה. דו"ח ולכתיבת ולביצועו לגיבושו
סייע אשר פקטור לחיים ובמיוחד זה, דו"ח כתיבת לקראת לחשיבה והן המחקר לביצוע הן רבות

הממצאים. ניתוח של השונים בשלבים

את שערכה רוזנפלד לג'ני ובתכנות, הקובץ בבניית עזרתה על צ'רצניקוב לטניה תודה לבסוף,
הדו"ח. את שהדפיסה שיזגל ולאילנה השאלונים הדפסת את שריכזה אלון לבלהה הדו"ח,
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מבוא .1
מיפקדים סדרת ערך ישראל, וג'וינט העלייה לקליטת המשרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון
ריכוזים יש שבהן ערים בשלוש נערכו המיפקדים כאחד. וותיקים חדשים אתיופיה, עולי בקרב
וקרית בצפון עפולה  בפריפריה ערים ושתי נתניה;  הארץ במרכז גדולה עיר אלה: עולים של גדולים
מידת ועל העולים של הסוציודמוגרפיים מאפייניהם על מידע נאסף במיפקדים בדרום. גת

וחברה. חינוך דיור, תעסוקה, כגון חיים בתחומי השתלבותם

לאסוף הראשונים הניסיונות אחד היווה והוא 1992 בספטמבר גת בקרית בוצע הראשון המיפקד
נערך השני המיפקד .(1993 לוי נועם, (בניטה, מובנים שאלונים באמצעות אתיופיה עולי בקרב מידע
בחודשים בעפולה נערך והשלישי (1994 לוי נועם, (בניטה, 1993 מאייוני בחודשים בנתניה

.(1994 לוי נועם, (בניטה, 1993 ספטמבראוקטובר

לסייע העשוי העולים, צורכי של ולהבנה לזיהוי חשוב מידע מקור מהווה אלו מיפקדים סדרת
שכבר לעולים הן הנוגעות החלטות בקבלת המקומית וברמה הארצית ברמה הקליטה לרשויות
היישובים. לאותם הזמני הדיור ממסגרות לעבור העומדים לעולים והן קבע ביישובי מתגוררים

המידע איסוף תהליך .2
עולי על סטטיסטי למידע בנוסף גת, בקרית המיפקד סיפק המיפקדים, בסדרת ראשון בהיותו
לקראת האוכלוסייה להכנת ביותר האפקטיביות הדרכים מהן לבחון הזדמנות ביישוב, אתיופיה
משיטות גדול חלק זו. מיוחדת מאוכלוסייה נתונים לאיסוף ביותר המועילות השיטות ומהן המיפקד
פירוט להלן השונים. היישובים למאפייני התאמה תוך יותר, המאוחרים במיפקדים אומצו אלה,

המיפקדים: בשלושת שננקטו המקדימים הצעדים
המיפקד קיום על אמהרית, לדוברי בתוכנית ברדיו הודעה פורסמה המיפקדים, בשלושת א.
יפחיתו המיפקד יתבצע שבאמצעותו והתהליך המטרות שהבנת היתה ההנחה ומטרותיו.

העולים. חשדנות את
■ המיפקד לקראת העולים בהכנת המקומית הקהילה מנהיגי של הרצויה המעורבות מידת ב.

מנותני שהתקבל למידע בהתאם המחקר. צוות בפני שעמדה מרכזית סוגייה היתה
את המחקר צוות קבע העולים, קהילת את היטב מכירים אשר מהערים, אחת בכל שירותים

המחקר. לקראת הקהילה בהכנת המנהיגים ישותפו בה המידה ואת הדרך
לאפיוניים בהתאם הן נעשו בשאלון שינויים זהה. כמעט שאלון הופץ הערים בשלוש ג.

הקודם. מהמיפקד שהופקו ללקחים בהתאם לשפרו רצון מתוך והן היישוב, של ספציפיים
מידת על שאלות כגון העולים, של חשדנותם את להגביר העלולות שאלות נכללו לא
אינפורמטיביות שאלות בעיקר נשאלו המשפחה. בתוך היחסים ועל המסורת על השמירה

ביישוב. ומקליטה מעבודה רצון שביעות על שאלות ומספר
הראיונות. לביצוע מראיינים לבחירת מתייחס גת בקרית מהמיפקד החשובים הלקחים אחד ד.

התנהלו שהראיונות וכמובן ותיקים, ישראלים מראיינים באמצעות בוצע גת בקרית המיפקד
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הריאיון התנהל בעברית, שיחה לנהל מסוגל היה לא המרואיין בהם במקרים רק בעברית.
מראיינים בחירת עצמאי. כמראיין או כמתורגמן ששימש אמהרית דובר בעזרת באמהרית
יותר, קצר זמן תוך לראיין יצליחו אלה שמראיינים ההנחה על התבססה ותיקים ישראלים
בבית ממושכת ישיבה הדורשים העדה, בני של ההתנהגות בכללי מחוייבים הם שאין היות
אמהרית, דוברי במראיינים שימוש נעשה בהם מקרים באותם כי התברר אולם המרואיין.
את לראיין ובעפולה בנתניה הוחלט זאת, לאור הראיון. משך את בהרבה האריך לא הדבר
בקרית שנעשה כפי לעברית עדיפות לתת ולא אמהרית) או (עברית לו הרצוייה בשפה העולה
בפני עצמם את להציג כיצד אינטנסיבית הדרכה המראיינים כל קיבלו המיפקדים בכל גת.

השאלון. תוכן ועל הרצויות הריאיון דרכי על והסבר המרואיין

נתונים לקבלת גם אלא הסירובים מספר ולהפחתת הנתונים לשלמות רק לא תרמו אלו צעדים
מובהק. פנימי היגיון בעלת תמונה היא מהנתונים המתקבלת התמונה אכן, סתירות. בהם שאין

העולים כל את לאתר המאפשר מעודכן מידע היה לא המקומיות מהרשויות אחת שלאף מכיוון
(להוציא בעיר הדיור יחידות בכל לבית מבית סריקה כללה העבודה של הראשון השלב העיר, תושבי
דירה איתור עם אתיופיה). עולי מתגוררים שבהן השכונות בכל הסריקה נערכה בה אשר נתניה, את
ראשי רואיינו שני, בשלב בדירה. הדיירים על בסיסי מידע נאסף אתיופיה, עולי מתגוררים בה
 בגפם המתגוררים והעולים חדהורית במשפחה היחיד ההורה הנשואים, הגברים  המשפחות

נשואים. שאינם ומעלה 22 בני כל רואיינו ובנוסף

המיפקדים של המידע איסוף תחומי .3
על: מפורט מידע נאסף הריאיון במסגרת

ובת המרואיין של לימודיהם (ב) הזוג; בת ושל המרואיין של הסוציודמוגרפיים המאפיינים (א)
קליטה (ה) בריאות; מצב (ד) העברית; בשפה שליטה (ג) ואחריה; העלייה לפני ותעסוקתם הזוג
(ח) החברתית; הקליטה של נבחרים היבטים (ז) המשפחה; של כלכלי מצב (ו) הדיור; בתחום

החינוך. במערכת הילדים קליטת

מהערים אחת בכל המחקר אוכלוסיית .4
עולי מתגוררים הדיורשבהן יחידות מספר הערים משלוש אחת בכל כי נמצא לדלת, מדלת בסריקה

.495 לבין 441 בין נע אתיופיה

העולים מספר .2,385 לבין 2,030 בין נע והוא למדי, דומה במספר עולים אותרו הערים בשלוש
בכל מאוד גבוה לריאיון ההיענות שיעור .(533 לבין 521 (בין עיר בכל מאוד דומה הוא אף שרואיינו

.(1 (לוח 94.4ל98.970) 9S (בין מהערים אחת
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*1

מוחלטים) (במספרים היישובים בשלושת המחקר אוכלוסיית :1 לוח

גת קרית נתניה עפולה

הסריקה בשלב
2,030 2,183 2,385 העולים סה"כ
495 441 447 דיור יחידות סה"כ
0 0 6 למיפקד* סירבו

הרא'ונות בשלב
533 521 531 מרואיינים סה"כ
6 31 21 להתראיין* סירבו סה"כ

פירושו להתראיין סירוב זאת, לעומת הבית. משק על מידע כל העדר פירושו הסריקה בשלב סירוב *

הראיונות. בשלב שנאסף המפורט המידע קיים לא אבל הסריקה, בשלב שנאסף בסיסי מידע שקיים

העולים1 של סוציודמוגרפיים מאפיינים .5
העלייה לפני העולים מאפייני 5.1

באתיופיה סוצא אזורי
גונדר, באתיופיה: עיקריים אזורים משלושה לארץ הגיעו הערים, משלוש אחת בכל המשפחות, ראשי

מגונדר. הגיעו העולים רוב ,2 בלוח לראות שניתן כפי ווולקייט. טיגריי

(באחוזים) ויישוב מוצא אזור לפי המשפחות ראשי :2 לוח

גת קרית נתניה עפולה מוצא אזור
70 85 58 גונדר
18 5 11 טיגריי
11 2 20 וולקייט
1 8 11 אחר

המשפחות לראשי כלומר המבוגרים, העולים לכל לעתים מתייחסים זה בדו"ח שיוצגו הממצאים 1

למשפחות. או בית למשקי משפחות, לראשי ולעתים נשואים, שאינם ומעלה 22 ולבני זוגם ולבנות
א) בנספח הגדרות (ראה
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השכלה
קטן הוא אך הערים, שלוש בכל קטן באתיופיה כלשהם לימודים למדו אשר המבוגרים שיעור
העולים שיעור גת, ובקרית בנתניה לכ*17. רק מגיע הוא שם בעפולה, אתיופיה עולי בקרב במיוחד
השונות הערים בין ההבדלים כי ייתכן בהתאמה). וכ6ל31 38960) יותר גבוה באתיופיה למדו אשר

לימודים. התקיימו לא שבהם מאזורים הגיעו בעפולה מהעולים גבוה ששיעור מכך נובעים

הפער הצעירים. ובקרב הגברים בקרב יותר גבוה באתיופיה שלמדו העולים שיעור הערים, בשלוש
.(3 (לוח גת ובקרית בנתניה במיוחד גדול הגיל קבוצות שתי בין

(באחוזים) ויישוב מין גיל, לפי באתיופיה שלמדו עולים :3 לוח

גת קרית נתניה עפולה באתיופיה למדו

31 38 17 העולים 0הכ

43 44 25 גברים
20 33 11 נשים

גיל
44 51 21 4422

14 16 10 +45

עלייה לפני תעסוקה
שיעורי גת). בקרית וכ5196 בנתניה 41960 בעפולה, 47960) באתיופיה עבדו המבוגרים כמחצית
,21960 לעומת כ8070 (בעפולה  הנשים בקרב מאשר הגברים בקרב יותר גבוהים התעסוקה
עבדו אשר העולים רוב בהתאמה). כ2696 לעומת כ8070 גת ובקרית כ1696, לעומת כ7496 בנתניה
לכ8396, מגיע אלו בעבודות העובדים שיעור בעפולה שונות. יד ובעבודות בחקלאות עסקו באתיופיה

לכ8096. גת ובקרית לכ6796 בנתניה

העלייה בעת העולים גיל
שיעור גת בקרית ומעלה. 45 בגיל לארץ הגיעו כשליש ומעלה) 22 (בני כיום המבוגרים כלל מקרב
ובנתניה) בעפולה וכ996 כ896 לעומת (כ1496 יותר גבוה ומעלה 65 בגיל לארץ הגיעו אשר העולים
65 בגיל הגברים שיעור הערים, בשלוש .(4 (לוח יותר נמוך 18 לגיל מתחת שהגיעו אלה ושיעור

.(4 (לוח הנשים בקרב המקביל מהשיעור יותר גבוה ומעלה
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(באחוזים) ויישוב מין העלייה, בעת נבחרות גיל קבוצות לפי ומעלה 22 בגיל עולים :4 לוח

גת קרית נתניה עפולה העלייה בעת גיל
(N=790) (N=792) (N=820)

0ו\כ
12 18 16 18 לגיל מתחת
19 17 14 2418

34 34 35 4425

21 22 27 6445

14 9 8 +65

(N=372) (N=352) (N=362) גברים
12 13 17 18 ^^^^ nnnn
19 21 12 2418

35 31 31 4425

18 24 29 6445

16 11 11 +65

)N=418) (N=440) (N=458) נש'ם
12 21 15 18 ^^^ nnjin
19 15 17 2418

33 36 38 4425

25 21 26 6445

H 7 5 +65

הסיפקד בעת העולים מאפייני 5.2
וס'ן גיל

ונוער מילדים מורכבת ממחציתה למעלה צעירה. בעיקרה הינה הערים בשלוש העולים אוכלוסיית
האוכלוסייה בקרב 35960 לעומת  כ"537 גת ובקרית כ5670 בנתניה כ6070, (בעפולה 18 גיל עד
כ£59 בעפולה, כ^6  אתיופיה עולי מאוכלוסיית קטן אחוז מהווים הקשישים בארץ). היהודית
בהרבה גבוה הוא הוותיקה היהודית האוכלוסייה בקרב הקשישים שיעור גת. בקרית וכ^8 בנתניה

1993ב). (הלמ"ס, כ1070 
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(באחוזים) ויישוב גיל מין, לפי אתיופיה עולי אוכלוסיית :5 לוח

גת קרית נתניה עפולה

גיו
47 50 50 גברים

גיל
53 56 60 18 גיל עד
5 6 5 2119

5 5 4 2422

12 11 8 3425

8 8 8 4435

5 5 5 5445

4 4 4 6455

8 5 6 +65

בארץ ותק
מאז שעלו אלה רוב ,(19851984) משה במבצע עלו "הוותיקים") (להלן 1989 לפני שעלו העולים רוב
העולים שיעור גת, ובקרית בנתניה .(1991) שלמה מבצע במסגרת עלו "החדשים") (להלן 1989

בארץ. נולדו %20di חדשים הם כשליש בעפולה). כ£ל41 לעומת %47d) יותר גדול הוותיקים

(באחוזים) ויישוב בארץ ותק לפי אתיופיה עולי אוכלוסיית :6 לוח

גת קרית נתניה עפולה בארץ ותק
47 47 41 ("ותיקים") 1989 לפני עלו
32 33 36 ("חדשים") ואילך מ1989 עלו
21 20 23 בארץ נולדו

בארץ וותק גיל, ס'ן,
מאז שעלו העולים בקרב יותר גדולים הקשישים ושיעור 6445 בני שיעור הערים, משלוש אחת בכל
בקרב %21d ועל החדשים העולים בקרב %33d על עומד 6445 בני שיעור בנתניה לדוגמה, .1989
נמצא הוותיקים. בקרב כ1070 לעומת החדשים בקרב %23d על עומד הקשישים ושיעור הוותיקים
שיעור שבה בעפולה, במיוחד הנשים, בקרב מאשר הגברים בקרב יותר גדול הקשישים שיעור כי גם

הנשים. בקרב %13d לעומת לכ^21 מגיע הגברים בקרב הקשישים
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(באחוזים) ויישוב בארץ ותק גיל, מין, לפי ומעלה 22 בני עולים :7 לוח

\ גת קרית נתניה עפולה

גיל לפי ות'ק'ם
62 69 62 4422 בני

18 21 22 6445 בני

20 10 16 קשישים

גיל לפי חדשים
43 44 47 4422 בני
28 33 35 6445 בני

29 23 18 קשישים

גיל לפי גברים
57 57 49 4422 בני
18 25 30 6445 בני
25 18 21 קשישים

גיל לפי נשים

56 64 62 4422 בני
23 25 25 6445 בני

21 11 13 קשישים

משפחתי מצב
הם לכ2096 כ£169 ובין נשואים ומעלה 22 בני העולים מן רבעים לשלושה קרוב הערים, בשלוש

.(8 (לוח ואלמנים גרושים

.2170 לבין 1896 בין נע והוא יחסית גבוה המשפחות כלל מתוך הוריות החד המשפחות שיעור
גת, בקרית הוריות. חד משפחות הן 18 גיל עד ילדים יש בהן מהמשפחות כרבע ובנתניה, בעפולה
החד המשפחות שיעור הוותיקה, היהודית האוכלוסייה בקרב השוואה, לשם .3070 על עומד זה אחוז

1993ב). (הלמ"ס, ב1992 כ^10 על עמד ,18 לגיל מתחת ילדים עם המשפחות מתוך הוריות,
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(באחוזים) ויישוב משפחתי מצב לפי ומעלה 22 בני עולים :8 לוח

גת קרית נתניה עפולה

72 70 73 נשוי

1 1 1 זוג בת עם וחי נשוי לא
8 13 10 רווק
10 8 7 גרוש

9 8 9 אלמן

בית משק' גודל
הוא בעפולה הנפשות מספר ממוצע נפשות. ל13 אחת נפש בין נע הערים בשלוש הבית משקי גודל
מספר ממוצע היהודית, האוכלוסייה בקרב .4.3  גת ובקרית 4.9  בנתניה בית, למשק נפשות 5.4

ב). 1993 (הלמ"ס, 3.41 על עומד הבית למשק הנפשות

בארץ הנרכשות מיומנויות .6
בשפה ושליטה העברית השפה ליסוד 6.1

גת). בקרית וכ^75 בנתניה כ£ל74 בעפולה, (ב90\ר באולפן למדו מהמבוגרים רבעים כשלושה
שיעור הקשישים, בקרב ונשים. קשישים הגדול בחלקם הם באולפן למדו לא כי שדיווחו העולים
בקרב קשישים. הלא בקרב לכ£829 £759 לעומת לכ5170 £459 בין נע באולפן שלמדו העולים
כשני על עומד והוא הגברים בקרב המקביל מהשיעור יותר קטן באולפן שלמדו אלו שיעור הנשים,

הגברים. בקרב כ8570 לעומת לכ£669) כ6270 (בין הערים בשלוש שלישים

(באחוזים) ויישוב בארץ ותק מין, באולפן, לימודים לפי עולים :9 לוח

גת קרית נתניה עפולה
75 74 71 0היכ

סין
85 83 84 גברים
66 66 62 נשים

גיל
92 87 84 3422 בני
50 52 57 ומעלה 55 בני
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בעברית השליטה רמת על וכן בעברית שליטתם רמת על דיווחו המשפחות ראשי ובנתניה,2 בעפולה
בעפולה, לכ5596 מגיע בעברית פשוטה שיחה לשוחח המסוגלים המבוגרים שיעור הזוג. בת של
לדוגמה בארץ. ותק לפי והן גיל לפי הן גדולים הבדלים נמצאו הערים, בשתי בנתניה. ולכ0?65
45 לגיל מתחת העולים בקרב יותר גדול פשוטה שיחה לשוחח המסוגלים העולים שיעור בעפולה,
ביכולת ניכר שיפור חל בארץ, בוותק העלייה עם יותר). המבוגרים בקרב כ2470 לעומת (כ7970

לעומת כזו יכולת על מסרו בעפולה הוותיקים מכלל כ7096 בעברית: פשוטה שיחה לשוחח העולים
קטנים אלה הבדלים אך לנשים גברים בין גם הבדלים נמצאו .(10 (לוח יותר החדשים בקרב כ2970
העולים שיעור בנתניה); בהתאמה כ6070 לעומת 71 וכ6ל בעפולה, בהתאמה 487" לעומת 6370) יותר
העולים משיעור יותר עוד קטנים בעברית פשוט מכתב ולכתוב בעברית פשוט מכתב לקרוא היכולים

ב6).  ב3 (לוחות בעברית פשוטה שיחה לשוחח המסוגלים

בארץ ותק מין, גיל, לפי בעברית פשוטה שיחה לשוחח המסוגלים ומעלה 22 בני עולים :10 לוח
(באחוזים) ויישוב

נתניה עפולה

65 55 0היכ

ג'ל
86 79 4422

33 32 6445

14 10 +65

TO

71 63 גברים
60 48 נשים

בארץ ותק
80 70 ותיקים
42 29 חדשים

.(1993 לוי נועם, בניטה, (ראה משפחות לראשי ביחס רק בעברית שליטה על מידע נאסף גת בקרית 2
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אולפן) כולל (לא בארץ לימודים 6.2
,18 לגיל מתחת בהיותם עלו אשר אלה שונות. לימודיות במסגרות בארץ השתלבו אתיופיה עולי
המבוגרים מן רבים ואילו השכלתם להשלמת מיוחדות במסגרות או ספר בבתי כלל בדרך השתלבו
שלמדו העולים ששיעור כך, על מצביעים הממצאים מקצועית. להכשרה בקורסים השתלבו יותר

.(11 (לוח ולמין עלייה בזמן לגיל בהתאם משתנה אולפן), (להוציא כלשהם לימודים בארץ

בעת גיל מין, לפי באולפן) לימודים כולל (לא בארץ שלמדו (6422 (בני מבוגרים עולים :11 לוח
(באחוזים) ויישוב העלייה

גת קרית נתניה עפולה

עלייה בעת ג'ל
66 84 79 17 עד

45 58 27 2418

16 20 12 3425

16 9 12 4435

3 2 3 +45

עליית בעת וג'ל מין

93 96 92 18 גיל לפני גברים
44 80 69 18 גיל לפני נשים

23 36 20 ומעלה 18 מגיל גברים
8 13 5 ומעלה 18 מגיל נשים

מקצועית להכשרה בקורסים העולים השתתפות 6.3
שנתית דו במסגרת מקצוע וללמוד השכלתם את להשלים האפשרות ניתנת 2518 בני רווקים לעולים
שונים בקורסים מקצוע ללמוד אפשרות ניתנה משפחות לבעלי גם הצעירים". כ"פתייקט הידועה

מקצועית. להכשרה

מקצועית להכשרה בקורס שהשתתפו העולים שיעור ,6422 בני העבודה, בגיל העולים כלל בקרב
בקרב ,45 לגיל מתחת העולים בקרב נמצאו יותר גבוהים שיעורים הערים. *%9tב1שלוש 6ל15 בין נע
ב7). ולוח 12 (לוח באתיופיה פורמאליים לימדים שלמדו העולים ובקרב הוותיקים בקרב הגברים,

מסגרות, הם השכיחים המקצועות מגוונים. מקצועית להכשרה בקורסים שנלמדים המקצועות
ובמוסדות. חולים בבתי עזר וכוח תפירה כללית, ומכונאות רכב מכונאות
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בארץ, ותק גיל, מין, לפי מקצועית, להכשרה בקורסים שהשתתפו העבודה בגיל עולים :12 לוח
(באחוזים) ויישוב באתיפיה לימודים

גת קרית נתניה עפולה

17 19 15 העולים 0הכ

סץ
29 22 25 גברים
7 17 8 נשים

20 25 18 4422

8 3 6 6445

בארץ ותק
21 21 18 ותיקים
8 13 9 חדשים

באתיופיה לימודים
28 35 33 למדו
7 8 9 למדו לא

הד'ור בתחום קליסה .7
קבע) דיור לעומת זמני (דיור ד'ור 0וג 7.1

65 (כ£9 קבע בדיור מתגוררות אתיופיה עולי ממשפחות שלישים לשני קרוב גת, ובקרית בנתניה
המשפחות בקרב מאשר הוותיקות המשפחות בקרב בהרבה גבוה זה שיעור בהתאמה).3 וכ£599

בהתאמה). גת בקרית כ1590 לעומת וכ0?81 בנתניה 28700 לעומת %83d) יותר החדשות

גת). בקרית %19m בנתניה 17X0) זמני בדיור מתגוררות שעדיין ותיקות משפחות יש הערים, בשתי

קבע. לדיור היציאה על מקשים הנראה כפי אשר מסויימים דמוגרפיים אפיונים יש אלה למשפחות

הוסטלים) ו/או קליטה (מרכזי זמני לדיור מסגרות קיימות לא בעפולה 3
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בודדים של משפחות הן זמני, בדיור מתגוררות שעדיין הוותיקות, מהמשפחות כ^60 בנתניה, :
משפחות הן (3656) משליש יותר גת, בקרית כן כמו גת. בקרית כ6ל21 לעומת 35 לגיל מתחת

הוריות. חד משפחות הן וכ^20 קשיש, עומד שבראשן

ומאפייניהם הדירות בעלי שיעור 7.2
ובקרית בעפולה דירה רכשו מהמשפחות כ£159 נמוכים. דירות על הבעלות שיעורי הערים בשלוש

בנתניה. וכ>£ל19 גת

ראשי בקרב מאשר יותר גבוה הדירות בעלי שיעור ,45 לגיל מתחת המשפחות ראשי בקרב
ובקרב הוותיקים, בקרב יותר גבוהים השיעורים כן, כמו .(13 (לוח יותר המבוגרים המשפחות

הוריות. חד שאינן המשפחות

מכריעים גורמים הינם הזוג, בת ושל המשפחה ראש של הכלכלי המצב ומכאן התעסוקה, מצב
עובדים אינם זוג בני שני בהן משפחות בקרב ביותר נמוך הדירות בעלי אחוז דירה. ברכישת
באופן עולה זה אחוז הערים בשלוש כ6ל10). גת ובקרית כ6ל12 בנתניה בלבד, כ496 (בעפולה

.(13 (לוח עובדים הזוג בני שני כאשר יותר עוד ועולה  עובד הזוג מבני אחד כאשר משמעותי

מצב המשפחה, סוג בארץ), וותק (גיל המשפחה ראש מאפייני לפי דירה על בעלות :13 לוח
(באחוזים) ויישוב הזוג ובת המשפחה ראש של תעסוקתי

גת מרית נתניה עפולה
15 19 15 המשפחות 0ה"כ

המשפחה ראש ג'ל
20 23 20 45 לגיל מתחת
9 12 11 ומעלה 45

בארץ ותק
16 25 17 ותיקים
11 5 8 חדשים

משפחה סוג
4 7 1 הורית חד
26 21 17 הורית חד לא

תעסוקתי מצב
10 12 4 עובדים לא הזוג בני 2
27 30 22 עובד הזוג מבני 1

41 51 44 עובדים הזוג בני 2

דיור צפיפות 7.3
בדיור המתגוררים אתיופיה עולי של בית במשקי רבה דיור צפיפות קיימת הערים, משלוש אחת בכל
נפשות 1.5 גת ובקרית 1.7  בנתניה בממוצע, לחדר נפשות 1.6 היא הדיור צפיפות בעפולה קבע.
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1.1 היא הדיור צפיפות הכללית, באוכלוסייה יהודיים בית במשקי השוואה, לשם בממוצע. לחדר
בממוצע. לחדר נפשות

התעסוקה בתחום קליסה .8
(6422 (בני העבודה בגיל עולים בקרב תעסוקה שיעורי 8.1

בקרית וכ4696 בנתניה כ4096 בעפולה, כ>$44  דומים הערים משלוש אחת בכל המועסקים שיעורי
אחוז כי נמצא הערים, בשלוש בארץ. וותק גיל מין, לפי התעסוקה בשיעורי גדול שוני יש אולם, גת.
.(14 (לוח הוותיקים ובקרב ,45 לגיל מתחת העולים בקרב הגברים, בקרב יותר גדול המועסקים
כ8096 הערים: בשלוש זהים וכמעט במיוחד גבוהים ,6425 בני הוותיקים, הגברים בקרב השיעורים
המקביל לשיעור מאוד דומים אלה ששיעורים לציין יש גת. בקרית וכ7896 בנתניה כ7496 בעפולה,
שעלו הגברים בקרב המועסקים שיעור זאת, לעומת .78 כ96  הוותיקים הישראלים הגברים בקרב
הגברים בקרב המקביל לשיעור וזהה בעפולה, במיוחד גבוה זה שיעור לעיר. מעיר שונה 1989 מאז
גת בקרית (כ3596). במיוחד נמוך הוא בנתניה ואילו בהתאמה) וכ7896 (כ7396 בעיר הוותיקים

כ5996. על עומד החדשים בקרב המועסקים שיעור

בין נעים והם הערים משלוש אחת בכל יחסית קטנים העבודה בגיל הנשים של התעסוקה שיעורי
(לוח הערים בשלוש דרמטית בצורה גדלים אלה שיעורים בארץ, בוותק העלייה עם .2896 לבין 2196

.(14

ויישוב בארץ ותק גיל, מין, לפי ,6422 בני אתיופיה עולי בקרב תעסוקה שיעורי :14 לוח

גת קרית נתניה עפולה
46 40 44 המועסקים 0ה"כ

בארץ ותק
54 50 51 ותיקים
28 15 31 חדשים

מ'ן
68 62 77 גברים
28 24 21 נשים

גיל
52 47 47 4422 בני
32 24 37 6445 בני

בארץ וותק סץ
71 71 78 ותיקים גברים
39 33 30 ותיקות נשים
59 35 73 חדשים גברים
7 4 6 חדשות נשים
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העבודה בכוח 6422 בני העולים שיעורי 8.2
שאינו מי וכל שעובד מי כל העבודה לכוח שייכים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה הגדרת פי על
לעומת (כ5970 גת בקרית יותר גבוה העבודה לכוח השייכים העולים אחוז עבודה. מחפש אך עובד
בהרבה גבוה העבודה לכוח השייכים הגברים שיעור הערים, בשלוש האחרות). הערים בשתי כ5070

האחרות הערים בשתי מאשר יותר נמוך הוא בנתניה אולם הנשים. בקרב המקביל השיעור מאשר
במיוחד קטן העבודה לכוח השייכות הנשים שיעור גת). ובקרית בעפולה כ£819 לעומת (כ^69

גת. בקרית וכ>$42 בנתניה כ>$35 לעומת כ2996  בעפולה

(באחוזים) ויישוב מין לפי העבודה בכוח השתתפות :15 לוח

גת קרית נתניה עפולה
גברים

81 69 81 העבודה בכוח
68 62 77 מועסקים
13 7 4 עבודה מחפשים
19 31 19 העבודה בכוח לא

נשים
42 35 29 העבודה בכוח
28 24 21 מועסקות
14 11 8 עבודה מחפשות
58 65 71 העבודה בכוח לא

העבודה בגיל העולים בקרב אבסלה שיעורי 8.3
דומים עבודה) מחפשים אך עובדים שאינם (כלומר המובטלים הוותיקים שיעורי הגברים, בקרב
שיעורי בה אשר גת, בקרית מלבד המיפקדים, עריכת בזמן קיים היה אשר הארצי האבטלה לשיעור

הארצי. מהשיעור יותר גבוהים בעיר האוכלוסייה כלל בקרב אבטלה

ויישוב בארץ וותק מין, לפי 6422 בני אתיופיה עולי בקרב אבטלה שיעורי :16 לוח

גת קרית נתניה עפולה
22 19 13 המובטלים סה"כ
21 18 14 ותיקים
27 28 10 חדשים
15 10 5 גברים
34 32 29 נשים
16 7 7 ותיקים גברים
12 8 2 חדשים גברים
29 14 27 ותיקות נשים
(62) 5 (44) חדשות נשים

מקרים מ20 קטנים מתאים מופקים בסוגריים האחוזים
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נבחרים משפחתיים במצבים עולים של תע0ו7ןה שיעורי 8.4
אף בהן המשפחות שיעור העבודה, בגיל הוא המשפחה וראש זוג בני שני יש שבהן המשפחות בקרב
ששיעורי למרות .(17 (לוח גת בקרית וכ^19 בעפולה, כ£159 על עומד עובד אינו הזוג מבני אחד
גדול עובד אינו הזוג מבני אחד אף בהן המשפחות שיעור בנתניה, במיוחד גדולים אינם האבטלה
העבודה. לכוח שייכים שאינם עולים של הגבוה השיעור בגלל כנראה זו, בעיר (3070) יותר הרבה
שיעור ,45 לגיל מתחת הוא המשפחה ראש בהן המשפחות ובקרב ותיקות, משפחות בקרב
עובדים הזוג בני שני בהן המשפחות ושיעור יותר קטן עובד אינו הזוג מבני אחד אף בהן המשפחות

.(17 (לוח הערים בשלוש יותר גדול

ראש של גיל בארץ, ותק לפי נשוי זוג יש שבהן במשפחות הזוג בני שני של תעסוקתי מצב :17 לוח
(באחוזים) ויישוב המשפחה

גת קרית נתניה עפולה
נשוי זוג יש בהן המשפחות 0הכ

19 30 15 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
53 50 65 עובד הזוג מבני אחד
28 20 20 עובדים הזוג בני שני

45 לג'ל מתחת המשפחה ואש
13 17 5 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
54 58 69 עובד הזוג מבני אחד
33 24 26 עובדים הזוג בני שני

6445 בגיל המשפחה ראש
30 52 28 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
51 36 62 עובדים הזוג מבני אחד
19 12 11 עובדים הזוג בני שני

1989 לפני עלה המשפחה ראש
13 20 14 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
52 53 60 עובד הזוג מבני אחד
35 27 26 עובדים הזוג בני שני

1989 מאז עלה המשפחה ראש
36 56 18 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
52 42 77 עובד הזוג מבני אחד
12 2 5 עובדים הזוג בני שני
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הערים: בשלוש מאוד קטן המועסקים שיעור אישה, עומדת שבראשן החדהוריות המשפחות בקרב
המקבילים מהשיעורים נמוכים אלה שיעורים גת. בקרית וכ1396 בנתניה כ0?6 בעפולה, כ"157

כ^18, בנתניה ,17700 בעפולה :18 לגיל מתחת לילדים אמהות שהן הנשואות הנשים בקרב
כ3270 גת ובקרית

העולים מועסקים בהם מקצועי) (מקצוע>/לא היד משלחי 8.5
בתעסוקה ניסיון והעדר נמוכה (השכלה העולים הגיעו שעמם הדלים המשאבים למרות
עובדים ובנתניה בעפולה המועסקים מהעולים (כ3770) משליש למעלה מקצועיתתעשיתית),

.(18 (לוח כ4770  יותר עוד גבוה השיעור גת, בקרית מקצועיות. בעבודות

(באחוזים) ויישוב יד משלח לפי 6422 בני מועסקים עולים :18 לוח

גת קרית נתניה עפולה
47 38 37 סהיכסקצוע"ם
3 7 3 וטכניים חופשיים אקדמיים,
36 22 30 ובבניה בתעשייה מקצועיים
6 3 1 בשירותים מקצועיים
1 5 1 פקידים
1 1 2 קבע בצבא משרתים

53 62 63 סקצוע"ם בלתי 0היכ
34 31 28 ובבניה בתעשייה מקצועיים בלתי
14 28 17 בשירותים מקצועיים בלתי
5 3 18 בייעור מקצועיים בלתי

לגיל מתחת העולים בקרב הגברים, בקרב יותר גדול מקצועיות בעבודות המועסקים העולים שיעור
.(19 (לוח בארץ הוותיקים ובקרב ,45

(באחוזים) ויישוב בארץ ותק מין, גיל, לפי מקצועיות בעבודות המועסקים 6422 בני עולים :19 לוח

גת קרית נתניה עפולה
47 38 37 המועסקים 0הכ
50 42 42 4422 בני
36 19 27 6445 בני
50 41 43 גברים
41 31 24 נשים
51 40 44 ותיקים
30 27 20 חדשים

16



יד משלח ו0וג תעסוקה שיעורי מקצועית: להכשרה קורסים בוגרי 8.6
עולים לבין מקצועית להכשרה קורסים בוגרי בין בתעסוקה בהשתלבות ההבדלים על לעמוד ניתן
האחוז לבין הבוגרים בקרב המועסקים אחוז בין השוואה ידי על הן אלה, קורסים בוגרי שאינם
מועסקים בהם היד משלחי בין השוואה עלידי והן הכשרה, בוגרי שאינם אלה בקרב המקביל
או כפול ההכשרה בוגרי בקרב המועסקים אחוז הערים, בשלוש אלה. קבוצות שתי מתוך העולים
שתי בין התעסוקה בשיעורי ההבדלים .(20 (לוח בוגרים הלא בקרב המקביל מהאחוז כפול כמעט
בעפולה הגברים בקרב כי לציין יש אולם הנשים. בקרב והן הגברים בקרב הן גדולים, הקבוצות
הנשים, בקרב .(20 (לוח בנתניה הגברים בקרב מאשר יותר קטנים אלו הבדלים גת ובקרית

במיוחד. גדולים בוגרות ללא הבוגרות בין תעסוקה בשיעורי ההבדלים

(באחוזים) ויישוב מקצועית הכשרה מין, לפי מועסקים עולים :20 לוח

גת קרית נתניה עפולה

46 40 44 0ה"כ

76 64 79 בוגרים

81 83 91 גברים

60 47 50 נשים

42 31 40 בוגרים לא
65 48 73 גברים
26 ^8 19 נשים

אלא בעבודה להקלט הסיכויים את רק לא להגדיל אמורה מקצועית להכשרה בקורס השתתפות
את לנצל יוכל ההכשרה קורס בוגר בה בעבודה כלומר מקצועית, בעבודה להקלט הסיכויים את גם
שיעורים נמצאו בנתניה שרק כך על מצביעים הממצאים אולם, רכש. שהוא המקצועיים הכישורים
בוגרים הלא בקרב מאשר הקורסים בוגרי בקרב מקצועיות בעבודות עובדים של בהרבה גבוהים
לעומת 5470) יותר הרבה קטן השיעורים שני בין ההבדל גת, בקרית בהתאמה). £309 לעומת 6370)

ההבדלים כי ייתכן בהתאמה). 3770 לעומת 3896) הבדל כל נמצא לא ובעפולה, בהתאמה), 4570

בשוק הקיימות ההזדמנויות ובסוג בהיקף הקיימים מההבדלים נובעים זה בתחום הערים בין
היישוב. של העבודה
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בארץ ותק מין, הכשרה, בקורס השתתפות לפי מקצועיות בעבודות המועסקים שיעורי :21 לוח
ויישוב

גת קרית נתניה עפולה

0ה"כ
54 63 38 בוגרים
45 30 37 בוגרים לא

ות'7ן'ם
53 65 44 בוגרים
50 31 43 בוגרים לא

חדשים
(50) (40) (15) בוגרים
29 24 22 בוגרים לא

גברים
55 68 39 בוגרים
49 34 44 בוגרים לא

נשים
46 56 (33) בוגרים
40 20 22 בוגרים לא

מקרים. מ20 קטנים מתאים מופקים בסוגריים האחוזים

מהעבודה רצון שביעות 8.7
רצונם שביעות ועל מהעבודה הכללית רצונם שביעות על נשאלו המועסקים המשפחות ראשי

וכר. להתקדם האפשרות בעבודה, העניין המשכורת, כגון עבודתם, של ספציפיים מממדים

זאת גת. בקרית וכ5370 בנתניה כ0?48 בעפולה, כ6ל51  נמוכים הכללית הרצון שביעות שיעורי
.(1982 וספילרמן, (חביב ותיקים ישראלים בקרב לכ7796 בהשוואה

העבודה. של ספציפיים מממדים רצון שביעות של גבוהים שיעורים נמצאו הערים, בשלוש אולם,
חבריהם ושל המנהלים של מהיחס רצון שבעי הם כי דיווחו מועסקים של גבוה שיעור לדוגמה,
כי דיווחו אשר מועסקים של יחסית קטנים שיעורים נמצאו זאת, לעומת .(22 (לוח לעבודה
יחסית גדול אחוז נמצא כן, כמו בעבודה. להתקדם אפשרויות עבורם קיימות וכי טובה, משכורתם

.(22 (לוח מפיטורין חוששים הם כי ציינו אשר משפחות ראשי של
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(באחוזים) ויישוב נבחרים ממדים לפי בעבודה שביעותרצון :22 לוח

גת קרית נתניה עפולה

53 48 51 כללית שביעותרצון
95 92 91 והעובדים המנהלים יחס
77 77 81 עבודה שעות
49 57 58 בעבודה העניין
30 41 24 להתקדם אפשרויות
27 21 14 המשכורת
38 31 38 מפיטורין חוששים
: 44 61 הרצוי* במקצוע עבודה

גת בקרית נשאלה לא לעבוד" רוצה היית בו במקצוע עובד אתה "האם השאלה *

מממדים רצון שבעי שהם דיווחו עולים של יותר גדולים שיעורים מקצועיות, בעבודות העובדים בקרב
כמו בעבודה. שלהם ומהעניין בעבודה לקידום מהאפשרויות מהמשכורת, כגון העבודה של שונים
מפיטורין החוששים עולים של יותר קטנים שיעורים מקצועיות בעבודות העובדים בקרב נמצאו כן,

.(23 (לוח

רוב לגבי רצון שבעי הם כי המדווחים המשפחות ראשי שיעורי גדלים בארץ, בוותק העלייה עם
מהערים. אחת בכל עקבי באופן מתבטאת איננה והיא יחסית קטנה זו עלייה אולם הממדים,
רצון שבעי הם כי דיווחו אשר גת ובקרית בנתניה המשפחות ראשי בשיעורי העלייה במיוחד בולטת
בעפולה, לכ£?30. מכ£ל15 גת ובקרית לכ£249, מכ£49 עולה זה שיעור בנתניה  מהמשכורת
כ^13 לעומת הוותיקים בקרב (כ^15 הוותק עם משתנה שאינו כמעט זה שיעור זאת, לעומת

החדשים). בקרב

ויישוב משלחיד סוג נבחרים, ממדים לפי המשפחות ראשי של בעבודה שביעותרצון :23 לוח
(באחוזים)

גת קרית נתניה עפולה
מקצועיות בעםדות מועסקים

32 32 21 משכורת
57 78 75 עניין
38 61 40 קידום
31 34 27 לפיטורין גבוה סיכוי

מקצועיות בלתי בעםדות מועסקים
22 14 9 משכורת
41 43 51 עניין
24 31 15 קידום
42 31 46 לפיטורין גבוה סיכוי
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עובדים שאינם עולים 8.8
בעפולה בארץ. עבדו לא פעם שאף העבודה בגיל עולים של ניכרים אחוזים ישנם הערים, בשלוש

כ3796. על גת ובקרית כ4496 על בנתניה כ3996, על עומד זה שיעור

קטן הוא כיום עובדים אינם אך בארץ עבדו אשר העבודה בגיל העולים שיעור ובנתניה בעפולה
גת בקרית האבטלה שיעור כזכור, כ'£339.  יותר הרבה גבוה זה שיעור גת, (%17dב)ק.רית יחסית
למדי, ארוך עובדים אינם שהעולים הזמן משך בממוצע, האחרות. בערים מאשר יותר גבוה הוא אף
עד עבודה מחפשים (6796) המובטלים העולים רוב בעפולה חודשים. ל33 חודשים 16 בין נע והוא
משלושה למעלה עבודה מחפשים המובטלים העולים רוב גת, ובקרית בנתניה חודשים. שלושה

בהתאמה). וכ5096 (כ6096 חודשים

עבודה ודפוש דרכי
בעיקר בולטת זו תופעה בלבד. אחת בדרך עבודה לחפש נוטים המובטלים העולים הערים, בשלוש
אלה שיעורים גת ובקרית בנתניה אחת. בדרך עבודה מחפשים מהמובטלים כ7096 בה אשר בעפולה
היא עבודה לחיפוש ביותר השכיחה הדרך הערים בשלוש בהתאמה). וכ5896 (כ4796 יותר קטנים
הקיימים מאלה במהותם שונים אלה עבודה חיפוש דפוסי .(24 (לוח העבודה לשכת באמצעות
חיפוש הוא הנפוץ הערוץ שבהן בכלל, המערביות ובחברות בפרט, הוותיקה הישראלית בחברה

וחברים. מכרים דרך עבודה

(באחוזים)* ויישוב עבודה חיפוש דרכי לפי מובטלים :24 לוח

גת קרית נתניה עפולה
58 45 73 התעסוקה לשכת
15 26 30 העולים ביוזמת למעסיקים פנייה
15 11 15 וקרובים חברים
U 13 9 בעיתונות מודעות

מ10096. ביותר מסתכמים האחוזים סה"כ ולכן אחת מדרך יותר לציין האפשרות ניתנה למרואיין *

עבודה בחיפוש הקשיים
במקומות המחסור הם המובטלים העולים מתמודדים שעמם העיקריים הקשיים הערים, בשלוש
כי לראות, ניתן 25 מלוח .(25 (לוח נמוך בשכר עבודה להם שמציעים והעובדה פנויים עבודה
"מציעים הקושי את להוציא למדי, דומים בשיעורים מהערים אחת בכל הוזכרו השונים הקשיים
גת ובקרית בנתניה מהשיעור כפול בעפולה כך על שדיווחו המובטלים שיעור מדי"; קשה עבודה

בהתאמה). כשליש לעומת שלישים (כשני
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(באחוזים) ויישוב עבודה בחיפוש קשיים לפי מובטלים :25 לוח

גת קרית נתניה עפולה

67 $5 64 פנויים עבודה במקומות חוסר
56 54 58 נמוך שכר מציעים
24 32 27 מהבית רחוק עבודה מציעים
18 24 21 מדי פשוטה עבודה מציעים
33 37 67 מדי קשה עבודה מציעים
17 17 24 מאתיופיה עולים להעסיק מעוניינים לא המעסיקים

עבודת בקבלת שיקולים
גובה הוא עבודה הצעת לקבלת ביותר הנפוץ השיקול הערים, בשלוש המובטלים העולים דיווח לפי
כ*51. גת ובקרית כ4670 בנתניה זאת, ציינו מהמובטלים שלישים כשני בעפולה, המשכורת.
בהתאמה וכ^6 כ£219 עלידי רק צויינו בעבודה לקידום ואפשרות בעבודה עניין כגון שיקולים
חשוב כי דיווחו המובטלים המשפחות מראשי כ370 רק גת, בקרית בנתניה. וכ"67 וכ1296 בעפולה,
העבודה. בקבלת חשוב כשיקול כלל הוזכרה לא בעבודה לקידום והאפשרות בעבודה העניין להם

כלכלי מצב .9
בלבד. ובנתניה בעפולה אתיופיה עולי של המשפחתית וההכנסה השכר גובה על נעמוד זה, בפרק
אפשרות אין ולכן האחרות הערים בשתי שנשאלו מאלו שונות שאלות נשאלו העולים גת, בקרית
באשר הממצאים לגבי הערים שלוש בין השוואה תובא זאת, עם יחד הערים.4 שלוש בין להשוות
הכלכלי. מצבם על העולים של סובייקטיבית להערכה ובאשר הבית במשקי הנמצא ולציוד לריהוט

משפחתית והכנסה ברו0ו שכר 9.1
ש"ח. כ1,397 על עומד לחודש ברוטו הממוצע השכר גובה המועסקים, העולים בקרב בעפולה,
בנתניה יותר גבוה לשעה ברוטו הממוצע השכר גם ש"ח. כ1,554  יותר גבוה זה שכר בנתניה
הממוצע השכר הערים, בשתי כי לראות ניתן ,26 בלוח בעפולה). ש"ח כ8.00 לעומת ש"ח (כ8.40
ובקרב בארץ הוותיקים בקרב ,45 לגיל מתחת העולים בקרב הגברים, בקרב יותר גבוה לשעה ברוטו
גדל לשעה ברוטו הממוצע השכר בעפולה, כי לציין יש לצפוי, בניגוד מקצועיות. בעבודות המועסקים
ואילו מקצועיות, בלתי בעבודות המועסקים אלה בקרב רק העבודה במקום בוותק העלייה עם

.(26 (לוח מקצועיות בעבודות המועסקים בקרב דווקא גדל הוא בנתניה,

.1993 ולוי נועם בניטה, ראה גת, בקרית אתיופיה עולי של הכלכלי מצבם על לממצאים 4
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במקום ותק יד, משלח סוג בארץ, ותק גיל, מין, לפי (בש"רו) לשעה ברוטו ממוצע שכר :26 לוח
ויישוב העבודה

נתניה עפולה
8.40 8.00 0ריכ

מין
8.70 8.10 גברים
7.80 7.10 נשים

גיל
8.70 8.15 4422
7.00 7.10 6445

בארץ ותק
8.50 8.10 1989 לפני עלו
7.60 7.20 1989 מאז עלו

יד משלח 0וג
9.60 8.50 מקצועיים
7.80 7.50 , מקצועיים בלתי

העםדה במקום ותק
9.30 8.70 שנים 4 עד ותק עם מקצועיים
10.20 8.50 ומעלה שנים 4 של ותק עם מקצועיים
7.70 7.40 שנים 4 עד ותק עם מקצועיים בלתי
^90 8.40 ומעלה שנים 4 של ותק עם מקצועיים בלתי

אף על משכר, הכנסות אין ובנתניה, בעפולה מאתיופיה העולים משפחות כל מסך לכ^55
הרוב העבודה. בגיל הינו המשפחה ראש בנתניה) וכ6870 בעפולה (כ£ל56 ממחציתן שבלמעלה
מתקיימות משכר, הכנסות ללא המשפחות מבין בנתניה) וכ£839 בעפולה (כ0?90 המכריע
מהכנסות מתקיימות האחרות המשפחות לאומי. לביטוח מהמוסד הכנסה להבטחת מקיצבאות
ראש שבהן המשפחות בקרב מילגה. או הלאומי, מהביטוח אבטלה דמי כגון אחרים ממקורות

מעבודה. שכר הוא העיקרי הכנסה מקור מועסקים, אחר משפחה בן ו/או המשפחה

עולי בקרב המשפחה. בני כל של ההכנסות לכל מתייחסת ברוטו המשפחתית ההכנסה זה, בדו"ח
גבוהה זו הכנסה בנתניה, ש"ח. 590 היא סטנדרטית5 לנפש הממוצעת ההכנסה בעפולה, אתיופיה
בנתניה) %78di בעפולה %83d) רבעים לשלושה מעל הערים, בשתי ש"ח. כ686 והיא יותר
לנפש ברוטו ההכנסה של הנמוכים העשירונים לשלושת משתייכים אתיופיה עולי מאוכלוסיית

בארץ. הכללית באוכלוסייה סטנדרטית

סטנדרטית", לנפש ב"הכנסה להשתמש נהוג שונה, בגודל משפחות של הכנסות בין להשוות כדי 5

1993א). הלמ"ס (ראה לנפש" ב"הכנסה במקום לגודל, היתרון את בחשבון הלוקחת
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קטנה סטנדרטית לנפש ברוטו הממוצעת שההכנסה כך על מצביעים הממצאים הערים, בשתי
1989 מאז שעלה אדם או ,6445 בגיל אדם עומד שבראשן במשפחות העולים בקרב במיוחד

.(27 (לוח עובד אינו הזוג מבני אחד אף שבהן ובמשפחות

המשפחה, ראש של בארץ וותק גיל לפי (בש"ח) סטנדרטית לנפש ברוטו ממוצעת הכנסה :27 לוח
ויישוב הזוג ובת המשפחה ראש של תעסוקתי מצב לפי

נתניה עפולה
686 590 0הכ

המשפחה ראש גיל
814 650 4422
493 511 6445
599 589 +65

המשפחה ראש ותק
762 639 1989 לפני עלו
529 500 1989 מאז עלו

תעסוקתי מצב
545 555 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
796 599 עובד הזוג מבני אחד

1,099 928 עובדים הזוג בני שני

ביתי וציוד ריהוס 9.2
מכשירים מאידך, וטלפון. טלוויזיה מכשירי יש עולים, גרים שבהם וההוסטלים הקבע דירות ברוב
הבתים מן נכבד בחלק לכך, בנוסף .(28 (לוח הדירות בכל נמצאים לא בארץ, נפוצים ריהוט ופריטי
%33a לדוגמה,  לשימוש ניתנים ובלתי תקין לא במצב נמצאו אלה והריהוט, הציוד נמצא שבהם
מהדירות וב^20 בנתניה מהדירות %17a גם וכך תקין, במצב שאינו מקרר יש בעפולה מהדירות

תקין. במצב איננה הכביסה מכונת הערים בשלוש הבתים מן בכ^20 כן, כמו גת. בקרית

(באחוזים) יישוב לפי בסיסיים ריהוט ופריטי ציוד חסרים שבהם הבית משקי :28 לוח
גת קרית נתניה עפולה

19 17 14 בגדים ארון
21 16 4 ספה
9 4 35 מספקת בכמות מטבח כלי
16 11 12 רדיו
4 1 2 מקרר
17 6 4 כיריים
45 37 22 כביסה מכונת
30 8 15 שמש דוד או בוילר
72 74 82 הסקה או חימום תנור
8 5 4 טלוויזיה
33 10 6 טלפון
 61 62 וידאו

97 96 97 פרטית מכונית
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הכלכלי מצבו את המשפחה ראש הערכת 9.3
מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו אשר המשפחות ראשי של בלבד קטן שיעור נמצא הערים בשלוש
זאת, לעומת .(29 (לוח כ696) גת %1dו1ב,קרית בנתניה כ370, (בעפולה הבסיסיים לצורכיהם
ובקרית כ"737 בעפולה  כלל מספיקות אינן הכנסותיהם כי דיווחו המשפחות ראשי של גדול שיעור
בוותק העלייה שעם לציין במיוחד מעניין .3870 על עומד והוא יותר קטן זה שיעור בנתניה .60960 גת
הערים, בשלוש גדלים כלל מספיקות אינן שהכנסותיהם שדיווחו המשפחות ראשי שיעורי בארץ,
הוותיקים. בקרב לכ4470 החדשים המשפחות ראשי בקרב מ2570 בנתניה: יותר ניכרת בצורה אך
ייתכן בהתאמה. לכ"637 מכ"537 גת ובקרית לכ70דד מכ7170 עולים אלה שיעורים בעפולה
השתנו זאת ובעקבות הוותיקה הישראלית לחברה נחשפו כבר שהוותיקים מכך נובע זה שממצא
אינה הכנסתם כי דיווחו אשר המשפחות ראשי שיעור שלהם. הציפיות והן הצריכה דפוסי הן
מאשר עובדים הזוג בני שני שבהן הוותיקות המשפחות בקרב יותר קטן לצרכים כלל מספיקה
עדיין נשארים אלה שיעורים כי לציין יש אולם עובד. הזוג מבני אחד רק שבהן המשפחות בקרב

.(29 (לוח יחסית גבוהים

בארץ, ותק לפי הבסיסיים, צורכיהם את כלל" מכסות "אינן שהכנסותיהם משפחות ראשי :29 לוח
(באחוזים) ויישוב הזוג בני שני של תעסוקתי מצב

גת קרית נתניה עפולה

60 38 73 המשפחות ראש' 0ה"כ

בארץ ותקן

63 44 77 ותיקים
53 25 71 חדשים

הזוג בבי שני של תעסוקתי מצב לפי ותיקים

72 53 85 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
65 50 75 עובד הזוג מבני אחד
41 26 32 עובדים הזוג בני שני

נבחרים היבסים חברתית: קליטה .10
הת7ןשורת לכל1 המשפחות ראשי של חשיפה 10.1

כאחד. והחדשים הוותיקים  העולים כלל בקרב נפוצה התקשורת לכלי החשיפה הערים, בשלוש
בקרב יותר גבוהים אלה שיעורים יום. כל באמהרית רדיו שומעים המשפחות ראשי ממחצית יותר

.(30 (לוח ומעלה 45 בני ובקרב בארץ החדשים המשפחות ראשי
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אלה ובקרב בארץ הוותיקים בקרב יותר גבוה בעברית רדיו השומעים המשפחות ראשי שיעור כצפוי,
.(30 (לוח 45 לגיל מתחת

ויישוב בארץ ותק גיל, לפי ובאמהרית, בעברית לרדיו המאזינים המשפחות ראשי :30 לוח
(באחוזים)

גת קרית נתניה עפולה

בעברית לרדיו האזנה

59 51 45 0היכ
71 63 58 ותיקים
35 25 22 חדשים
84 75 73 4422 בני

30 20 23 ומעלה 45 בני

באמהרית לרדיו יומית האזנה
55 51 56 0הכ
43 36 41 ותיקים
80 83 84 חדשים
37 34 39 4422 בני
76 73 70 ומעלה 45 בני

העולים של הבילוי דפו0י 10.2
בעיר טיול צויינו ביותר הנפוצים בין מגוונים. אינם הערים בשלוש המשפחות ראשי של הבילוי דפוסי
קרובים אצל ביקור או אירוח גת), בקרית %21rn בנתניה, %41d בעפולה, 279&O) קניות ועריכת
בעפולה, %45d) ולילדים הזוג לבת עזרה ומתן גת), בקרית וכ2070 בנתניה %23d בעפולה, %21d)
התנדבות, נגינה, קריאה, כגון אחרים, בילוי דפוסי גם הוזכרו גת). בקרית %15di בנתניה %23d
שאינם דיווחו משפחות ראשי של יחסית גבוה שיעור כי לציין יש יותר. הרבה נמוכים בשיעורים אך

גת). בקרית וכ>$13 %8dב1נתניה בעפולה, (כ£89 שלהם הפנאי בשעות דבר עושים

כלפיהם הוותיקים הישראלים יחס את העולים הערכת 10.3
הוותיקים הישראלים רוב כי דיווחו הערים בשלוש המשפחות ראשי של (כ>$82) המכריע הרוב

טובה. בצורה אליהם מתייחסים
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הילדים בין לןשרים 10.4
בלבד ותיקים ישראלים ילדי עם בלבד, אתיופיה עולי ילדי עם משחקים ילדיך "האם נשאלו ההורים
כן ועל זמני לדיור מסגרות אין שבעפולה למרות כאחד". ישראלים וילדי אתיופיה עולי ילדי עם או
יחסית גבוה שיעור נמצא וותיקים, ולישראלים להם משותפים דירות בבתי מתגוררים העולים
בהרבה קטן זה שיעור בלבד. אתיופיה עולי ילדי עם משחקים ילדיהם כי שדיווחו הורים של (כ£309)

בארץ, הוותק התארכות עם בהתאמה). וכ£109 (כ£139 גת ובקרית בנתניה המשפחות ראשי בקרב
בעפולה יורד אתיופיה עולי ילדי עם רק משחקים ילדיהם כי המדווחים המשפחות ראשי שיעור
מכ£199 גת ובקרית לכ£79 מכ2496 בנתניה הוותיקים; בקרב לכ1196 החדשים בקרב מ£599

בהתאמה. לכ£79

בהם והשימוש המקומיים השירותים עם המשפחות ראשי היכרות 10.5
היכרותם מידת את גם אלא המשפחות ראשי של בשירותים השימוש מידת את רק לא בדק המחקר
לשירותים והמחלקה חולים קופת כגון בעיר, מהשירותים שחלק מכיוון השונים. השירותים עם
רק מיועדים חלב, טיפת או לקשיש היום מרכז כגון וחלקם, כולה, לאוכלוסייה מיועדים חברתיים,
אוכלוסיית לפי בשירותים והשימוש ההיכרות מידת על נעמוד גיל, של בסיס על מסויימות, לקבוצות

שירות. כל של היעד

הם כי דיווחו המשפחות ראשי כל כמעט שימוש: של מאוד גבוהים אחוזים נמצאו שירותים, בשני
לילדים הורים של המכריע הרוב כן, כמו הערים). בשלוש (כ£989 חולים קופת בשירותי משתמשים

הערים). בשלוש (כ£959 חלב בטיפת מטופלים ילדיהם כי דיווחו שנתיים גיל עד

חברתיים לשירותים המחלקה את מכירים שאינם משפחות ראשי של יחסית קטנים שיעורים נמצאו
משפחות ראשי של יחסית גדולים ושיעורים גת) בקרית וכ2596 בנתניה כ£109 בעפולה, (כ^18
בקרית וכ5296 בנתניה כ5596 בעפולה, (כ4596 ביישובים חברתיים לשירותים במחלקה המטופלים

גת).

היום מרכז ואת לקשישים המועדון את שמכירים הקשישים המשפחות ראשי שיעורי גת, בקרית
(כ£199 ובנתניה בעפולה המקבילים מהשיעורים בהתאמה) וכ^34 (כ4896 יותר גדולים לקשיש
לקשישים במועדון המשתמשים הקשישים שיעורי בנתניה). וכ570 כ£ל12 בעפולה, בהתאמה וכ£139

בעפולה מאשר בהתאמה) וכ2370 (כ2570 גת בקרית יותר הרבה גדולים הם אף לקשיש יום ובמרכז
.(31 (לוח בנתניה) בהתאמה ו£29 ו696 בעפולה, בהתאמה ו296 496) ובנתניה

במתנ"סים לילדיהם חוגים קיום על יודעים הם כי דיווחו אשר 185 בני לילדים ההורים שיעורי
במתנ"ס השימוש שיעורי .4496 לבין 1870 בין הערים בכל נעים והם הערים בשלוש למדי קטנים

.(31 (לוח 1196 לבין 670 בין נעים והם מאוד קטנים
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כלשהי. נוער תנועת מכירים הם כי דיווחו הערים שלוש בכל 1810 בני לילדים הורים של קטן שיעור
חברים ילדיהם כי דיווחו אשר ההורים שיעורי גם הערים. בשלוש 1836 על עולה אינו זה שיעור

.(31 (לוח עיר בכל מ^10 למטה  קטנים בתנועה

השימוש בעת בבעיות נתקלים המשפחה, מבני אחד או שהם, דיווחו אשר המשפחות ראשי שיעור
שצוינו הבעיותהשכיחות גת). בקרית וכ1696 בנתניה כ£ל13 בעפולה, (כ2370 יחסית קטן בשירותים

לעזור. מסוגל אינו ושהשירות אותם מבינים לא השירותים שנותני הן

(באחוזים) ויישוב בשירותים שימוש לפי המשפחות ראשי :31 לוח

גת קרית נתניה עפולה
המשפחות ראשי כל

96 99 99 חולים קופת
52 55 45 רווחה לשכת

20 בני לילדים וקרים
94 94 95 חלב טיפת

185 כבי לילדים הורים
11 6 8 מתנ"ס

1810 בבי לילדים הורים
6 8 6 נוער תנועת

קשישים
25 6 4 לקשיש מועדון
23 2 2 לקשיש יום מרכז

מאוד גבוהים עד גבוהים בשיעורים בהם משתמשים שהעולים שירותים ישנם הערים בשלוש לסיכום,
מצומצם בהיקף השימוש שבהם שירותים וישנם הרווחה, ולשכת חלב טיפת חולים, קופת כגון

לקשישים. והשירותים נוער תנועת המתנ"ס, כגון יותר, הרבה

החינוך במערכת ילדים קליסת .11
החינוך במערכת הילדים קל'סת שיעורי 11.1

המטופלים בודדים למקרים פרט החינוך במערכת נקלטו (155 (בני חובה חינוך בגיל הילדים כל
ביישוב. האחראי הגוף ידי על
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בעפולה (כ>$89). בנתניה במיוחד גבוה ובמעונות ילדים בגני נקלטו אשר 42 גילאי הילדים אחוז
גת). בקרית וכ$665 בעפולה 69*0) גבוה עדיין אך יותר, קטן זה אחוז גת ובקרית

הנוער בני בקרב יחסית גבוה בפנימיה או ספר בבית לומדים שאינם 1816 גילאי הנוער בני שיעור
בצה"ל משרתים כ3570 עיסוק, ללא בבית נמצאים (4970) כמחציתם מתוכם (כ6ל24): בעפולה

או ספר בבית לומדים לא אשר אלה בגילים הנוער בני שיעור עבודה. מחפשים או עובדים וכ£ל16
בהתאמה). %2rn 6%d) גת ובקרית בנתניה יותר הרבה נמוך בפנימיה

ה0פר7 מבית ההורים רצון שביעות 11.2
ילדיהם מהשתלבות רצון שבעי הם כי דיווחו ובנתניה בעפולה ההורים של (כ6ל92) המכריע הרוב

החינוך. במערכת

1813 גילאי נוער בני בקרב בפנימיות לימודים 11.3
בקרית וכ6270 בנתניה כ^69 בעפולה, (כ5996 בפנימיה לומדים 1813 בני מהילדים שלישים כשני
מכ^70 משמעותית, בצורה אלה שיעורים יורדים בארץ המשפחה ראש של בוותק העלייה עם גת).
זו, ירידה למרות אולם, גת. בקרית לכ0?54 ומכ0?88 בנתניה לכ0?64 מכ7570 בעפולה, לכ4470
מאחורי עמדו אשר ומגוונות שונות סיבות על דיווחו ההורים למדי. גבוהים עדיין אלה שיעורים

.(32 לוח (ראה לפנימיה הילדים את לשלוח החלטתם

(באחוזים)* יישוב לפי בפנימייה ללימודים הנפוצות הסיבות :32 לוח

גת קרית נתניה עפולה
21 60 44 כלכליות בעיות
19 37 37 הילד רצון
11 5 26 הפקידים המלצת
10 12 14 בפנימייה גבוהה לימודים רמת
8 12 8 בפנימייה יותר טובים תנאים

מ$100. ביותר להסתכם יכול הסה"כ ולכן אחת מסיבה יותר לציין האפשרות ניתנה למרואיין *

בגן נקלט 42 בגיל שלהם הילדים אחד לפחות כי דיווחו אשר ההורים לשיעור 65)מתייחס X) הנתון 6

נקלטו אשר הילדים כלל מתוך לשיעור מתייחסים האחוזים ובנתניה בעפולה זאת, לעומת במעון. או
במעון. או בגן

ילדיהם מהשתלבות ההורים של רצונם שביעות על השאלה נשאלה לא גת בקרית שנערך במיפקד 7

החינוך. במערכת
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כיום8 העולים בפני שעומדת ביותר הקשה הבעיה .12
מתמודדים הם שעמה ביותר הקשה הבעיה כי דיווחו ובנתניה בעפולה המשפחות ראשי כמחצית
ראשי בקרב יותר גדולים אלה שיעורים בנתניה). וכ4896 בעפולה (כ5096 הכלכלית הבעיה היא
בקרב כ0^38 לעומת הוותיקים בקרב כ^62 (בעפולה הערים בשתי בארץ הוותיקים המשפחות
המשפחות ראשי שיעור כי נמצא בנתניה בהתאמה). כ3296 לעומת כ5696 ובנתניה החדשים,
מאשר (כ6096) 6445 בני בקרב יותר גדול ביותר הקשה כבעיה הכלכלית הבעיה על המדווחים
קבוצות שתי בקרב דומה זה שיעור בעפולה, זאת, לעומת (כ4496). האחרים המשפחות ראשי בקרב

בהתאמה). וכ5296 (כ6ל46 הגיל

דיור בעיות לדוגמה, יותר, הרבה קטנים בשיעורים אך אחרות בעיות גם ציינו המשפחות ראשי
וכ796 בעפולה (כ1996 המשפחה מבני אחד של בריאות ובעיות בנתניה), %16di בעפולה %8d)

בנתניה).

ומסקנות 0יכום .13
שאלונים באמצעות אתיופיה עולי בקרב סקרים לערוך ניתן כי מוכיח הערים בשלוש הניסיון א.
של וחשדנותה סגירותה עקב כי רבים חוקרים בקרב הרווחת לדעה בניגוד זאת מובנים.
ובניית היכרות של ארוך תהליך לאחר אלא ממנה מהימן מידע לקבל ניתן לא האוכלוסייה
בהכנה רבה השקעה הוא הריאיון תהליך להצלחת הכרחי תנאי הנראה, כפי אולם אמון.
שונים גורמים ושיתוף למראיינים מדוקדקת הדרכה מקדימה, בהסברה ובעיקר מתאימה

בקהילה.

למחציתה מעל מאוד: צעירה הערים בשלוש אתיופיה עולי אוכלוסיית כי עולה מהממצאים ב.
בקרב יותר גדול ומעלה 45 בני שיעור כי גם נמצא .18 לגיל מתחת מצעירים מורכבת
הקשישים שיעור כן, כמו ב1). (לוח יותר הוותיקים בקרב מאשר 1989 מאז שהגיעו העולים

הנשים. בקרב מאשר יותר גדול הגברים בקרב

הנשים. בקרב בעיקר עולים, הערים בשלוש התעסוקה שיעורי בארץ, בוותק העלייה עם ג.

כ8096, (בעפולה המועסקים שיעורי ,1989 לפני לארץ עלו אשר 6425 בני הגברים בקרב ד.
ותיקים ישראלים גברים בקרב לשיעור כמעט זהים (78 כ96 גת ובקרית כ>$74 בנתניה

.(7896) הגילים באותם
מכ2096 (בעפולה מקצועיות בעבודות המועסקים העולים שיעורי גדלים בוותק העלייה עם ה.
כי להסיק ניתן כן על לכ5196). מכ3096 גת ובקרית לכ4096 מכ2796 בנתניה לכ4496,

בפרק לכך אי כיום. בפניהם שעומדת ביותר הקשה הבעיה על לדווח התבקשו לא העולים גת בקרית 8
בלבד. ובנתניה בעפולה המיפקדים לממצאי נתייחס זה
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השליטה משיפור כתוצאה הנראה כפי הזמן, עם משתפר העולים של התעסוקתי המצב
בארץ. בעבודה ומניסיון מקצועית להכשרה בקורסים מהשתתפות העברית, בשפה

בהשתלבות קשיים על המצביעים ממצאים עדיין ישנם הזו, החיובית המגמה אף על ו.
בתעסוקה:

הזוג מבני אחד ואף העבודה בגיל הוא המשפחה ראש בהן משפחות של גדול שיעור יש 
עובד. אינו

זה שיעור עומד בעפולה מאוד. קטן הוריות החד המשפחות ראשי בקרב המועסקים אחוז 

במשפחות המועסקות הנשים אחוז גם כ0?13. על גת ובקרית כ0?6 על בנתניה כ0?15, על
יש כי נראה גת). בקרית וכ^32 ובנתניה בעפולה (כ>$17 למדי נמוך זוג בני שני יש שבהן
תעסוקתיים פתרונות מציאת לעבודה. לצאת הנשים את ולעודד אלו למשפחות לסייע צורך
של והחברתי הכלכלי מצבן את תשפר הנשואות ולנשים החדהוריות המשפחות לראשי

אלה. משפחות
מקצועיות בעבודות עובדים מקצועית להכשרה קורסים בוגרי של יחסית נמוך שיעור 

צמוד במעקב צורך שיש כן, אם ייתכן כ0?54). גת ובקרית כ0?63 בנתניה כ0?38, (בעפולה
עבודה במקום בהשמה לסייע במטרה מקצועית להכשרה הקורסים בוגרי אחר יותר

לכישוריהם. המתאים
מאוד ייתכן  למדי קטן מעבודתם שבעירצון הם כי דיווחו אשר המועסקים העולים אחוז 

בשביעות לשיפור תתרום המקצועי בסולם להתקדמות הזדמנויות ביצירת מאמץ שהשקעת
ומשכרם. שלהם העבודה מחיי המועסקים העולים של רצונם

של מאוד קטנים אחוזים כלכליים. קשיים היא העולים מתמודדים עמה העיקרית המכשלה ז.
(כ^3 הבסיסיים צורכיהם את מכסות המשפחה הכנסות כי דיווחו המשפחות ראשי
בין נובעים העולים של הכלכליים הקשיים גת). בקרית וכ^6 %11dבנתניה בעפולה,
של יחסית גבוה משיעור רבות, הוריות חד משפחות של מקיומן המשפחות, מגודל השאר

מפרנסים. שני יש מעטות במשפחות שרק ומכך מפרנס אין בהן משפחות

45 לגיל מתחת הוותיקים הגברים בקרב אפילו נמצאו העברית בשפה בשליטה קשיים ח.
אלה גברים של יחסית גבוה שאחוז נמצא לדוגמה, יותר. קל להיות אמור קליטתם שתהליך
כ0?15 בנתניה כך, על דיווחו כ0?26 (בעפולה בעברית פשוט מכתב לקרוא מסוגלים אינם

כ^19). גת ובקרית

הנוער בני שיעורי משמעותית בצורה קטנים בארץ, המשפחה ראש של הוותק התארכות עם ט.
בנתניה לכ^64 מכ^75 בעפולה, %44r^ (מכ>$70 בפנימיות הלומדים 1813 גילאי
הילדים בקרב גם למדי גדולים נותרים עדיין השיעורים כי אם גת) בקרית לכ^54 ומכ^88

בארץ. הוותיקים
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בשלוש העולים של הקליטה בתהליכי דומות מגמות על מצביעים הממצאים כי לומר ניתן לסיכום,
ושולטים העבודה למעגל נכנסים עולים ויותר יותר בארץ, הוותק התארכות עם לדוגמה, הערים.
אוכלוסייה מהבדלי ומושפעים לעיר עיר בין זהים אינם שהנתונים כמובן העברית. בשפה

עיר. כל של הייחודיים ומהאפיונים
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הניתוח יחידות הגדרת א: נ0פח
מבוגרים משפחה, וראש משפחה בית, משק ניתוח: יחידות מספר לפי הממצאים מוצגים זה בדו"רו

כדלקמן: הן אלה ניתוח יחידות הגדרות ונפשות.
של ברמה שינותחו הנושאים בינהם. משפחתית קירבה אין אם גם בדירה, הדיירים כל בית: סש7ן

ביתי. וציוד דיור צפיפות משפחות, מספר נפשות, מספר הם: בית משק

האלה: מהסוגים להיות יכולה היא דירה. באותה שגרה יחידה הינה משפחה משפחה:
ילדים. בלי או עם זוג), כבני ביחד חיים כי שמצהיר (או נשוי זוג א)

של נשוי לא הורה בתוספת ילדים בלי או עם זוג), כבני ביחד חיים כי שמצהיר (או נשוי זוג ב)
אחר. משפחה קרוב או הזוג, מבני אחד

(הורה אחרים נלווים בלי או עם חדהורית) (משפחה 18 לגיל מתחת ילדים עם יחיד הורה ג)

נשוי). שאינו משפחה קרוב או
לבדו. הגר אדם ד)

יחידה מהווה משפחתית, קירבה הדיירים שאר לבין בינו אין אשר לדירה שותף כל ה)
עצמה. בפני משפחתית

איתם. שגרים לילדים הורים אינם או נשואים שאינם ומעלה 18 בני ואחיות אחים ו)
נשוי. זוג אין אך הורהילד של משפחתית קירבה יש שביניהם דיירים ז)

חדהורית, משפחה (לדוגמה: משפחה סוג משפחה, גודל הם: המשפחה של ברמה לניתוח הנושאים
כלכלי. ומצב (בשכירות/בקניה), דירה סוג וכוי), בודד ילדים, עם זוג

כאשר: אחד) משפחה ראש משפחה (לכל משפחה ראש
הגבר הוא המשפחה ראש זוג, יש שבה במשפחה א)

.18 לגיל מתחת לילדים ההורה הוא המשפחה ראש הוריות, החד במשפחות ב)
היא המשפחה ראש משפחה) של בהגדרה ז' סעיף (ראה ואחיות אחים רק בהן במשפחות ג)
חיפוש העברית, בשפה שליטה הם: משפחות ראשי של ברמה לניתוח הנושאים ביותר. המבוגר
קליטה בשירותים, ושימוש הכרות בצבא, קליטה המועסקים, בקרב מעבודה רצון שביעות עבודה,

לפנימיה. ילדיהם את שלחו בגללן וסיבות הספר מבית רצון שביעות חברתית,

להתראיין יכולת כולל: זו, ניתוח יחידת לפי יוצגו הנושאים רוב הזוג. ובנות המרואיינים מבוגרים:
המצב עלייה, לפני תעסוקה מקצועית), הכשרה (כולל בארץ לימודים עלייה, לפני השכלה בעברית,

ושכר. בארץ התעסוקתי

גיל, הבאים: בנושאים יוצגו הפרט ברמת הממצאים בעיר. שאותרו מאתיופיה העולים כל נפשות:
בריאות. ומצב עיסוק בארץ, ותק מין,
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רקע לוחות ב: נ0פח

(באחוזים) ויישוב בארץ ותק גיל, מין, לפי ומעלה 22 בני עולים ב1: לוח

גת קרית נתניה עפולה
גיל לפי ות'ק'ם

63 69 62 4422 בני
18 21 22 6445 בני
19 10 16 קשישים

גיל לפי חדשים
43 44 47 4422 בני
28 33 35 6445 בני
29 23 18 קשישים

גיל לפי גברים
56 57 49 4422 בני
19 25 30 6445 בני
25 18 21 קשישים

גיל לפי נשים
56 64 62 4422 בני
23 25 25 6445 בני
21 11 13 קשישים

גיל לפי ותיקים גברים
62 66 58 4422 בני
18 22 26 6445 בני
20 12 16 קשישים

גיל לפי חדשים גברים
45 37 35 4422 בני
22 31 36 6445 בני
33 32 29 קשישים

גיל לפי ותיקות נשים
64 72 65 4422 בנות
18 20 20 6445 בנות
18 8 15 קשישות

גיל לפי חדשות נשים
42 50 55 4422 בנות
33 34 35 6445 בנות
25 16 10 קשישות
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(באחוזים) ויישוב מין העלייה, בעת גיל לפי ומעלה 22 בני עולים ב2: לוח

גת קרית נתניה עפולה העלייה בעת גיל

(N=791) (N=795) (N=822)

0היכ
10 14 14 2422

27 29 21 3425

19 19 22 4435

12 12 15 5445

9 12 11 6455

23 14 17 +65

(N=372) (N=353) (N=362) גבר'ם

9 10 11 2422

27 29 20 3425

20 18 18 4435

13 12 18 5445

6 13 12 6455

25 18 21 +65

(N=419) (N=442) (N=460) נשים

11 16 16 2422

27 28 21 3425

18 20 25 4435

12 13 14 5445

12 12 11 6455

21 H 13 +65
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(באחוזים) ובנתניה בעפולה גיל לפי (1989 לפני (עלו ותיקים גברים בקרב בעברית שליטה ב3: לוח

נתניה עפולה

פשוסת שיחה א)
100 100 2422

99 98 3425

96 91 4435

75 77 5445

52 58 6455

33 26 +65

89 78 סה"כ
פשו0 מכתב קריאת ב)

97 100 2422

91 83, 3425

66 44 4435

39 46 5445

20 15, 6455

20 11 +65

65 53 סה"כ
פשוט מכתב כתיבת ג)

93 100 2422

89 75 3425

57 33 4435

29 26 5445

12 19 6455

13 5 +65

60 45 סה"כ
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(באחוזים) ובנתניה בעפולה גיל לפי (1989 מאז (עלו חדשים גברים בקרב בעברית שליטה ב4: לוח

נתניה עפולה

פשוטת שיחת א)

100 90 2422

94 93 3425

65 67 4435

39 21 5445

38 21 6455

11 5 +65

45 37 סה"כ
פשזט מכתב קריאת ב)

100 80 2422

81 60 3425

55 48 4435

23 14 5445

29 11 6455

11 5 +65

38 27 סה"כ
9₪ט מכתב כתיבת ג)

100 80 2422

75 60 3425

45 29 4435

23 14 5445

24 11 6455

9 3 +65

33 23 סה"כ
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(באחוזים) ובנתניה בעפולה גיל לפי (1989 לפני (עלו ותיקות נשים בקרב בעברית שליטה ב5: לוח

נתניה עפולה

פשוטה ש'חה א)

100 100 2422

96 93 3425

76 74 4435

47 43 5445

26 8 6455

5 5 +65

74 63 סה"כ
פשוס מכתב קריאת ב)

98 100 2422

73 41 3425

36 18 4435
ו

3 11 5445

4 0 6455

10 0 +65

52 32 סה"כ
פשוס מכתב כתיבת ג)

95 96 2422

68 31 3425

: 29 12 4435

3 4 5445

0 0 6455

5 0 +65

48 27 סה"כ
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(באחוזים) ובנתניה בעפולה גיל לפי (1989 מאז (עלו חדשות נשים בקרב בעברית שליטה ב6: לוח

נתניה עפולה

פשוטה שיחה א)

93 58 2422

44 44 3425

32 14 4435

44 11 5445

19 0 6455

0 0 +65

35 22 סה"כ
okjo מכתב קר'את ב)

64 46 2422

28 24 3425

23 5 4435

12 5 5445

4 0 6455

0 0 +65

19 13 סה"כ
פשוס מכתב כת'בת ג)

57 39 2422

28 8 3425

16 5 4435

12 5 5445

0 0 6455

0 0 +65

16 10 סה"כ
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(באחוזים) ויישוב הכשרה בקורסי השתתפות מין, גיל, לפי 6422 בני עולים ב7: לוח

גת קרית נתניה עפולה

העולים 0ו\כ
17 34 20 2422

26 33 26 3425

13 9 9 4435

12 3 12 5445

3 3 3 6455

17 19 15 סה"כ

גברים

24 18 17 2422

44 42 48 3425

23 18 20 4435

19 7 21 5445

4 7 7 6455

28 22 25 סה"כ

נשים

12 45 22 2422

11 25 10 3425

3 6 4 4435

4 0 3 5445

2 0 0 6455

7 17 8 סה"כ
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Abstract

The JDCBrookdale Institute, in cooperation with the Ministry of Absorption and JDCIsrael,
conducted a series of surveys of the large concentrations of Ethiopian immigrants in three cities:
Afula, Netanya and Kiryat Gat. Data were collected on the sociodemographic characteristics
of the immigrants and on the degree to which they had been absorbed into various areas of life,
such as employment, housing, education and society.

Doortodoor surveys in these cities located between 441 and 495 housing units inhabited by
between 2,000 and 2,400 Ethiopian immigrants in each city. In each city, interviews were
conducted with 500 heads of families and unmarried immigrants aged 22 and over. In each city,
twothirdsof the families arrived in Israel before 1989 (most of them during Operation Moses),
and about onethird since 1989 (most during Operation Solomon). In allof the cities, more than
half of the Ethiopian immigrant population comprised young people under the age of 18, and the
proportion of singleparent families among all families with children under 18 was very high 
between24 9£ and 3070.

The surveys produced interesting findings concerning employment. For example, it was found
that employment rates1 rise with length of time in Israel, particularly among the women. Among
the men, employment rates increased significantly: in Netanya, from 359£> among those who had
come to Israel since 1989to7190 of those who had been in Israel for a longer period of time,
and in Kiryat Gat from 5936 101170, respectively. In Afula there was practically no difference
between the two rates (7390 and 7896, respectively). The employment rates of the women
increased more dramatically than those of the men: from 670 to30 % in Afula, from 470 to 3390
in Netanya, and from 170to 3990 in Kiryat Gat, respectively.

A particularly encouraging finding is that the employment rates of men aged 2564 who
immigrated to Israel before 1989 are nearly identical to those of veteran Israeli men in the same
age groups(80 90 in Afula, 7470 in Netanya, and78 % in Kiryat Gat, compared to 7870). In
addition, with length of time in Israel, the proportion of families in which both spouses were
working increased: in Afulafrom5 90 to 269£, in Netanya from 2% to 2790, and in Kiryat Gat
from 1270 to 3570. Naturally, these increases contribute to improving the economic situations
of these families.

With length of time in Israel, the rates of immigrants employed in skilled jobs also increase (from
2070 to44 X in Afula, from 2170 to40 X in Netanya, and from 3096 to 5190 in Kiryat Gat).

A large proportion (8290 in the three cities) of the immigrants expressed a great deal of
satisfaction with the attitude of veteran Israelis toward them. A significant degree of
acquaintance with and use of a large number of services was reported.

' All percentages are rounded off to the nearest percent.



Along with these positive points, a number of problems may be observed. The study indicates
that the main obstacle facing the immigrants is that of economic difficulties. Only small
percentages of heads of families reported that their family's income was sufficient to cover their
basic needs (hJo in Afula, 1^ in Netanya, and 6^1 in Kiryat Gat). The immigrants' economic
difficulties are in part a result of family size, the large number of singleparent families, the
relatively large proportion of families with no wageearner, and the existence of relatively few
families with two wageearners.

The findings of the surveys in Afula, Netanya and Kiryat Gat make an important contribution to
identifying and understanding the fundamental needs of Ethiopian immigrants. This contribution
is likely to assist absorption authorities at the national and local levels in making decisions
regarding both those immigrants already living in permanent settlements, and those immigrants
making the transition from caravan sites to permanent settlements.
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