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תקציר

בקרב מיפקדים סדרת עורכים ישראל, וג'וינט הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון
בחמישה נערכים המיפקדים המיוחדות. המשכנתאות מבצע במסגרת דירה מאתיופיהשרכשו עולים
צורכי את לזהות היא המיפקדים מטרת נתניה. וביניהן עולים של גדול מספר שקלטו יישובים
נקלטים בה המידה את ולהעריך חברה וחיי דיור, תעסוקה, כגון שונים, חיים בתחומי העולים

המקומית. ובקהילה אלו בתחומים העולים

(251 (סה"כ המשפחות ראשי לכל פנו ,1995 מאייוני בחודשים בנתניה שנערך המחקר במסגרת
מסרו אשר (9370) משפחות ראשי 234 רואיינו מתוכם, האחרונות. בשנתיים זו בעיר דירה שרכשו
תהליך ועל נפשות) 1,329 (בסה"כ הבית בני כל של ודמוגרפיים חברתיים מאפיינים על מפורט מידע

מרכזיים. חיים בתחומי קליטתם

המקומיים השירותים היערכות (א)
מאחר אתיופיה בעולי בטיפול רב ניסיון בעלי הם נתניה בעיר והרווחה החינוך הקליטה, שירותי
העולים לכך, אי המיוחדות. המשכנתאות מבצע לפני עוד בעיר נקלטו אלה מעולים גדול שמספר
ביישובים שקיים למה יחסית מפותח שירותים מערך מצאו הזה המבצע במסגרת דירה שרכשו
מערך של נוספת להרחבה הביאה המבצע בעקבות החדשים העולים של קליטתם בארץ. אחרים
אמהרית; דוברי עובדים ובהם שכונתיים מוקדים הקימה העירונית הקליטה מינהלת השירותים.
פעילויות מתקיימת השירותים ובכל אמהרית דובר הוא אף מגשר נקלט הקליטה משרד בסניף
בצורה אלה עולים קליטת קידום על המקשות בעיות מספר עלו זה, לצד אתיופיה. לעולי מיוחדות
העולים ריכוז מסויימים, ספר בבתי אתיופיה עולי תלמידים של גדול ריכוז כגון רצון, משביעת

ועוד. מצוקה בשכונות

נבחרים 0וצ'ודמוגרפי'ם אפיונים (ב)
העולים רוב ומעלה. 65 בגיל הם ו^5 18 לגיל מתחת הם העולים מן 589? כי עולה, הממצאים מן
ש^28 גם נמצא .1990 לפני עלו העולים שאר הארץ. ילידי הם ו^21 ואילך מ1990 עלו (6670)

שנים. מ4 למעלה בעיר מתגוררים 71X ומתוכם דירתם את רכשו בטרם בנתניה גרו מהמשפחות
02J0) שליש ,(347") משנה פחות בעיר מתגוררות כשליש לנתניה, מחוץ שגרו המשפחות בקרב
החד המשפחות שיעור לשנתיים. מעל בנתניה גרות (£349,) והשאר לשנתיים, שנה בין מתגוררות

.(16^1) יחסית נמוך 18 לגיל מתחת ילדים להן שיש המשפחות בקרב הוריות

העברית בשפה שליטה (ג)
פשוטה שיחה לשוחח יכולים הם כי דיווחו זוגם ובנות המשפחות ראשי (589?<) ממחצית למעלה
בקרב בהרבה וגבוה (5\fc) הנשים בקרב מאשר (66^ הגברים בקרב יותר גבוה זה שיעור בעברית.

.(3370) יותר המבוגרים בקרב מאשר (7670) 45 לגיל מתחת העולים



תעסוקה (ד)
הגברים בקרב בהתאמה). ו6ל19 689?,) הנשים משיעור בהרבה גבוה המועסקים הגברים שיעור

יורדים אלה שיעורים הגברים בקרב (לדוגמה בגיל העלייה עם המועסקים שיעור יורד והנשים
כן, כמו .(6455 בני בקרב ול"327 5435 בני בקרב ל070ד 35 לגיל מתחת הגברים בקרב מ??87

שמתגוררים אלה בקרב (מ3396 ביישוב בוותק העלייה עם עולה הגברים בקרב המועסקים שיעור
מגמה הנשים, בקרב משנה). למעלה בו שמתגוררים אלה בקרב ל;?729 שנה מחצי פרוות ביישוב

חדמשמעית. איננה זו

מקצועיות, בעבודות עובדים (£689) שלישים משני למעלה כאחד, וגברים נשים המועסקים, בקרב
חופשיים, במקצועות והשאר מקצועיות בלתי בעבודות עובדים $27 ובחקלאות, בבינוי בתעשייה,

ופקידים. קהילתיים עובדים מתורגמנים, כגון

אולם, הכללית; היהודית באוכלוסייה לשיעורים דומים התעסוקה שיעורי ,4425 בני הגברים בקרב
משתתפים לא מהגברים רבים יותר, הגבוהים בגילים בגיל. העלייה עם תלולה ירידה מסתמנת
הישראלים לבין העולים בין הפער ולכן עבודה מחפשים ולא עובדים לא  כלומר העבודה, בכוח

הגיל. עם וגדל הולך הוותיקים

בקרב הן העבודה. לכוח שייכות מהן ומעטות (1996) למדי נמוך המועסקות שיעור הנשים, בקרב
את שציינו עולים של גבוהים אחוזים נמצאו הגילים בכל הנשים בקרב והן המבוגרים הגברים
לשיעורים בהשוואה עבודה, מחפשים ואינם עובדים אינם שהם לכך עיקרית כסיבה מחלתם

בארץ. היהודים והנשים הגברים בקרב המקבילים

העבודה לכוח ש"כות (ה)

נמוך העבודה לכוח השייכים שיעור זאת, עם יחד הגברים. בקרב מאוד נמוך האבטלה שיעור
£729) הנשים בקרב במיוחד בארץ, היהודית האוכלוסייה בכלל המקבילים מהשיעורים בהרבה
הגברים שיעורי הנשים). בקרב בהתאמה 66^< לעומת ו£249 הגברים בקרב בהתאמה £849 לעומת
בקרב ו£689 5445 בני בקרב 30fc הגבוהים: בגילים במיוחד גבוהים העבודה לכוח שייכים שאינם
העבודה לכוח שייכים שאינם אלה שיעורי הגילים, באותם בארץ היהודים הגברים (בקרב 6455 בני
מכל בהרבה נמוכים העבודה לכוח שייכות שיעורי הנשים בקרב בהתאמה). ו£289 970 על עומדים
כרוכות לכך הסיבות בארץ. היהודיות הנשים בקרב המקבילים לשיעורים בהשוואה גיל קבוצות
אינן הן כי ציינו ,45 גיל עד הצעירות הנשים רוב במשפחה. האישה של מקומה בתפיסת בעיקר
צורך יש אלה ממצאים סמך על בילדיהן. ו/או בביתן מטפלות הן כי עבודה מחפשות ואינן עובדות
.45 לגיל מעל הגברים ובקרב הנשים כל בקרב אלו נמוכים לשיעורים הגורמים את היטב לבחון
לפתח תאפשר הקבוצות כל של העבודה לכוח הכניסה את המעכבות הבעיות של לעומק בחינה
לאי העיקרית כסיבה מוגבלות או מחלה על דיווחו רבים עולים לדוגמה, יותר. הולמים מענים
הצעירים את ובעיקר מהעולים, חלק להביא ניתן מועטה שבהשקעה ייתכן העבודה. לכוח כניסתם
מיוחדת לב תשומת להקדיש גם חשוב מוגבלותם. למרות העבודה, לכוח להצטרף מביניהם
העבודה לכוח כניסה לאי הסיבות בחינת  אלה צעדים שני לנשים. תעסוקתיים פתרונות למציאת



של לכניסתם לתרום עשויים  למעון לתשלום סיוע כמו ואחרים תעסוקתיים פתרונות ומציאת
במשפחה. התפקידים לחלוקת באשר תפיסתם ולשינוי העבודה לכוח נשים, ובמיוחד רבים עולים

שכנות ויחסי דיור (ו)

הדירה ומן (8996) השכונה מן רצון שבעי זוגם) ובנות משפחות (ראשי המרואיינים של המכריע הרוב
.(£889) גרים הם בהן

שכניהם עם חברתיים קשרים מקיימים המרואיינים של המכריע שהרוב כך על מצביעים הממצאים
עוזרים מסויימים ובמקרים בביתם, השכנים את ומארחים בבתיהם מבקרים אתיופיה, עולי שהם

עזרה. מהם מקבלים ו/או לשכניהם

יותר "צנועים" אתיופיה עולי שאינם שכניהם לבין המרואיינים בין שכנות ליחסי באשר הממצאים
עולי שאינם שכניהם עם מדברים הם כי דיווחו המרואיינים של הגדול הרוב מעודדים. בהחלט אך
ושישה שמונים בביתם. השכנים את מארחים ו£239 השכנים בבית מבקרים (16?") חלקם אתיופיה,

אתיופיה. עולי שאינם משכניהם טוב יחס מקבלים הם כי דיווחו מהמרואיינים אחוזים

משפחות ראשי של מאוד נמוכים אחוזים שכניהם. לבין העולים בין לעימותים מעטים סימנים ישנם
לשכנים ביחס ו£99 אתיופיה עולי שהם לשכנים ביחס £59  עליהם התלוננו השכנים כי דיווחו

אתיופיה. עולי שאינם

אינם הדיירים רוב שבהם בבניינים לגור אתיופיה לעולי עדיף כי ציינו המרואיינים של המכריע הרוב
אתיופיה. עולי

חינוך (ז)
על ועומד למדי נמוך במעון או בגן המבקרים שנתיים בגיל הילדים ששיעור נמצא, החינוך בנושא
היהודים הילדים כלל בקרב המקביל מהשיעור יותר נמוך הוא אך עולה, זה שיעור 3 בני בקרב .£259

ומגיע משמעותית בצורה במעון או בגן המבקרים שיעור עולה 4 בני בקרב .(9596 לעומת £319) בארץ
ותיקים. ישראלים ילדים בקרב ל£999 בהשוואה ל£869,

מעודדים ובפנימיות הספר בבתי ילדיהם בהשתלבות ההורים מעורבות על המצביעים הממצאים
בכל היא הורים באסיפות ההשתתפות בנתניה, לומדים שילדיהן המשפחות מבין 73 ב£9  למדי

כן, כמו כלל. השתתפות אין וב^7 חלקית היא ב£159 האסיפות, ברוב היא ב£59 האסיפות,
הורים. באסיפות משתתף המשפחה מבני מישהו בפנימיה לומדים שילדיהן המשפחות מבין ב£829

על מידע לקבל רוצים הם אם לפנות למי יודעים הם כי שדיווחו הורים של (£739) גבוה שיעור נמצא
בתי סוגי על הסבר קיבלו שהם ציינו Dninnn 33?£ רק זאת, עם הספר. בבית ילדיהם השתלבות
יכולים אינם הם כי שציינו הורים של (£509) גבוה שיעור גם נמצא (ממלכתי/ממלכתידתי). הספר
בית באמצעות לילדים שניתן הסיוע למרות וזאת הספר, לבית הנדרש הציוד את לילדיהם לקנות
הספר בבתי ילדיהם השתלבות עם ההורים בקרב גבוהה רצון שביעות ישנה זה, עם יחד הספר.

זאת). ציינו מהם (כ£959

V



כלכלי מצב (רו)

מתמודדים הם שעמה העיקרית כבעיה הכלכליים הקשיים את ציינו המשפחות ראשי (847") רוב
על שמעיד נוסף ממצא הבסיסיים. צורכיהם את כלל מכסות אינן הכנסותיהם כי ציינו \70\ר

בתים ושל בסיסי ביתי ציוד חסר שבהם בתים של מבוטלים לא שיעורים שנמצאו הוא אלה קשיים
תקין. במצב אינו אך קיים הציוד שבהם

במקומות אתיופיה עולי של מוצלחת להשתלבות סימנים שישנם כך על מצביעים הדוח ממצאי
ומהיחס מהדירה מגוריהם, משכונות רצונם בשביעות מתבטא הדבר בנתניה. החדשים מגוריהם
בקרב שנערכו המיפקדים משלושת הממצאים את תואמים אלה ממצאים משכניהם. מקבלים שהם
במיפקדים גם ביבנה. וב1995 גת וקרית נתניה עפולה,  ערים בשלוש כשנתיים לפני אתיופיה עולי
של המכריע שהרוב כך ועל כלפיהם הוותיקים הישראלים של טוב יחס על דיווחו העולים אלה
בנתניה המשפחות ראשי שרוב לציין ראוי אתיופיה. עולי שאינם השכנים ילדי עם משחקים ילדיהם
שהתערבות כך על המצביע דבר  אתיופים ולא אתיופים  שכניהם עם יותר רב בקשר עניין הביעו

העולים. ידי על בברכה תתקבל אלו קשרים לפיתוח קהילתית

אתיופיה) עולי עם רק (לא "מעורבים" בבניינים מתגוררים העולים כל כי גם נמצא הנוכחי במחקר
הדיירים שרוב רצוי כי מדגישים ואף למגורים בעיניהם עדיפים אלו בניינים כי דיווחו כולם וכמעט

אתיופי. ממוצא יהיו לא בבניין

השונות. הקבוצות בין הבדלים נמצאו ואכן ובמין, העולה בגיל תלויה בתעסוקה ההשתלבות מידת
תעסוקה ושיעורי גבוהים העבודה בכוח ההשתתפות שיעורי 45 לגיל מתחת הצעירים הגברים בקרב
המבוגרים העולים באוכלוסיית אך בארץ, היהודית באוכלוסייה המקבילים לשיעורים מתקרבים
לקידום לפעול יש כן, על יותר. נמוכים התעסוקה ושיעורי העבודה בכוח השתתפות שיעורי יותר,
שיעורי הן הגילים, כל בנות הנשים בקרב אלה. בגילים העולים של בתעסוקה השתלבות
הנשים כלל בקרב לשיעורים יחסית נמוכים התעסוקה שיעורי והן העבודה בכוח ההשתתפות
שיעורי את בה להגביר מנת על בקרבה לפעול שיש יעד קבוצת מהוות הנשים גם לכך, אי היהודיות.

התעסוקה.

הדיווח של למגבלות מודעים להיות יש החינוך, במערכת הילדים השתלבות על שנאסף למידע בנוגע
הנוער בני בקרב מלימודים נשירה של כלשהי בעיה על מצביעים אינם אלו דיווחים ההורים. של
קרובות לעיתים מדווחים  בנתניה רק לא  שירותים ונותני מחנכים זאת, עם יחד .1714 בגילי

מבוטלת. אינה אתיופיה יוצאי נוער בני בקרב הנשירה שתופעת

ההשתתפות שיעורי ולפי הספר, בבית ילדיהם מהשתלבות גבוהה רצון שביעות על מדווחים ההורים
מסתמנת ילדיהם. בחינוך מעורבים אכן ההורים רוב במחקר, שנמצאו הורים באסיפות הגבוהים
לפנימיות. עוברים ואינם ביישוב, זה, בשלב לפחות הנשארים 14 בגיל ילדים של צנועה, עדיין מגמה,
תלוייה הבאה הלימודים בשנת גם ביישוב הספר בבתי ללמוד ימשיכו אלו ילדים בה המידה

המקומית. החינוך במערכת שייעשו בהסדרים



מחייבות רבה, במידה המחקר. מממצאי שעולות מרכזיות בעיות מספר ישנן אלה ממצאים לצד
יכולת אין המקומית לרמה כי מכאן להסיק אין אולם, ארצית, כלל ברמה התייחסות אלה בעיות
גיוס ידי על ואם הפורמליות המערכות של פעולות ידי על אם אלה, לבעיות פתרונות במתן לתרום

התנדבותיות. מערכות

לגודל קשורה זו בעיה החריפה. הכלכלית הבעיה היא הדעת את לתת יש שעליה המרכזית הבעיה
חד משפחות של הגבוה לשיעור מפרנסים, שני יש בהן משפחות של הנמוך לשיעור המשפחות,
ללא אלו לדירות עברו המשפחות רוב כאשר החדשות, הדירות וציוד ריהוט לממן ולצורך הוריות
עדיין אין המשפחות שברוב לעובדה גם קשור העולים של הירוד הכלכלי מצבם כלשהם. חסכונות
הקיצבה ותיקים ישראלים בקרב מוגדלות. ילדים לקיצבאות זכאיות אינן הן ולכן צבא יוצאי
מסכנת התוספת קבלת ואי ילדים ברוכות משפחות של בהכנסותיהן חשוב מרכיב הוא המוגדלת
הקשיים היתר, בין העוני. לקו מתחת אל בירידה מאתיופיה, העולות מהמשפחות חלק לפחות
הבעיה תקין. לא ציוד של ובהימצאותו וריהוט ביתי בציוד חמור במחסור מתבטאים הכלכליים
למעון או לגן ו4 3 בני ילדיהם את שולחים שאינם הורים של הגבוהים באחוזים גם מתבטאת
נושא הספר. בבית לילדיהם הדרוש הציוד בעד לשלם שמתקשים הורים של מבוטל לא ובמספר
שבוצעו אחרים במחקרים גם עלה אחר וציוד מחברות ספרים, ללא הספר לבית המגיעים הילדים
הציוד עם הספר לבית מגיעים אינם רבים אתיופים שילדים המורים דיווחו בהם המכון ידי על

.(1994 ונועם, (ליפשיץ הנדרש

מעורבת. תמונה על מצביעים בה והשימוש העירוניים השירותים מערכת עם היכרות על הממצאים
לשירותים והמחלקה חולים קופת כגון מרכזיים שירותים מספר עם וקשר היכרות יש אחד מצד
לדון ויש יותר הרבה מוגבל הוא האחרים השירותים עם הקשר כי נראה שני מצד חברתיים.

מהם. אלו ועם השירותים עם יותר הדוק קשר רצוי האם ולבדוק הדבר, במשמעות

מבצע במסגרת דירה שרכשו אתיופיה עולי השתלבות על דוח פירסום לאחר לאור יוצא זה דוח
זה דמיון בממצאיהם. רב דמיון על מצביע המחקרים בשני עיון ביבנה. המיוחדות המשכנתאות
לכלל הנוגעת תמונה קבלת של התחלה ועל מהערים אחת בכל המוצגת לתמונה תוקף מוסיף
בנתניה יותר טוב מצב על המעידים הבדלים מספר ישנם זאת עם קבע. לדיור העוברים העולים
מההבדלים חלק כאשר המקומיים, בשירותים ובשימוש התעסוקה בתחום בעיקר ביבנה מאשר
הוריות החד המשפחות ושיעור בעיר יותר ותיקים בנתניה העולים כי מהעובדה הנראה כפי נובעים

יותר. נמוך

על בדבר הנוגעים במשרדים לדיונים בסיס שימש כבר האחרים וביישובים בנתניה מהסקר המידע
וניירות מדיניות ולמסמכי הקליטה קבינט בישיבות לדיונים וכן אתיופיה יוצאי לגבי מדיניות שינויי

הקליטה. משרד של עמדה



תודה דברי

אני ראשית, לביצועו. רבות ותרמו המחקר שלבי בכל לי שסייעו הרבים לגורמים להודות ברצוני
חוקרת גינדין ורחל ומחקר, לתכנון האגף מנהל אדלר, שמואל ולנציגיו: הקליטה למשרד מודה
ראש ערן, וליחיאל והערכה תכנון מנהלת גולדברג, לאלן ג'וינטישראל: לנציגי מודה אני כן באגף.
היו  ישראל וג'וינט הקליטה משרד  אלה גורמים שני ישראל. בג'וינט אתיופיה עולי קליטת תחום

ההיגוי. בוועדת חברותם במסגרת שלביו בכל אותו ליוו ונציגיהם המחקר, למימון שותפים

הקליטה; במשרד בקהילה לקליטה האגף מנהלת בוסטין, עדנה  ההיגוי ועדת חברי ליתר גם תודה
קליטת על ממונה לשעבר שגיא, רחל היהודית; בסוכנות והערכה תיכנון מדור מנהלת ויזל, רימונה
שערי, מליקה והשיכון; הבינוי במשרד חברתי שכונות שיקום באגף מיוחדות ואוכלוסיות עולים
בג'וינט אתיופיה יהודי לקידום התחום ראש בןמאיר), (יורם ופיצ'י המשרד, באותו האכלוס מאגף

הנתונים. איסוף ובתכנון המחקר כלי בגיבוש רבות תרמו אשר  ישראל

ולמנהל המחקר, לקראת הקהילה בהכנת סייעו אשר נתניה בעיריית הקליטה מינהלת לעובדי תודה
השדה. עבודת תקופת כל במשך אותנו אירחו אשר ולעובדיו יהודה" "בן הקליטה מרכז

ייעצה אשר ברוקדייל במכון עלייה קליטת על המחקר תכנית מנהלת נועם, לגילה מיוחדת תודה
זה. דוח ולכתיבת לביצועו לגיבושו, רבות ותרמה המחקר מתחילת לי

לוי, לרותי ובמיוחד המחקר לביצוע תרמו אשר ברוקדייל במכון לעמיתי תודה חבה אני כן, כמו
השדה. עבודת את ריכזה אשר ערבה, ולרונית במכון, קליטה בצוות השדה עבודת פעולות מתאמת

את שערכה רוזנפלד, לג'ני ובתכנות, הקבצים בבניית עזרתה על צ'רצ'ניקוב לטניה תודה לבסוף,
הדוח. ואת השאלונים את שהדפיסה שיזגל ולאילנה הדוח,
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מבוא .1

מבצע הפעלת ובעקבות אחרות, זמני דיור ומסגרות הקרוונים אתרי פינוי תהליך בעקבות
היישובים קבע. למגורי מאתיופיה עולים משפחות מ3,000 למעלה עברו המיוחדות, המשכנתאות
ההיבטים כל על המקומית, בקהילה שילובם של האתגר בפני עומדים העולים עברו אליהם
קליטת והתעסוקה, הרווחה בתחומי היתר בין רבים, בתחומים העולים לצורכי דאגה בכך: הכרוכים
המקומית בקהילה העולים כלל של החברתי שילובם והבטחת המקומית החינוך במערכת הילדים

הוותיקה.

בקרב מיפקדים סדרת כיום עורך ישראל וג'וינט הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון
נערכים המיפקדים המיוחדות. למשכנתאות המבצע במסגרת דירה שרכשו מאתיופיה העולים
ואשדוד. מלאכי קרית רמלה, יבנה, נתניה,  עולים של גדול מספר קלטו אשר יישובים בחמישה
ביבנה נערך הראשון המיפקד .1995 מאייוני בחודשים נערך בסדרה, השני בנתניה, המיפקד
שונים חיים בתחומי העולים צורכי את לזהות נועדה המיפקדים סידרת .1995 מרץאפריל בחודשים
כן, כמו המקומית. בקהילה העולים נקלטים בה המידה את ולהעריך וחינוך דיור, תעסוקה, כגון
ועל אתיופיה עולי קליטת לקראת היישובים של היערכותם על תמונה לקבל נועדו המיפקדים
בשני צפויה זה מחקר של תרומתו אלה. עולים בקליטת העוסקים השירותים מערך תיפקוד
ובמישור העולים של המיוחדים לצרכים העונה מדיניות בקביעת דהיינו הארצי, במישור מישורים:

העולים. אוכלוסיית בתוך ספציפיות לקבוצות ייחודיים ושירותים תכניות בפיתוח  המקומי

גם מידע נאסף  מלאכי וקרית נתניה  העולים את מראיינים שבהם החמישה מתוך יישובים בשני
מגוריהם. בשכונת אתיופיה עולי לקליטת ותגובותיהם לעמדותיהם בנוגע העולים של משכניהם

על מידע ומביא וחינוך, דיור תעסוקה, כגון שונים חיים בתחומי העולים בקליטת מתמקד הדוח
אלה. עולים קליטת לקראת בה השירותים ושל נתניה של היערכותה

עולים מושכת הקמתה מאז אשר (1995 יולי  התושבים (מרשם תושבים 162,400 בת עיר היא נתניה
וזאת נפשות, כ25,000 נתניה קלטה לשעבר, בריה"מ עולי של האחרון העלייה בגל הארצות. מכל
הארץ במרכז ממוקמת בהיותה שלמה. ובמבצע משה במבצע שעלו אתיופיה עולי לקליטת בנוסף
האבטלה ושיעור יחסית טוב העיר תושבי של התעסוקתי המצב רבים, תעשייתיים מפעלים ומוקפת

התעסוקה). שירות נתוני  המחקר בתקופת (>£ל4.6 הארצי מהשיעור נמוך בעיר

אתיופיה עולי קליסת לקראת המקומיים השירותים היערכות .2
העוסקים בכירים שירותים אנשי מספר עם ראיונות נערכו העולים, עם הראיונות לתחילת סמוך
לשירותים והמחלקה החינוך מחלקת הקליטה, מינהלת עובדי בעיר: אתיופיה עולי בקליטת

הבאים: הנתונים עלו אלה משיחות חברתיים.
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הקליטה מינהלת הוקמה לשעבר, בריה"מ עולי של האחרון העלייה גל עם ,1990 בתחילת .
בעיר השירותים על מידע כגון העולים, של הייחודיים לצרכים מענה לתת במטרה העירונית
מינהלת של היווסדותה עם ועוד. חינוך רווחה, דיור, תעסוקה, בתחומי העולה, זכויות ועל
העדה. מבני עובד להפעלתה וגוייס אתיופיה בעולי לטיפול יחידה בתוכה הוקמה הקליטה,
המבצע, במסגרת בעיר דירה שרכשו העולים קליטת עם כלומר האחרונות, בשנתיים
הריכוזים בעקבות וזאת הלכתוהתרחבה אתיופיה עולי לקליטת המינהלת של התייחסותה
הביטויים השכונות. באותן הבעיות וריבוי מסויימות בשכונות אלה עולים של יחסית הגדולים

הם: זו להתרחבות העיקריים
במהלך אתיופיה עולי של גדולים ריכוזים יש שבהן בשכונות שכונתיים מוקדים הקמת א.
נורדאו", ב"קרית "איזורים", בשכונת שכונתיים מוקדים היו המחקר בתקופת .19951994
אתיופיה, יוצאי קהילתיים עובדים פועלים אלה במוקדים וב"דורה". הוותיקים" ב"שיכון
את מאתרים אלה במוקדים הקליטה. במינהלת הרכז של פיקוחו תחת עובדים אשר
לגורמים אותם מפנים הראשונית, בקליטתם להם מסייעים בשכונה, החדשים העולים
(ראה קיימים וחוגים פעילויות שירותים, על אותם מיידעים בכך, צורך יש אם האחרים

א). בנספח הפעילויות רשימת
על מבוסס המידע כאשר העולים על ממוחשב מידע מאגר מנהלת הקליטה מינהלת ב.
(לגבי הקליטה משרד ב1993, שנערך ברוקדייל מכון של מיפקד עיקריים: מקורות שלושה

השכונתיים. והמוקדים המיוחדות) המשכנתאות במבצע דירות שרכשו העולים

לענייני היגוי צוות האחרונה בשנה הוקם בעיר הקליטה משרד סניף מנהלת של ביוזמתה .
משרד של הקליטה, מינהלת של נציגים הם הצוות חברי אתיופיה. עולי וביניהם עולים, קליטת
של חברתיים, לשירותים המחלקה של והג'וינט, הקליטה משרד מטעם מגשר כולל הקליטה,
ספורות פעמים נפגש זה צוות אולם שכונות. שיקום פרויקט ושל העירונית, החינוך מחלקת

הקליטה. בתחום המתרחש על דיווח ומתן קבלת לשם בלבד

הן זו בשכונה הוקם הפרויקט "איזורים". בשכונת שכונות שיקום פרויקט הוקם 1994 בסוף .
מצוקתם בגלל והן בתוכה ומאתיופיה לשעבר מבריה"מ חדשים עולים של הגבוה הריכוז בגלל
גורמים ידי על בלבד חלקית שכוסו או כוסו שלא תחומים לכסות נועד והוא אלה, עולים של
העולים את לקדם שמטרתן התערבות תכניות גיבוש בשלבי נמצא הפרויקט כיום אחרים.
ועוד. בשכונה פעילים של מנהיגות קידום בריאות, חינוך, תעסוקה, כגון שונים, בתחומים
בשכונה. במוקד העובד ועם הקליטה מינהלת עם מלא פעולה בשיתוף פועל הפרויקט

הגיל. קבוצות לכל ומתייחסות ומגוונות רבות הינן המתוכננות הפעולות

קשות בעיות עם מתמודדת חדשים אתיופיה עולי ילדים כ800 קלטה אשר החינוך, מערכת .
של היערכות והעדר אחרים, ספר לבתי אתיופיה עולי שאינם ותיקים ילדים "בריחת" כגון
פרויקטים מספר הוקמו זאת, עם בהכשרתם. ואם חינוך עובדי בתגבור אם החינוך, מערכת
במרכז מאתיופיה. רבים עולים שקלט הספר מבתי באחד הלמידה מרכז הוא בהם כשהבולט
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ארור בשעות בשבוע פעמים ל5 3 שבין בתדירות ואחרים, אתיופים ילדים 200 מבקרים
הצהרים.

המקרים את רק לטיפולה מקבלת חברתיים לשירותים המחלקה אדם, כוח של בעיה בגלל
סדרי לעצמה קבעה המחלקה הפונים שאר לגבי נוער). חוק סיעוד, (חוק בחוק המוגדרים
יוצאת סוציאלית עובדת גייסה המחלקה בעולים, לטפל מנת על טיפול. למתן עדיפויות
פרויקטים 2 הוקמו המחלקה מטעם אתיופיה. עולי הם שאף קהילתיים עובדים ו3 אתיופיה
חם" "בית הרך לגיל ומועדונים ;3 לגיל מתחת ילדים עם משפחות ל30 החסידה" ("מסע

"איזורים"). בשכונת

בעיות מספר צויינו לעיל, הנזכרות המחלקות לשתי ספציפי באופן המתייחסות אלה, לבעיות בנוסף
חלקם: או השירותים נותני כל ידי על

מדיניות להתוות הקליטה מינהלת על מקשות אשר גורמים, מספר בין בתיאום בעיות ישנן א)
בין שותפויות ישנן אמנם, בקליטה. העוסקים העיקריים השירותים לכל משותפת קליטה
את מפתח מהגורמים אחד כל ולמעשה, השכונה, ברמת בעיקר מתקיימות הן אך הגורמים

אחרים; גורמים של הפעולה שיתוף בלי ולפעמים עם לפעמים בעצמו, פעולותיו
קליטתם; על המקשה דבר מצוקה בשכונות מרוכזים העולים ב)

הסביבה; עם לתקשר העולים יכולת חוסר ג)
גמשפחות. הסדר וערעור הורים בין אלימות ישנה ד)

הנתונים איסוף ושי0ת המחקר אוכלוסיית .3
המבצע במסגרת בנתניה שנרכשו בדירות המתגוררים העולים כל את כוללת המחקר אוכלוסיית
שגרו המשפחות כולל ,1995 תחילת ועד 1993 ממאי שנרכשו בדירות כלומר המיוחדות, למשכנתאות

בעיר. דירה רכשו ובמסגרתו המבצע לפני בנתניה

ו(ב) העלייה לקליטת המשרד של שמית רשימה (א) : רשימות שתי בעזרת אותרה האוכלוסייה
המקומי. התעסוקה רכז ידי על המתעדכנת אתיופיה עולי על הג'וינט של מידע ממאגר רשימה
את כללו הרשימות שתי בעיר. החדשות אתיופיה עולי משפחות כל את מכיר תפקידו שבתוקף
מגורים ומקום גיל, מין, כגון המשפחה בני כל על דמוגרפיים ופרטים וכתובותיהם, העולים שמות

קודם.

ראש עם פנים אל פנים ריאיון נערך משפחה בכל משפחות1. 251 אותרו אלה רשימות סמך על
אותן (לפי שכנות יחסי ולגבי ומהדירה מהשכונה רצון שביעות לגבי רק רואיינה הזוג בת המשפחה.'

לבעל). שהופנו השאלות

א'. בנספח הגדרה ראה 1
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העולים של בבתיהם הראיונות את ערכו לצורך) בהתאם טיגרינית (או אמהרית דוברי מראיינים
לדרך המחקר, למטרות באשר קפדנית והכשרה הדרכה קבלת לאחר מובנים, שאלונים באמצעות
כן, כמו בשאלון. ולשימוש הריאיון לשיטת לעולה, עצמו את להציג המראיין שעל הרצויה
הוכיחה זו השקעה הראיונות. תקופת בכל המחקר צוות ידי על מאוד צמוד באופן לוו המראיינים
הדוח ממצאי כן, על פעולה. לשתף שסירבו עולים של (796) הנמוך השיעור לאור עצמה את
באמצעות דירות שרכשו העולים כל מסך 9396) משפחות ראשי 234 עם שנערכו לראיונות מתייחסים

המיוחדות). למשכנתאות המבצע

המבצע במסגרת שרכשו בדירות המתגוררים העולים לכלל לעתים מתייחסים שלהלן הממצאים
זוגם ובנות המשפחות לראשי ולעתים בלבד המשפחות לראשי לעיתים המיוחדות, למשכנתאות

הממצא. מתייחס אליה האוכלוסייה תצויין מקום, בכל א). נספח (ראה

המחקר במסגרת שנאסף המידע .4
הבאים: הנושאים על מידע נאסף בראיונות

הבית; בני שאר ושל הזוג בת של המרואיין, של הסוציודמוגרפיים המאפיינים א)
עלייתם; ואחרי לפני הזוג בת ושל המרואיין של לימודיהם ב)

הזוג; בת ושל המרואיין של העברית בשפה שליטה ג)

מקצועית; להכשרה בקורסים השתתפות ד)
עלייתם; ואחרי לפני הזוג בת ושל המרואיין של בתעסוקה קליטה ה)

ראש של סובייקטיבית הערכה המשפחה, של ההכנסות גובה כולל המשפחה של הכלכלי מצבה ו)
ברשותה; הנמצא והריהוט הביתי ציוד ופירוט הכלכלי מצבו על המשפחה

מהם; הרצון שביעות ומידת בהם השימוש נבחרים, מקומיים שירותים הכרת ז)
החברתית; הקליטה של נבחרים היבטים ח)

החינוך; במערכת הילדים קליטת ט)
לבין המרואיין בין שכנות ויחסי ומהדירה מהשכונה רצון שביעות כולל הדיור, בתחום קליטה י)

ואחרים. מאתיופיה עולים שכניו

סוציודמוגרפיים מאפיינים .5
ומ'ן גיל 5.1

נפשות, 1,329 מונים המיוחדות המשכנתאות מבצע במסגרת בנתניה קבע לדיור שעברו העולים
ו>?59 ,18 לגיל מתחת הם מתוכה £589' מאוד: צעירה האוכלוסייה נשים. ומחציתם גברים מחציתם

קשישים.

אחוזים ואחד עשרים בארץ. יותר ותיקים \37c ורק ואילך 1990 משנת ארצה עלו (669?<) העולים רוב
.(1 (לוח הארץ ילידי הם נוספים
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בנתניה קבע לדיור שעברו העולים של סוציודמוגרפיים אפיונים :1 לוח
אחוזים מוחלטים מספרים אפיונים

100 1,329 סה"כ
סיר

50 659 זכר
50 664 נקבה

גל
58 766 170
11 150 2418
16 216 4425
10 136 6445
5 61 +65

בארץ" ותק
13 174 1990 לפני
66 871 ואילך מ1990
21 275 הארץ ילידי

עולים 6 של מינם על מידע חסר *
עולים 9 של העלייה שנת על מידע חסר **

ומעלה 18 בני העולים של משפחתי מצב 5.2
והאלמנות הגרושות שיעורי רווקים. ו£ל20 נשואים ומעלה 18 בני מהעולים שלישים לשני מעל

.(2 (לוח הגברים בקרב המקבילים מהשיעורים יותר גבוהים

(באחוזים) ומין משפחתי מצב לפי ומעלה 18 בני עולים : 2 לוח
נשים גברים סה"כ משפחתי מצב

284 272 556 (במספרים) 0הכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ
69 74 71 נשוי
16 24 20 רווק
9 1 5 גרוש
6 1 4 אלמן

2418 בני העולים של עיסוקם 5.3
כך, איתם. הגרים העבודה בגיל המשפחה בני כל של הנוכחי עיסוקם על נשאלו המשפחות ראשי
התקבל העבודה, בגיל זוגם ובנות משפחות ראשי לגבי בהמשך שיפורטו התעסוקה שיעורי מלבד
למחצית קרוב כי נמצא, משפחות. ראשי בהכרח שאינם 2418 בני העולים של עיסוקם על גם מידע
לא ו£169 עבודה מחפשים 796 בצה"ל, משרתים £149 עובדים, 18?S לומדים, הינם (45^<) אלה עולים
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בקרב מאשר 2018 בני בקרב יותר גבוה הלומדים שיעור כצפוי, עבודה. מחפשים ולא עובדים
ו£389 £549) הנשים בקרב מאשר הגברים ובקרב (2421 בני בקרב £119 לעומת £729) יותר המבוגרים
המקביל לשיעור דומה 2018 בגילאי הגברים בקרב הלומדים שיעור כי להדגיש יש בהתאמה).
החיילות משיעור בהרבה גבוה החיילים שיעור בהתאמה). ו£739 £729) הגילים באותם הנשים בקרב

.(3 (לוח בהתאמה) £19 לעומת £289)

(באחוזים) ועיסוק תעסוקתי מצב מין, גיל, לפי 2418 בני עולים :3 לוח

2421 2018 סה"כ

65 83 148 (במספרים) סה"כ
100 100 100 (באחוזים) סה"כ
26 11 18 עובדים
12 4 7 עבודה מחפשים אך עובדים לא
32 3 16 עבודה מחפשים ולא עובדים לא
11 72 45 לומדים
19 10 14 חיילים

גברים
24 43 67 (במספרים) סה"כ
100 100 100 (באחוזים) סהכ
21 9 13 עובדים
8 0 3 עבודה מחפשים אך עובדים לא
0 2 2 עבודה מחפשים ולא עובדים לא
21 72 54 לומדים
50 17 28 חיילים

נשים
41 40 81 (במספרים) סהכ
100 100 100 (באחוזים) סה"כ
29 13 21 עובדות
15 7 11 עבודה מחפשות אך עובדות לא
51 5 29 עבודה מחפשות ולא עובדות לא
5 73 38 לומדות
0 2 1 חיילות

המשפחות וסוג גודל 5.4
הלומדים הילדים כולל  בדירה המתגוררים מספר כאשר גדולות, משפחות הינן העולים משפחות
יש מהמשפחות (£649) שלישים בכשני נפשות. ל12 נפשות משתי נע  בצבא והמשרתים בפנימייה
נפשות 5 מונות בארץ היהודיות המשפחות מכלל שליש רק השוואה, לשם .(4 (לוח ויותר נפשות 5

ויותר.
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במשפחה נפשות מספר לפי העולים משפחות :4 לוח
משפחות אחוז משפחות מספר במשפחה נפשות מספר

100 234 סהכ
36 83 41
31 72 65
28 66 97
5 13 +10

מתחת הילדים של יחסית הגדול המספר ידי על מוסבר העולים במשפחות הגדול הנפשות מספר
מתחת אחד ילד לפחות יש (£ל95) המשפחות בכל כמעט ביבנה2, המיפקד לממצאי בדומה .18 לגיל
בדומה ילדים. 5 לפחות יש וב0יל26 ילדים 4 עד 3 יש ב3370 ילדים, 2 עד 1 יש מהן %36a זה. לגיל
בקרב ויותר ילדים 5 של יחסית הגבוהים השיעורים בולטים כאן גם ביבנה, המיפקד לממצאי

.(5 (לוח ומעלה 65 בגיל משפחה ראש עומד שבהן המשפחות

(באחוזים) המשפחה ראש גיל ולפי 18 לגיל מתחת ילדים מספר לפי משפחות :5 לוח
ילדים מספר

+5 4^3 21 0 המשפחה ראש גיל
26 33 36 5 סהכ
0 0 100 0 24 עד
0 24 69 7 3425
31 53 16 0 4435
53 28 19 0 5445
36 38 23 3 6455
24 27 33 ^6 +65

בקרב המקביל לשיעור יחסית (16^ נמוך המשפחות כלל בקרב הוריות החד המשפחות שיעור
ובקרב ($22,) המיוחדות המשכנתאות מבצע באמצעות ביבנה דירות שרכשו אתיופיה עולי משפחות
המשפחות בקרב ל>$24). 183& בין נע (השיעור גתנ וקרית נתניה בעפולה, אתיופיה עולי משפחות
בארץ, היהודית האוכלוסייה בכלל .16?£ על הוא אף עומד זה שיעור ,18 לגיל מתחת ילדים עם
(69^ שלישים משני למעלה בקרב .(1995 (הלמ"ס, £109 על עומד הוריות החד המשפחות שיעור

שניים. או אחד ילד יש החדהורית מהמשפחות

מבצע במסגרת ביבנה דירה שרכשו אתיופיה עולי בקרב 1995 מרץאפריל בחודשים שנערך מיפקד 2
המכון. שעורך המיפקדים בסדרת הראשון המיפקד הוא ביבנה המיפקד המיוחדות. המשכנתאות

נתניה בעפולה, המתגוררים אתיופיה עולי כל בקרב מיפקדים נערכו המיוחדות, המשכנתאות מבצע לפני 3

ב19931992. גת, וקרית
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בשכונות ופיזור בנתניה ותק 5.5
במרכז (בעיקר זמני בדיור עלייתם, לאחר מיד בנתניה, גרו משפחות של (2870) מבוטל לא אחוז
הרוב בעיר. דירתם את רכשו בטרם עמידר/עמיגור) של (בדירה ציבורי ובדיור ובהוסטל) הקליטה
מבצע הפעלת לפני כלומר לשנתיים, מעל בעיר נמצאות (£889) אלו משפחות של הגדול

ויותר. שנים 4 של בעיר ותק בעלות הן £819 ומתוכן המשכנתאות,

בנתניה, דירתם את שרכשו לפני לנתניה מחוץ התגוררו עלייתם לאחר שמיד המשפחות בקרב כצפוי,
לדיור ועברו לנתניה מחוץ תחילה גרו המשפחות שאר משנתיים. פחות לפני לעיר הגיעו (87?£) הרוב

בעיר. דירה שרכשו לפני בנתניה ציבורי או זמני

בנתניה ותק לפי אתיופיה עולי משפחות :6 לוח

אחוזים משפחות* מספר ותק
100 234 סהכ
9 21 חודשים 5 עד
25 58 חודשים 116
24 56 חודשים 1712
8 19 חודשים 2418
10 23 שנים 4 עד שנתיים
24 _57 שנים ל4 מעל

הנוכחית, לדירתן שעברו לפני קרוונים באתרי התגוררו (4370) למחציתן קרוב המשפחות, כלל מתוך
ומבתי ,(£69) מהוסטלים ,(£129) ציבורית בשכירות מדירות ,(349?,) קליטה ממרכזי הגיעו והשאר

.(596) מלון

איזורים). בשכונת ו77 נורדאו בקרית משפחות 88) שכונות ב2 מרוכזות משפחות של רב מספר
משפחות ושלוש סלע" ב"שיכון ו18 ותיקים" ב"שיכון 23 ב"דורה", גרות משפחות וחמש עשרים

אחרות. בשכונות

בארץ הנרכשות מיומנויות .6
חינוך, במוסדות בלימודים ולהשתלב  וכתיבה קריאה דיבור,  חדשה שפה ללמוד העולים יכולת
לקרוא יכולתם כולל ארצה, עלו הם עמם במשאבים מסויימת במידה תלויה ובחברה בתעסוקה
באמהרית ולכתוב לקרוא יודעים הם האם נשאלו זוגם ובנות המשפחות ראשי האם. בשפת ולכתוב

בטיגרינית. או

באמהרית ולכתוב לקרוא יכולים הם כי דיווחו זוגם ובנות המשפחות ראשי (£499) למחצית קרוב
אינם הם כי דיווחו (4570) השאר לכתוב. לא אך לקרוא יכולים הם כי אמרו ו£69 בטיגרינית או
גבוה וכתוב קרוא יודעים שאינם אלה שיעור האלה. השפות באחת לכתוב ולא לקרוא לא יכולים

גיל. לפי מגמה נסתמנה לא .(2770) הגברים בקרב מאשר (6170) הנשים בקרב יותר הרבה
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העברית בשפה שליסה 6.1
ארצה, עלייתם לאחר בארץ. העולים של מוצלחת לקליטה הכרחי הינו העברית השפה לימוד
(6570) זוגם ובנות מהמרואיינים שלישים כשני ואכן אולפן, במסגרת עברית ללמוד זכאים העולים
יותר גבוה אולפן שסיימו אלה שיעור לומדים. עדיין ו£19 באולפן לימודיהם את סיימו כי דיווחו
מ£729 אולפן מסיימי שיעור יורד בגיל העלייה עם .(£549) הנשים בקרב מאשר (£779) הגברים בקרב
בקרב ול£379 6445 בני אלה בקרב ל£599 ,45 לגיל מתחת זוגם ובנות משפחות ראשי בקרב

הקשישים.

בעברית. פשוטה שיחה לשוחח זוגם בנות ושל שלהם היכולת על לדווח התבקשו המשפחות ראשי
גבוה והוא ,£589 על עומד בעברית פשוטה שיחה לשוחח מסוגלים הם כי דיווחו אשר העולים שיעור
מ£769 השיעור יורד בגיל, העלייה עם .(£519 לעומת £669) הנשים בקרב מאשר הגברים בקרב יותר
הגברים בקרב הקשישים. בקרב ול£149 6445 בני בקרב ל£399 45 לגיל מתחת העולים בקרב

.(7 (לוח ל£919 מגיע השיעור ,45 לגיל מתחת

(£429) מחצית כמעט בעברית. פשוט מכתב ולכתוב לקרוא שלהם היכולת על גם נשאלו העולים
שהם ענו ו34£9 בעברית פשוט מכתב לקרוא מסוגלים שהם ענו זוגם ובנות המשפחות מראשי
בהתאמה) ו£419 519&) הגברים בקרב יותר גבוהים אלה שיעורים כזה. מכתב לכתוב מסוגלים
המינים שני בקרב השיעורים יורדים בגיל העלייה עם בהתאמה). ו2796 £349) הנשים בקרב מאשר

.(7 (לוח

יכולים £769 בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולים £919 ,45 לגיל מתחת הגברים בקרב לסיכום,
בקרב בהתאמה ו£379 £479 ,£679 לעומת כזה מכתב לכתוב יכולים ו6296 פשוט מכתב לקרוא

הגילים. באותם הנשים

(באחוזים) ומין גיל לפי זוגם ובנות משפחות ראשי בקרב בעברית שליטה :7 לוח
פשוט מכתב כתיבת פשוט מכתב קריאת בעברית פשוטה שיחה ניהול גיל

34 42 58 0ה*כ
47 58 76 44 עד
18 22 39 6445
7 10 14 +65

גברים
41 51 66 0הכ
62 76 91 44 עד
28 34 56 6445
9 12 18 +65

נשים
27 34 51 סהייכ
37 47 67 44 עד
8 9 21 6445
0 0 0 +65
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מקצועית להכשרה בקורסים השתתפות 6.2
להשתתף האפשרות להם ניתנת התעסוקה, בתחום עולים לקידום הקיימות התכניות במסגרת
בקרב שלהם. במקצוע הידע את להרחיב או חדש מקצוע ללמוד כדי מקצועית להכשרה בקורסים
משתתפים עדיין ו£39 השתתפו ש3070 נמצא בנתניה, (64 גיל (עד העבודה בגיל אתיופיה עולי
השיעור לעומת (5096) הגברים בקרב בהרבה גבוה בקורסים ההשתתפות שיעור אלה. בקורסים
לגיל מתחת הגברים בקרב (7296) במיוחד הגבוה השיעור את לציין יש .(2070) הנשים בקרב המקביל

.(8 (לוח 35

להכשרה בקורסים משתתפים עדיין או שהשתתפו עבודה בגיל זוגם ובנות משפחות ראשי :8 לוח
(באחוזים) וגיל מין לפי מקצועית

נשים גברים סה"כ גיל
43 84 127 (במספרים) סה'יכ
20 50 33 (באחוזים) סהכ
22 *100 30 24 עד
32 71 48 3425
19 49 34 4435
5 43 23 5445
8 23 16 6455

בלבד. מקרים 3 של מתא מופק *

כגון בארץ אחרות במסגרות למדו הם האם גם נשאלו העבודה בגיל זוגם ובנות המשפחות ראשי
כולם כמעט כאשר אלה, כגון במסגרות למדו אכן מהם 9?£ רק וכר. עלתיכוני ספר בית מכללה,

.35 לגיל מתחת הם (33 מתוך 29)

התעסוקה בתחום קליטה .7
עבודה סוג באיזה עובדים; זוגם ובנות המשפחות ראשי האם עיקריות: שאלות בחמש עוסק זה פרק
עבודה שעות (כגון העולים של העבודה דפוסי מקצועית); בלתי או מקצועית (עבודה עובדים הם

מעבודתם. רצון שבעי העולים מידה ובאיזו במשמרות); ועבודה שבועיות

תעסוקה שיעורי 7.1
שיעור .40?0 על עומד העבודה4 בגיל זוגם ובנות המשפחות ראשי כל סך מתוך המועסקים שיעור
בארץ היהודים הגברים בקרב הנשים. בקרב £199 68לעומת 9S  הגברים בקרב יותר הרבה גבוה זה

.£809 על עומד והיא יותר הרבה גבוה המועסקים שיעור 6425 בני

בקרב ל7070 35 לגיל מתחת הגברים בקרב מ8770 המועסקים: שיעור יורד בגיל, העלייה עם כצפוי,
4425 בני הגברים בקרב המועסקים שיעור זאת, עם .(9 (לוח 6455 בני בקרב ול3270 5435 בני
שתי בקרב 8270) הכללית היהודית באוכלוסייה אלו בגילים הגברים בקרב המועסקים לשיעור זהה

בנתניה וותק מין גיל, לפי העבודה בגיל זוגם ובנות המשפחות ראשי ב': בנספח לוח ראה 4
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הגברים בקרב גבוה המועסקים שיעור יותר, המבוגרים בקרב ב). 1995 הלמ"ס,  האוכלוסיות
בהתאמה) £499 לעומת 8196) מאתיופיה העולים בקרב מאשר הכללית באוכלוסייה היהודים
גבוה המועסקות שיעור הנשים בקרב כצפוי, בהתאמה). 32?£ לעומת £689) 6455 בני בקרב ובמיוחד
£199 לעומת 6/^j העולות בקרב מאשר הכללית באוכלוסייה היהודיות בקרב יותר הרבה

בהתאמה).

אך עובדים שאינם ועולים וגיל מין לפי זוגם, ובנות משפחות ראשי בקרב מועסקים :9 לוח
(באחוזים) מין לפי עבודה, מחפשים

נשים גברים סה"כ גיל

41 114 155 (במספרים) מועסקים סה"כ
19 68 40 (באחוזים) מועסקים סה"כ
22 *100 28 24 עד
26 86 52 3425
17 76 46 4435
15 62 37 5445
4 32 20 6455

עבודה מחפשים אן עובדים לא
6 4 5 עבודה בגיל העולים כלל מתוך
23 5 10 העבודה** לכוח השייכים מתוך

בלבד. מקרים 3 של מתא מופק *
עבודה מחפש אך עובד שאינו מי וכל שעובד מי כל העבודה לכוח שייכים הלמ"ס, של ההגדרה פי על **

אבטלה. כשיעור מוגדר העבודה כוח מתוך עבודה מחפשי ושיעור

הזוג מבני אחד אף עבודה בגיל הוא המשפחה וראש זוג בני שני יש בהן מהמשפחות £289 בקרב
עובדים הזוג בני שני  £179 וב עובד, הזוג מבני אחד רק (£559) ממחציתן למעלה בקרב עובד; אינו
המשפחה ראש בגיל העלייה עם יורד עובדים הזוג בני 2 שבהן המשפחות שיעור כצפוי .(10 (לוח
המשפחות שיעור יותר. המבוגרים בקרב ול£109 45 לגיל מתחת המשפחות ראשי בקרב %23n
)2170) שנים ל4 מעל בנתניה הנמצאות המשפחות בקרב יותר גבוה עובדים הזוג בני שני שבהן

.(£149) בעיר יותר החדשות המשפחות בקרב מאשר

(באחוזים) המשפחה ראש וגיל מפרנסים מספר משפחה, סוג לפי משפחות :10 לוח
חדהוריות משפחות זוג יש בהן משפחות

(N=34) (N=163)

מפרנס אין שני מפרנס אין
אחד מפרנס סה"כ מפרנסים אחד מפרנס סה"כ
21 79 100 17 55 28 100 סה"כ
0 *100 100 20 80 0 100 24 עד
25 75 100 25 65 10 100 3425
12 88 100 20 63 17 100 4435
37 63 100 9 57 34 100 5445
12 88 100 10 22 68 100 6455

בלבד מקרים 2 של מתא מופק *

11



פחות ביישוב שמתגוררים אלה בקרב מ0?18 בנתניה הוותק עם עולה המועסקים שיעור כצפוי,
זו מגמה מין, לפי אולם .(11 (לוח משנה למעלה בו שמתגוררים אלה בקרב ל$41 שנה מחצי

סדירה. לגמרי איננה

(באחוזים) בנתניה וותק מין לפי זוגם, ובנות משפחות ראשי בקרב מועסקים :11 לוח
נשים גברים סה"כ בנתניה ותק
19 68 40 סהכ
5 33 18 שנה מחצי פחות
20 86 46 חודשים 116
15 64 34 חודשים 1712
5 59 31 חודשים 2418
20 53 36 4 עד שנתיים
31 80 54 שנים ל4 מעל

עבודה 0וג 7.2
בעבודות עובדים (>?ל68) המועסקים רוב כי מהממצאים עולה הלמ"ס, של המקצועות סיווג לפי
פרחים בגידול עובדים מסגרים, חשמלאים, (כגון ובחקלאות בבינוי בתעשייה, בעיקר מקצועיות
השאר .(12 (לוח וסבלים ביד באריזה עובדים כגון מקצועיים בלתי כעובדים ו^27 וטפסנים),
דומים ממצאים פקידות). ועובדי וקהילתיים, חברתיים מדריכים (כגון חופשיים במקצועות מועסקים
הצביעו גת ובקרית בנתניה בעפולה, המיפקדים אולם, בהתאמה). ו>?ל7 %23 ,70^ ביבנה נמצאו
אלה הבדלים בהתאמה). 62f0ו0?53 ,63^) יותר גבוהים מקצועיים בלתי עובדים שיעורי על
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של יד משלחי בסיווג שחל השינוי ידי על חלקי באופן מוסברים
הבלתי העובדים שיעור מקצועיות. עבודות של בקטגוריה יד משלחי יותר הרבה היות שכולל
לגיל מתחת העולים ובקרב (4670) הנשים בקרב מאשר (197") הגברים בקרב יותר נמוך מקצועיים

.(41?£) 6445 בני בקרב מאשר (22^ 45

(באחוזים) עבודה וסוג גיל מין, לפי העבודה בגיל זוגם ובנות משפחות ראשי :12 לוח
במקצועות עובדים עובדים עובדים
וטכניים חופשיים מקצועיים בלתי מקצועיים סה"כ

5 27 68 100 ונשים גברים סהכ
גברים

6 19 75 100 סהכ
0 0 *100 100 24 עד
7 9 84 100 3425
3 21 76 100 4435
9 26 65 100 5445
10 50 40 100 6455

נשים
"2 46 52 100 סהכ
0 25 75 100 24 עד

**5 53 42 100 3425
0 25 75 100 4435
0 80 20 100 5445
0 **100 0 100 6455

בלבד מקרים 3 של מתא מופק בלבד* אחד מקרה של מתא מופק **
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העולים של העבודה דפו0י 7.3
מהמספר יותר נמוך זה מספר שעות. 43 בממוצע הוא העולים של השבועיות העבודה שעות מספר
בנתניה שעות) 42) בעפולה במיפקדים שנמצא לזה דומה אך שבועיות) שעות 48) ביבנה המקביל
שעות 39 לעומת שעות 44  הגברים בקרב במקצת גבוה זה מספר שעות). 43) גת ובקרית שעות) 43)

הנשים. בקרב

(2796) ביבנה שנמצאו לשיעורים דומה זה שיעור במשמרות. עובדים מהעולים אחוזים ושישה עשרים
.(2696) גת ובקרית (2996) בנתניה ,(£329) בעפולה ובמיפקדים

תקופת ביבנה. במיפקד מהנמצא יותר גבוה אך העבודה במקום נמוך ותק לעולים יש כללי באופן
ושישה עשרים ביבנה. חודשים 10 לעומת חודשים כ21 היא העבודה במקום הממוצעת הוותק
שנה עובדים 2996 לשנה, שנה חצי בין עובדים 1896 שנה, מחצי פחות עובדים מהמועסקים אחוזים

שנים. ל4 מעל עובדים ו1196 שנים ל4 שנתיים בין עובדים 1696 (כולל), שנתיים עד

מהעבודה רצון שביעות 7.4
ראשי ממחצית למעלה המשפחות. ראשי אל רק הופנו מהעבודה רצון שביעות על השאלות
זה שיעור שלהם. מהעבודה (4296) מרוצים או (£179.) מאוד מרוצים הם כי דיווחו (5996) המשפחות
מהשיעורים גבוה אך ,(1982 וספילרמן חביב  7796) ותיקים לישראלים בהשוואה בהרבה נמוך
ו5396 ,4896,5/3 ,4796  גת וקרית נתניה עפולה, יבנה, בערים אתיופיה עולי בקרב המקבילים
המועסקים המשפחות מראשי ש9396 מאחר גיל. לפי רצון בשביעות הבדלים נמצאו לא בהתאמה.
בעבודות העובדים המשפחות ראשי בקרב רלוונטית. איננה מין לפי החלוקה גברים, הינם
העובדים אלה בקרב מאשר יותר גבוה  רצון ושבעי רצון שבעי מאוד שהם אלה שיעור מקצועיות,

בהתאמה). 4270 לעומת 6396) מקצועיות בלתי בעבודות

כגון עבודתם של ספציפיים מממדים רצונם שביעות על נשאלו המועסקים המשפחות ראשי
2696 רק לעבוד. רוצים הם בו במקצוע עובדים הם והאם לפיטורין סיכוי לקידום, אפשרות משכורת,
(2296) ביבנה שנמצאו לשיעורים דומה זה שיעור ממשכורתם. רצון שבעי המועסקים מהעולים
.$14, על ועמד יותר עוד נמוך היה השיעור בעפולה .(2796) גת ובקרית (219&) בנתניה ובמיפקדים
2070 לעומת 2970) 45 לגיל מתחת המועסקים בקרב הן יותר גבוהה מהמשכורת הרצון שביעות
העובדים אלה מאשר (4396) חופשיים במקצועות העובדים אלה בקרב והן יותר) המבוגרים בקרב
אחוזים ושמונה ארבעים .(1296) מקצועיים הבלתי והעובדים (2996) אחרות מקצועיות בעבודות
מהאחוז בהרבה גבוה זה אחוז עבודתם. במקום להתקדם סיכוי להם יש כי דיווחו מהמועסקים
לעבוד רוצים הם בו במקצוע עובדים הם כי אמרו אחוזים ושמונה ארבעים .2896  ביבנה שנמצא
מפיטורין חוששים מהמועסקים אחוזים ואחד עשרים .2696  ביבנה מאשר גבוה זה אחוז וגם

.(13 (לוח ביבנה 1496 לעומת

(5496) למחציתם מעל להתקדם. אפשרויות יותר 45 לגיל מתחת העולים בפני עומדים הנראה כפי
ביבנה, במיפקד שנמצא למה בניגוד זאת, לעומת יותר. המבוגרים בקרב 3196 לעומת כך מעריכים
העובדים בקרב יותר גבוה עבודתם במקום להתקדם סיכוי להם יש כי המעריכים אלה שיעור
הבלתי העובדים ובקרב (4396) חופשיים במקצועות העובדים מאשר (519&) מקצועיות בעבודות
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יותר הרבה גבוה חופשיים במקצועות העובדים בקרב כך הסבורים שיעור ביבנה, .(397") מקצועיים
מקצועים הבלתי העובדים ובקרב (2770) המקצועיים העובדים בקרב המקבילים מהשיעורים (8070)

.(1170)

(באחוזים) נבחרים ממדים לפי משפחות ראשי בקרב בעבודה רצון* שביעות :13 לוח
אחוזים רצון שביעות של מדדים

59 כללית רצון שביעות
26 משכורת
48 להתקדם סיכוי
48 הרצוי במקצוע עבודה
21 מפיטוריו חשש

רצון" ו"שבעי רצון" שבעי "מאוד כולל *

5370) 45 לגיל מתחת המועסקים בקרב יותר הרבה גבוה להם הרצוי במקצוע העובדים שיעור
ובבינוי בתעשייה מקצועיות בעבודות העובדים אלה ובקרב יותר) המבוגרים בקרב 3770 לעומת
מסתמנת .(2370) מקצועיים הבלתי ובקרב (4370) חופשיים במקצועות העובדים לאלה מאשר (5670)

רצוי. במקצוע עבודה לגבי מקצועיים הבלתי העובדים של רצון שביעות אי בבירור

יותר, המבוגרים לבין 45 לגיל מתחת המועסקים בין מפיטורין החשש לגבי הבדלים נמצאו לא
גדול סיכוי שיש אמרו חופשיים במקצועות מהעובדים 7070 העבודה: סוג לפי הבדלים נמצאו אולם
עובדים של יחסית הנמוך האחוז את חלקי, באופן לפחות מסביר, זה נתון אותם. שיפטרו
גם קיים לפיטורין החשש בעבודתם. להתקדם סיכוי להם יש כי ציינו אשר חופשיים במקצועות
בקרב ו£179 מקצועיים הבלתי בקרב 2070) יותר נמוכים בשיעורים כי אם האחרים העובדים בקרב

המקצועיים). העובדים

למקום לעבור כדי או בעבודה להתקדם מנת על בעזרה צורך להם יש האם נשאלו המועסקים
אחוזים5 ואחד חמישים כזו. לעזרה זקוקים שהם אמרו מהם אחוזים שמונים יותר. טוב עבודה
בייעוץ מעוניינים £199 עברית, בלימודי מעוניינים 3O£9 מקצועית, הכשרה בקורס להשתתף מעוניינים
עזרה סוגי ציינו נוספים 870 השכלה. השלמת רוצים ו£149 להתקדם, כדי לעשות מה לדעת כדי

ועוד. העבודה במקום מדריך אנגלית, שיעורי כמו נוספים

העבודה בכוח זוגם ובנות המשפחות ראשי שיעורי 7.5
שאינו מי וכל שעובד מי כל העבודה לכוח שייכים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה הגדרת פי על
בגיל זוגם ובנות המשפחות ראשי (£459) למחצית קרוב זו, הגדרה לפי עבודה. מחפש אך עובד
הגברים בקרב בהרבה גבוה העבודה לכוח השייכים העולים שיעור העבודה. לכוח שייכים העבודה

מסתכם אינו האחוזים הכל סך אחת, מתשובה יותר לציין האפשרות משפחות לראשי שניתנה מאחר 5
ב100.
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יותר נמוכים הנשים, בקרב השיעור ובמיוחד אלה, שיעורים .(£249) הנשים בקרב מאשר (72^0)

הנשים בקרב ו>$66 הגברים בקרב £849<  בארץ היהודית האוכלוסייה בקרב המקבילים מהשיעורים
ו>$10 679?<) ביבנה אתיופיה עולי בקרב המקבילים מהשיעורים יותר גבוהים אך ב), 1995 (הלמ"ס

בהתאמה).

בכוח העולים כלל מתוך  המובטלים העולים  עבודה מחפשים אך עובדים שאינם העולים שיעור
בקרב 2390 לעומת גברים, 6 שהם 570) הגברים בקרב יותר נמוך זה שיעור .£109 על עומד העבודה

.(9 (לוח נשים) 12 שהם הנשים

(באחוזים) גיל ולפי ובעבר כיום עבודה לפי העבודה בגיל זוגם ובנות משפחות ראשי :14 לוח
לא פעם אף אך בארץ עבדו עובדים לא

ולא בארץ עבדו ואינם עובדים אינם ומחפשים עובדים
עבודה מחפשים עבודה מחפשים עבודה כיום סה"כ גיל

168 45 18 155 386 (במספרים) סהכ
43 12 5 40 100 (באחוזים) סהכ
45 13 14 28 100 24 עד
33 12 3 52 100 3425
39 13 2 46 100 4435
49 8 6 37 100 5445
66 14 0 20 100 6455

גברים
28 19 6 114 167 (במספרים) סהכ
17 11 4 68 100 (באחוזים) סהכ
0 0 0 *100 100 24 עד
6 4 4 86 100 3425
11 11 2 76 100 4435
16 14 8 62 100 5445
45 23 0 32 100 6455

נשים
140 26 12 41 219 (במספרים) סהכ
64 12 5 19 100 (באחוזים) סה"כ
49 13 16 22 100 24 עד
52 18 4 26 100 3425
66 15 2 17 100 4435
78 2 5 15 100 5445
92 4 0 4 100 6455

בלבד מקרים 3 של מתא הופק *

עבודה. לחפש כדאי איך יודעים הם האם נשאלו עובדים שאינם העבודה בגיל משפחות ראשי
למיפקד בשונה ביישוב. ותק לפי הבדלים נמצאו לא יודעים. אכן הם כי דיווחו מהם (£349.) כשליש

עבודה. לחפש כדי לעזרה זקוקים הם האם המשפחות ראשי נשאלו לא ביבנה,
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ואינם כיום עובדים אינם אך בעבר עבדו £ל12 העבודה, בגיל זוגם ובנות המשפחות ראשי כלל מתוך
ארבעים בהתאמה). ו£129 //$j הנשים ובקרב הגברים בקרב דומה זה שיעור עבודה. מחפשים
שיעור .(14 (לוח עבודה מחפשים ואינם כיום עובדים אינם ואף עבדו לא נוספים אחוזים ושלושה
הגברים בקרב בהרבה נמוך עבודה מחפשים ואינם עובדים ואינם בארץ עבדו לא פעם שאף אלה
המינים. שני בני בקרב בגיל העלייה עם עולה זה שיעור כצפוי, .(6470) הנשים בקרב מאשר (70ר\)
להפסקת הסיבה על נשאלו כיום עובדים לא אך בארץ בעבר עבדו אשר זוגם ובנות המשפחות ראשי
בקרב לנתניה. מגוריהם העתקת בגלל לעבוד הפסיקו כי דיווחו (£309) כשליש מתוכם, עבודתם.

בהתאמה). 4070 לעומת 2070) הנשים בקרב המקביל מהשיעור נמוך זה שיעור הגברים

סיכום העבודה: בגיל זוגם ובנות המשפחות ראשי של ועיסוק תעסוקתי מצב 7.6
של עיסוקם את בבירור לראות ניתן זוגם, ובנות המשפחות ראשי של עיסוקם את המסכם 15 בלוח
בולט עבודה. כיום מחפשים אינם עובדים שאינם אלה שבגללן הסיבות ואת העבודה בגיל העולים
האחוז בולט כן, כמו ומעלה. 45 בני בקרב בעיקר (18^ מחלה בגלל עובדים שאינם הגברים אחוז
בעיקר (£189,) מחלה בגלל עובדות שאינן הנשים ואחוז (49^ הנשים בקרב בית עקרות של הגבוה
בגלל עבודה מחפשים ואינם עובדים אינם הם כי שדיווחו אלה שיעור ומעלה. 45 בנות הנשים בקרב

1995ב).  (למ"ס בארץ היהודים בקרב המקביל מהשיעור יותר הרבה גבוה מחלה

(באחוזים) תעסוקתי ומצב מין, גיל, לפי העבודה בגיל זוגם ובנות משפחות ראשי :15 לוח
6455 5445 4435 3425 24 עד סה"כ

גברים
32 62 76 86 100 68 מועסקים סהכ
68 38 24 14 0 32 מועסקים בלתי סהכ

מתוכם
0 8 2 4 0 4 עבודה מחפשים
0 3 7 2 0 3 לומדים
23 0 0 0 0 4 גבוה גיל
42 27 9 6 0 18 חולים
3 0 6 2 0 3 אחר*

נשים
4 15 17 26 22 19 מועסקות סה"כ

96 85 83 74 78 81 מועסקות בלתי סהייכ
מתוכם

0 5 2 4 16 6 עבודה מחפשות
16 39 62 55 57 49 בית עקרות
0 0 2 3 0 1 לומדות
32 5 0 0 0 5 גבוה גיל
44 34 17 9 3 18 חולות
4 2 0 3 2 2 אחר*

ועוד. עברית מדבר לא בצה"ל, משרת עבודה, אין כגון עבודה חיפוש לאי אחרת סיבה *
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הדיור בתחום קליטה .8
המגורים לעומת בנתניה המגורים בין השוואה היבטים: מספר פי על נבחנה הדיור בתחום הקליטה
הערכת עצמה, ומהדירה הדירה מרכישת רצון שביעות מהשכונה, רצון שביעות הקודם, במקום
המרואיינים.6 של מועדפים מגורים ודפוסי שכניהם, לבין בינם השכנות יחסי טיב את המרואיינים
והן המשפחות ראשי אל הן שהופנו לשאלות תשובות על מבוססים זה בפרק הכלולים הממצאים
אשר הדירה רכישת מעצם הרצון שביעות על השאלה למעט "המרואיינים") (להלן זוגם בנות אל

המשפחות. ראשי אל רק הופנתה

בנתניה מגורים 8.1
למעלה משפחה. לקרובי הקירבה היא בנתניה דירה לרכוש בחרו העולים שבגללה השכיחה הסיבה
£169 הארץ, במרכז להיות כדי בנתניה שבחרו ציינו אחוזים וארבע עשרים זאת. ציינו (£359) משליש
המלצתו בגלל ו£139 באזור, עבודה למצוא חשבו כי 169& הקודם, מגורים למקום קרובה נתניה כי

אחרות.7 סיבות ציינו אחוזים עשר שניים הקליטה. משרד של

באתר מאשר יותר להם טוב שבו אחד תחום לפחות ציינו (£969,) המשפחות ראשי כל כמעט
עשרה יותר. טובה דירה להם שיש אמרו אחוזים וחמישה שמונים הקליטה. ובמרכז הקרוואנים
£89 משפחתם, לבני קרובים יותר שהם £99 הישראלית, בחברה יותר מעורבים שהם אמרו אחוזים

עצמאיים.7 יותר שהם ו£39 לעיר יותר קרובים שהם

מהשכונה רצון שביעות 8.2
או (33X) מאוד" "מרוצים הם כי דיווחו זוגם ובנות המשפחות ראשי של (£899) המכריע הרוב
יותר קצת ונמוך והנשים הגברים בקרב זהה זה שיעור גרים. הם בה מהשכונה (£569) "מרוצים"
לא .(£979) הקשישים ובקרב (9170) 6445 בני בקרב מאשר (879?.) 45 לגיל מתחת העולים בקרב

ביישוב. הוותק לפי הבדלים נמצאו

דיור צפיפות 8.3
נפשות ל1.99 אחת נפש בין ב£ל67 לחדר; אחת מנפש פחות היא הדיור צפיפות מהדירות, ב£69
הדיור צפיפות לחדר. ויותר נפשות שלוש וב£29 לחדר נפשות ל2.99 נפשות 2 בין ב£259 לחדר;
1.7 ,1.6) גת ובקרית בנתניה בעפולה, במיפקדים שנמצאה לזו דומה לחדר) נפשות 1.6) הממוצעת
בארץ היהודים כלל של בדירות הדיור מצפיפות גבוהה היא אך בהתאמה) לחדר, נפשות ו1.5

1995א). (הלמ"ס 1.0 על העומדת

עצמה ומהדירה הדירה מרכישת רצון שביעות 8.4

של מבט מנקודת אתיופיה עולי שאינם שכניהם לבין אתיופיה עולי בין השכנות יחמי טיב בחינת 6
פורסם). טרם (בניטה, מלאכי ובקרית בנתניה נערכה אלה שכנים

ב מסתכם אינו האחוזים כל סך אחת, מתשובה יותר לציין האפשרות משפחות לראשי שניתנה מאחר 7
.100
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דירה רכשו שטרם אחרים לעולים ממליצים היו כי ציינו המשפחות ראשי של (£849) המכריע הרוב
כן. לעשות

(3296) "מרוצים" או (5696) מאוד" "מרוצים הם כי דיווחו המרואיינים של (8896) המכריע הרוב
ביותר קטנים הבדלים וקיימים והגברים, הנשים בקרב זהה כמעט זה שיעור רכשו. שהם מהדירה
המרואיינים שיעור ביישוב, וחצי משנה פחות הנמצאים העולים בקרב השונות. הגיל קבוצות בין
ביישוב יותר הוותיקים המרואיינים שיעור מאשר יותר נמוך מהדירה מאוד מרוצים הם כי שדיווחו

בהתאמה). 6670 לעומת 4970)

שכנות יחסי 8.5
להתייחס התבקשו הם שכניהם. לבין בינם השכנות יחסי טיב את להעריך התבקשו המרואיינים
קיום עצם היבטים: מספר פי על אתיופיה, עולי שאינם לשכנים והן אתיופיה עולי שהם לשכנים הן
קבלת הבניין), בחצר או המדרגות בחדר השכנים עם מדברים הם האם (כלומר השכנים עם קשר
כלפיהם. שכניהם יחס את העולים והערכת העולים, ובבית השכן בבית ביקורים עזרה, ומתן עזרה
כלפי ושלהם כלפיהם, שכניהם של תלונות קיום על גם נשאלו זוגם) בנות (ולא משפחות ראשי

השכנים.

אתיופיה עולי שכנים עם שכנות יחסי
מאתיופיה. אחת משפחה עוד לפחות גרה בהם בבניינים מתגוררים (8070) העולים של הגדול הרוב
אתיופיה עולי של אחרות משפחות לבין המרואיינים משפחות בין קשר שקיים עולה הממצאים מן

בניין. באותו המתגוררות

ציינו נוספות אתיופיה עולי משפחות עם בשכנות המתגוררים המרואיינים 338 מתוך (396) 9 רק
מכלל אחוזים ושבע שמונים זאת, למרות אתיופיה. עולה שכן אף עם מדברים אינם שהם

.(16 (לוח אתיופיה עולי שכניהם עם קשר" ב"יותר מעוניינים הם כי דיווחו המרואיינים

העניקו וכ2596 אתיופיה עולי משכנים עזרה קיבלו הם כי דיווחו כ2396 המרואיינים, כלל מתוך
אתיופיה עולי שכניהם כי דיווחו המרואיינים מן שלישים כשני כן, כמו עזרה. אתיופיה עולי לשכנים
אתיופיה עולי שכניהם כי דיווחו כ9996 אלה. שכנים בבית מבקרים ושהם בבתיהם מבקרים
כי דיווחו משפחות) ראשי שני (שהם המשפחות מראשי 196 ורק טובה, בצורה אליהם מתייחסים
אחוזים שני ילדים. בין ריב בגלל ואחד רעש בגלל התלונן אחד אלה; שכניהם על התלוננו הם
בין ריב הוא לתלונות הרקע בפניהם. התלוננו אתיופיה עולי שכניהם כי דיווחו המשפחות מראשי

מבוגרים. בין סכסוך או ילדים
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מאתיופיה עולים שאינם שכנים עם שכנות יחסי
שאינם השכנים לבין בינם השכנות יחסי טיב את להעריך נתבקשו זוגם ובנות המשפחות ראשי
ההתרשמות את שאישש דבר כאלה, שכנים לו שאין ענה לא המרואיינים מן איש מאתיופיה. עולים
בבניינים כלומר מעורבים, בבניינים מתגוררים המרואיינים כל לפיה השדה, עבודת בזמן שהתקבלה
הם כי דיווחו המרואיינים מן אחוזים עשר שבעה מאתיופיה. עולות שאינן משפחות גם גרות שבהם
בקרב גבוה יותר קצת זה אחוז .(16 (לוח מאתיופיה עולה שאינו שכן אף עם מדברים אינם
אינם הם כי שדיווחו המרואיינים שיעור כן, כמו יותר). הצעירים בקרב £169< לעומת 2470) הקשישים
פחות ביישוב המתגוררים העולים בקרב יותר גבוה מאתיופיה עולה שאינו שכן אף עם מדברים
או קיבלו מהמרואיינים אחוזים עשר ארבעה .(1470) יותר הוותיקים בקרב מאשר (4670) שנה מחצי
השכנים של ביקורים על דיווחו (£239) כרבע לשכנים. עזרה העניקו ר570 משכניהם עזרה מקבלים
מקיימים מהעולים 3Q70 כי נמצא לסיכום, השכנים. בבית ביקרו שהם כך על דיווחו ו1696 בביתם
או עזרה קבלת או עזרה, מתן דהיינו אתיופיה, עולי שאינם שכניהם עם קשר של אחד סוג לפחות

העולה. בבית או השכן בבית ביקורים

מתייחסים הם כי אמרו 8696 כלפיהם, אתיופיה עולי שאינם שכניהם יחס את המרואיינים בהערכת
קשר ביותר מעוניינים הם כי דיווחו המרואיינים מכלל אחוזים ותשעה שמונים טובה. בצורה אליהם

אתיופיה. עולי שאינם שכניהם עם

כאשר אתיופיה, עולי שאינם שכניהם על התלוננו הם כי דיווחו המשפחות מראשי אחוזים חמישה
שכניהם כי דיווחו אחוזים תשעה ילדים. בין ריב או רעש כגון הפרעות בגלל בעיקר היו התלונות

הניקיון. על שמירה ואי רעש, בגלל בעיקר בפניהם התלוננו אתיופיה עולי שאינם

עולי שאינם שכנים ועם אחרים אתיופיה עולי עם השכנות יחסי את המרואיינים הערכת :16 לוח
(באחוזים) אתיופיה

אתיופיה עולי שאינם שכנים אתיופיה עולי שהם שכנים
17 3 שכן אף עם מדבר לא
14 23 עזרה מקבל
5 25 עזרה נותן

בבית מבקרים השכנים
23 67 המרואיין
16 65 השכן בבית מבקר המרואיין
89 87 השכנים עם קשר ביותר מעוניין
86 99 מהשכנים טוב יחס מקבל

הילדים בין קשרים
ותיקים ישראלים ילדי עם בלבד, אתיופיה עולי ילדי עם משחקים ילדיהם "האם נשאלו ההורים
משחקים שהם אמרו אחוזים ושניים תשעים כאחד". ישראלים וילדי אתיופיה עולי ילדי עם או בלבד
אתיופיה ילדי עם רק משחקים Afo אתיופיה, עולי שאינם ילדים עם וגם אתיופיה עולי ילדי עם גם
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הוותיקים הישראלים ילדי עם המשחקים שיעור אתיופיה. עולי שאינם ילדים עם רק משחקים ר470

($70.) בעפולה קבע בדיור אתיופיה עולי בקרב המקבילים השיעורים מאשר יותר גבוה (96^
.(97^ ביבנה לשיעור דומה אך (£909.) גת ובקרית ($87.) בנתניה

מועדפים מגורים דפוסי 8.6
רוב שבהם בבניינים לגור אתיופיה לעולי יותר טוב כי אמרו המרואיינים מן אחוזים ושבעה תשעים
אתיופיה. עולי הם הדיירים רוב שבהם בבניינים יותר שטוב אמרו $3 אתיופיה, עולי אינם הדיירים
בבניינים יגורו אתיופיה שעולי עדיף כי התשובה את האפשריות התשובות בין בחר לא מרואיין אף

וגיל. מין לפי הבדלים נמצאו לא .(17 (לוח אתיופיה עולי רק גרים שבהם

(באחוזים) גיל לפי זוגם ובנות משפחות ראשי של מועדפים מגורים דפוסי :17 לוח
65+ בני 6445 בני 4422 בני סה"כ מועדף דפוס

עולי אינם הדיירים רוב בהם בבניינים
100 98 96 97 אתיופיה
0 2 4 3 עולי הם הדיירים רוב בהם בבניינים

אתיופיה
0 0 0 0 אתיופיה עולי רק גרים בהם בבניינים

ניתן לא כן ועל עצמם, לבין אתיופיה עולי שאינם השכנים בין שכנות יחסי נבדקו שלא למרות
במגורים אתיופיה עולי של הניסיון כי להסיק זאת בכל ניתן הללו, הממצאים עם השוואה לערוך
של והמקרים בודדים גלויים קונפליקטים מקרי נמצאו למדי: חיובי כניסיון ידם על נתפס משותפים
באוכלוסייה כשמדובר בעיקר למדי שכיחים נמצאו בבתים וביקורים עזרה קבלת עזרה, מתן
עם קשר" "יותר לפתח העולים של רצונם גם משנתיים). (פחות בשכונה חדשה הגדול שברובה
לעומק יותר לחקור מעניין היה אך חיובי ממצא הינו אתיופיה עולי ושאינם אתיופיה עולי שכניהם
שהם הקשר לבין אתיופיה עולי עם הרצוי הקשר בין הבדל יש והאם מעוניינים, הם קשר סוג באיזה
משפחות עם משותפים בבניינים לגור רב רצון יש שלעולים העובדה גם האחרים. השכנים עם רוצים
מיחסי רצון שבעי שהם כך על מעידה בפועל, בכך שהתנסו לאחר גם מאתיופיה, עולות שאינן

מאתיופיה. עולה שאינה האוכלוסייה עם שלהם השכנות

ביתי וציוד ריהו0 .9
מאידך, בהתאמה). ו£979 £929) וטלפון טלוויזיה כגון מכשירים יש העולים מבין גבוה לשיעור
תנור נמצא לא מהדירות ב^81 לדוגמה, דירה. בכל נמצאים לא שונים ריהוט ופרטי מכשירים
לכל מיטה נמצאה לא מהדירות וב1496 בגדים ארון נמצא לא מהדירות %12n הסקה, או חימום
שבורים ריהוט ופרטי תקין במצב שאינו ציוד יש מהדירות נכבד בחלק כי לציין יש בנוסף, אחד.
יש מהדירות וב£179 תקין, לא במצב ארון יש מהדירות ב3070 לדוגמה, לשימוש. ניתנים ובלתי
תיקון עבור לשלם ו/או לרכוש מסוגלים שאינם עולים ישנם הנראה, כפי תקין. במצב שלא מיטות

.(18 (לוח ומקרר ארון מיטה, כגון הבסיסיים הריהוט ופרטי הציוד
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(באחוזים) העולים בבתי וריהוט ביתי ציוד :18 לוח
תקין לא במצב יש תקין במצב יש א2{ פריט

30 58 12 בגדים ארון
17 69 14 אחד לכל מיטה
20 79 1 מקרר
16 81 3 אפיה תנור או בישול גז
16 76 8 כביסה מכונת
11 84 5 חמים מים
3 16 81 חימום תנור
6 92 2 טלוויזיה
1 97 2 טלפון

מהם הרצון שביעות ומידת בהם השימוש נבחרים, מקומ"ם שירותים הכרת .10
של הראשונית קליטתם על מסויימת במידה מעידה בהם והשימוש המקומיים השירותים הכרת
הם האם נשאלו והם נבחרים מקומיים שירותים רשימת הוצגה המשפחות לראשי ביישוב. העולים

מהם. רצון שבעי הם והאם בהם משתמשים הם האם אותם, מכירים

וחלקם העירונית הקליטה ומינהלת חולים קופת כגון האוכלוסייה לכל מיועדים מהשירותים חלק
ההיכרות מידת על נעמוד חלב). (טיפת ולילד לאם התחנה כגון ממנה, מסויים לחלק רק מיועדים

שירות. כל של היעד אוכלוסיית לפי השונים בשירותים והשימוש

ביניהם עליהם, יודעים משפחות ראשי של גבוה ששיעור שירותים ישנם כי עולה הממצאים מן
מתחת לילדים ההורים בקרב £979<) חלב טיפת עליה), יודעים $100.) קופתהחולים בעיקר בולטים
(קופ"ח גבוהים שימוש שיעורי נמצאו אלה בשירותים .(£739) חברתיים לשירותים והמחלקה (3 לגיל
בעיר המתנ"ס עם ההיכרות שיעורי .(£429  חברתיים לשירותים המחלקה ;£939  חלב טיפת ;£999 

לעומת ו£189 £339 לעומת (£ל42 במעט רק אך ביבנה שנמצאו מהשיעורים יותר גבוהים בו והשימוש
מינהלת את שמכירים משפחות ראשי של מאוד נמוך אחוז נמצא מפתיע, באופן בהתאמה). $14

מעלה היה השכונתי במוקד ו/או במינהלת העובדים שמות וציון הסבר תוספת כי נראה הקליטה.
הזה. האחוז את משמעותי באופן

המשפחות ראשי ובקרב חלב בטיפת המשתמשים ההורים בקרב נמצאו גבוהים רצון שביעות שיעורי
במחלקה המשתמשים בקרב זאת לעומת בהתאמה). ו£889 £939) חולים בקופת המשתמשים
רצון שביעות .(£639) יותר נמוך מהשירות המרוצים המשפחות ראשי שיעור חברתיים, לשירותים
.(19 (לוח (£799) העירונית הקליטה ובמינהלת ,(£959) במתנ"ס המשתמשים בקרב נמצאה גבוהה
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(באחוזים) שירות לפי רצון ושביעות שימוש היכרות, :19 לוח
מתוך מהשירות המרוצים המשתמשים את המכירים

בו שמשתמשים אלה בשירות* השירות

הסשפח1ת ראשי כלל מתון
88 99 100 חולים קופת
79 8 19 הקליטה מינהלת
63 42 73 חברתיים לשירותים המחלקה
95 18 42 מתנ"ס

20 בני לילדים ההורים מתון
93 93 97 חלב טיפת

ראשי 234 של אוכלוסייה סה"כ מתוך חושבו האוכלוסייה לכלל המיועדים בשירותים המשתמשים שיעורי *
.20 בני לילדים ההורים כלל מתוך חושב אשר חלב בטיפת המשתמשים לשיעור בניגוד המשפחות,

(מינהלת ידועים הפחות השירותים את המכירים שיעור במעט רק עולה בנתניה, בוותק העלייה עם
.(20 (לוח עולים אינם הוותיקים בקרב המשתמשים ושיעורי והמתנ"ס) הקליטה

(באחוזים) ביישוב ותק לפי נבחרים בשירותים ושימוש היכרות ;20 לוח
בשירות* המשתמשים השירות* את המכירים

הקליסה סינהלת
8 15 וחצי לשנה מתחת
8 33 ומעלה וחצי שנה

המתנס
20 39 וחצי לשנה מתחת
14 51 ומעלה וחצי שנה

המשפחות. ראשי 234 מתוך *

ילד לרשום כגון עזרה צריכים הם כאשר לפנות למי יודעים הם "אם גם נשאלו המשפחות ראשי
העלייה עם יורד זה שיעור בחיוב. ענו (>?ל57) למחציתם מעל וכר". בבנק חשבון לפתוח לפנימיה,
65 בני בקרב ול>$41 6445 בני בקרב ל£539 ,45 לגיל מתחת המשפחות ראשי בקרב מ6670 בגיל
אלה בקרב %51q לפנות למי יודעים הם כי שדיווחו אלה שיעור עולה ביישוב הוותק עם ומעלה.

יותר. הוותיקים בקרב ל£ל77 שנים מ4 פחות בעיר שמתגוררים

החינוך בתחום קליסה .11
או בעיר ספר בבית במעון, בגן, לומד הוא האם 18 גיל עד מילדיהם אחד כל לגבי נשאלו ההורים
הם כן כמו לכך. הסיבות על  לומד אינו ואם בפנימיה, לומד הוא שבגללן הסיבות על בפנימיה,
לומד הוא והאם ממלכתי/דתי או ממלכתי הוא לומד ילד כל בו הספר בית או הגן האם נשאלו
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בהכרח אינו הוא למדי, מפורט הינו זה שמידע למרות שחלפה. בשנה למד בו בגן או ספר בבית
על רק אלא סדירה בצורה לומדים אכן בפנימיה, הלומדים אלה ובמיוחד שהילדים, כך על מעיד
עולי שקלטו בערים חינוך אנשי עם שהתנהלו מהשיחות בחלק עלתה זו הערה רשומים. שהם כך

וכר. סדיר בביקור בעיות על נוער, בני של סמוייה נשירה על דיווחו אשר אתיופיה,

החינוך במערכת הילדים השתלבות 11.1
מ070 עולה זה שיעור בגיל, העלייה עם בגן. או במעון מבקרים 85 לגיל מתחת מהילדים כ4070
נמוכים אלה שיעורים .(21 (לוח 4 בני בקרב ול8670 ל3170 שנה לגיל מתחת הפעוטות בקרב
מבקרים 4 מבני ו$99 3 מבני $95 שבה בארץ היהודית האוכלוסייה בכלל המקבילים מהשיעורים

.(1994 (הלמ"ס, במעון או בגן

הסיבה כי דיווחו שנה בגיל לילדים (£949.) ההורים כל וכמעט שנה לגיל מתחת לילדים ההורים כל
קטנים. עדיין הילדים שלהערכתם היא לגן או למעון ילדיהם את שולחים אינם שהם לכך העיקרית
למעון או לגן ילדיהם את שולחים אינם שהם השכיחה הסיבה 42 בגילאי לילדים ההורים בקרב
הורים בקרב ו$70 $75 וכמוהם זאת ציינו שנתיים בני לילדים מההורים $50) העלות בגלל היא

בהתאמה). 4 ובני שלוש בני לילדים

(באחוזים) גיל לפי במעון או בגן הלומדים 5 לגיל מתחת הילדים :21 לוח
במעון או בגן לומדים גיל

101 (במספרים) סהכ
40 (באחוזים) 0ה*כ
0 שנה לגיל מתחת ילדים
9 שנה בני
25 שנתיים בני
31 3 בני
86 4 בני

שנמצא 11 בגיל האחד  לשלושה פרט בפנימיה או ספר בבית לומדים 175 בני הילדים כל כמעט
ההורה דברי שלפי 15 בן הוא גם והשלישי, ללמוד רוצה שאינו 15 בן השני מפגרים; לילדים במעון
וביה"ס הביניים חטיבות בגיל לנערים ביחס לפחות כאמור, אולם אותו. לקבל מסרב הספר בית
בבית ילדיהם ביקורי על מלא מידע להורים שאין ייתכן בזהירות. אלו לנתונים להתייחס יש התיכון
מלימודים תכופות והעדרויות סדיר בביקור בעיות על חינוך מאנשי רבים דיווחים לאור וזאת הספר,

מאתיופיה. עולים נערים בקרב

ספר בבתי והשאר ממלכתייםדתיים, ספר בבתי לומדים הילדים של ($84) המכריע הרוב
לנתניה. המעבר בעקבות "חדש" ספר בבית השנה נקלטו ילדים של ($74) גבוה שיעור ממלכתיים.

שנה בחצי שיטתי באופן עוגלו הגילים כן, על לידה. תאריכי על ולא ילדיו גיל על לדווח התבקש המרואיין 8
מעלה. כלפי או מטה כלפי
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בפנימיה, לקליטה המקובל הגיל הינו 14 שגיל למרות בפנימיות. לומדים 1814 מבני 8O£9 כי נמצא
ילדים 11) בפנימיה שלומדים בודדים נמצאו יותר, צעיר בגיל ילדים בקרב גם כי עולה מהממצאים
והבנות הבנים בקרב עולה בפנימיה הלומדים הילדים שיעור בגיל העלייה עם .(1311 בני בסה"כ
ו£439 הבנים בקרב £459) המינים 2 בני בקרב דומה בפנימיה הלומדים שיעור 14 בני בקרב כאחד.
גיל עד כזה ונשאר 15 בגיל כבר 90 ל£9 עולה בפנימיה הלומדים שיעור הבנים בקרב הבנות). בקרב
ובקרב ל^93 16 בנות בקרב ל7570, 15 בנות בקרב עולה בפנימיה הלומדות שיעור הבנות בקרב .18
בודדים ישנם ו18 17 בני הבנים בקרב אם אחרות, במילים ל£1009. יותר המבוגרות הבנות
בפנימיות הלומדים הנערים אחוז ביישוב. לומדת אינה אלה בגילאים בת אף ביישוב, שלומדים

.61 £9 לעומת £809,  ביבנה שנמצא המקביל מהאחוז בהרבה גבוה

(באחוזים) וגיל מין לפי בפנימיה הלומדים 1814 גילאי נוער בני :22 לוח
בנות בנים סה"כ גיל
63 80 143 (במספרים) סה"כ
78 81 80 (באחוזים) סהכ
43 45 44 14 בני
75 90 83 15 בני
93 91 91 16 בני
100 88 93 17 בני
100 91 95 18 בני

החינוך במערכת ההורים 11.2
זו. להשתלבות רבות לתרום עשויה הספר בבתי ילדיהם בהשתלבות ההורים שמעורבות ספק אין
הורים באסיפות משתתפים המשפחה מבני אחר מישהו או הם אם נשאלו ההורים כן, על
היא ב£59 האסיפות, בכל היא ההשתתפות מהמקרים ב£ל73 ביישוב. הספר בבתי המתקיימות

כלל. השתתפות אין מהמקרים וב£79 לא) ולפעמים כן (לפעמים חלקית היא ב£159 ברובן,

מבני אחד או שהם ענו מהם ו8270 בפנימיות, לומדים שילדיהם להורים גם נשאלה דומה שאלה
הורים באסיפות ההשתתפות תדירות על שאלה נשאלה לא באסיפות. משתתפים אכן המשפחה

בפנימיות.

בקשר להתייעץ או מידע לקבל כשרוצים הספר בבית לפנות למי יודעים הם האם גם נשאלו ההורים
לכם הסביר מישהו "האם לשאלה בתשובה יודעים. אכן שהם אמרו (7370) רובם לילד. שיש לבעיה
מראשי £339 ענו דתי?" ממלכתי או ממלכתי ספר בית על לדוגמה, השונים, הספר בתי סוגי על

הסבר. קיבלו שהם המשפחות

ספציפית שאלה נשאלה העולים, משפחות של הכללי הכלכלי מצבם על שנשאלה לשאלה בנוסף
אינם הם שבעבורם דברים ישנם כי ענו מההורים 5070  הספר לבית ציוד לילדים לרכוש יכולתם על
ספרים בעבור לשלם יכולים אינם שהם ציינו (5270) ממחצית למעלה מתוכם לשלם. מסוגלים
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1

,(419&) טיולים יותר: נמוכים בשיעורים צויינו נוספים דברים אחר. וציוד מחברות ציינו 5096 ו

"(29X) שנתי ותשלום ,($29.) אחרהצהרים פעילות

מההורים 9596 הספר, בבתי ילדיהם מהשתלבות ההורים בקרב מאוד גבוהה רצון שביעות ישנה
רצון שביעות הביעו בפנימיה לומדים שילדיהם מההורים (9496) דומה ושיעור בעיר לומדים שילדיהם

כזו.10

בארץ הקליסה של נוספים היבסים .12
הכלכלי המצב של עצמית הערכה 12.1

הבסיסיים. צורכיהם לכיסוי מספיקות אינן כלל הכנסותיהם כי דיווחו (719&) המשפחות ראשי רוב
לרוב מספיקות הן כי דיווחו ו596 מהצרכים לחלק מספיקות הן כי דיווחו אחוזים וארבעה עשרים
אתיופיה עולי בקרב במיפקדים שנמצאו המקבילים לשיעורים דומה זה שיעור לכולם. או הצרכים
בנתניה שנערך במיפקד שנמצא מהשיעור יותר נמוך אך בהתאמה ו696 396 גת ובקרית בעפולה
המשפחות ראשי שיעור כן, כמו .(1196) בארץ וחדשים ותיקים אתיופיה עולי בקרב 1993 בשנת
עולי בקרב המקביל מהשיעור בהרבה נמוך הבסיסיים לצורכיהם מספיקות שהכנסותיהם שאמרו

.(1995 ונועם (ליטוויק 3096  בשדרות לשעבר בריה"מ

מהצרכים לחלק רק מספיקות או כלל מספיקות אינן הכנסותיהם כי שציינו המשפחות ראשי
התשובות" הכלכלי. מצבם בגלל קונים אינם או לשלם מתקשים הם דברים אילו לפרט התבקשו
,(£249) הספר לבית ציוד ,(3596) הבית שיפוץ ,(£659) לבית ריהוט היו: זו לשאלה ביותר השכיחות
קשיים כגון נוספים קשיים על דיווחו משפחות ראשי של יותר נמוכים שיעורים .(2296) משכנתא

.(596) אוכל ובקניית ,(996) ביגוד ,(1396) לבילויים בהוצאות

אחוזים ושישה ארבעים המשכנתא. את לשלם להם קשה מידה באיזו גם נשאלו המשפחות ראשי
להם קשה לא שבכלל אמרו 696 ורק קשה כך כל לא 1896 שקשה, אמרו 3096 קשה, שמאוד אמרו

לשלם.

ביותר הקשות הבעיות 12.2
שעברו מאז נתקלו שבהן בעיות) שתי (עד ביותר הקשות הבעיות על לדווח התבקשו המשפחות ראשי
דיווחו והשאר בלבד אחת בעיה על דיווחו 5096 בעיה, כל להם אין כי דיווחו אחוזים תשעה לנתניה.

אינו האחוזים הכל סך אחת, מתשובה יותר לציין האפשרות המשפחות לראשי שניתנה מאחר 9
ב100. מסתכם

הילדים הורי של זו לבין בפנימיה הלומדים ילדיהם לגבי ההורים של רצונם שביעות בין להשוות ניתן לא 10
התייחסה ביישוב הלומדים ילדים להורי שהשאלה משום זאת בעיר. הלומדים (1814) גילים באותם

.1814 גילאי את מתוכם להפריד ניתן ולא הגילים, בכל לילדיהם

מסתכם אינו האחוזים הכל סך אחת, מתשובה יותר לציין האפשרות משפחות לראשי שניתנה מאחר 11

ב100.
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בעיות ,(£849) הכלכלית הבעיה הן: יחסית גבוהים בשיעורים שהוזכרו הבעיות בעיות. שתי על
בעפולה ביבנה, אתיופיה עולי בקרב במיפקדים גם .(2070) העברית השפה עם וקשיים (2270) בריאות
מצביעים הממצאים אך העולים נתקלים שבה העיקרית הבעיה היתה הכלכלית הבעיה ובנתניה,

.(23 (לוח בהתאמה) ו£489 5O?6 ,707") יותר נמוכים שיעורים על

(באחוזים) המשפחות ראשי של ביותר הקשות הבעיות :23 לוח
^ הבעיות
84 כלכלה
22 בריאות
20 עברית
6 הדירה רכישת תהליך
3 דיור תנאי
3 בדידות
3 ילדים חינוך
2 עבודה מציאת
2 השכנים עם בעיות
1 משפחתיות בעיות

ב100. מסתכמים אינם האחוזים אחת, מבעיה יותר לציין האפשרות משפחות לראשי שניתנה מאחר *

אישית בעיה 'שנה כאשר פורמלית בלתי לעזרה מקור 12.3
יכולים הם אליו ותיק ישראלי ו/או מאתיופיה ותיק עולה להם יש "האם נשאלו המשפחות ראשי
מהשיעור יותר גבוה זה שיעור בחיוב. ענו (4670) המשפחות ראשי למחצית קרוב הצורך". בעת לפנות
ביישוב שנה מחצי פחות הנמצאים המשפחות ראשי בקרב מ£09 עולה השיעור שם ביבנה, המקביל
ל4670 %24n עולה השיעור בנתניה, לשנתיים. מעל ביישוב הנמצאים אלה בקרב ל0יל23

לייעוץ, כתובת להוות יכולים אשר ותיקים אתיופיה עולי יש שבנתניה שהעובדה ייתכן בהתאמה.
לרשת מעבר העולים של התמיכה רשת את מרחיבה לעולים וזמין מנוסה שירותים מערך וכן

המשפחתית.

עיקריים ממצאים סיכום .13
השני הינו זה מיפקד בנתניה. אתיופיה עולי בקרב שנערך מיפקד מתוך ממצאים מציג זה דוח
המשכנתאות מבצע במסגרת דירה שרכשו עולים של ריכוז יש בהם ביישובים מיפקדים מסדרת
ייעשה הבא ובפרק הממצאים עיקרי יוצגו להלן ביבנה. נערך הקודם המיפקד כאשר המיוחדות,

משמעותם. על לעמוד ניסיון

המקומיים השירותים היערכות (א)
מאחר אתיופיה בעולי בטיפול רב ניסיון בעלי הם נתניה בעיר והרווחה החינוך הקליטה, שירותי
העולים לכך, אי המיוחדות. המשכנתאות מבצע לפני עוד בעיר נקלטו אלה מעולים גדול שמספר
ביישובים שקיים למה יחסית מפותח שירותים מערך מצאו הזה המבצע במסגרת דירה שרכשו

26



מערך של נוספת להרחבה הביאה המבצע בעקבות החדשים העולים של קליטתם בארץ. אחרים
אמהרית; דוברי עובדים ובהם שכונתיים מוקדים הקימה העירונית הקליטה מינהלת השירותים.
פעילויות מתקיימת השירותים ובכל אמהרית דובר הוא אף מגשר נקלט הקליטה משרד בסניף
בצורה אלה עולים קליטת קידום על המקשות בעיות מספר עלו זה, לצד אתיופיה. לעולי מיוחדות
העולים ריכוז מסויימים, ספר בבתי אתיופיה עולי תלמידים של גדול ריכוז כגון רצון, משביעת

ועוד. מצוקה בשכונות

נבחרים סוצ'ודמוגרפיים אפיונים (ב)
העולים רוב ומעלה. 65 בגיל הם 5 ו96 18 לגיל מתחת הם העולים מן 58?£ כי עולה, הממצאים מן
ש2896 גם נמצא .1990 לפני עלו העולים שאר הארץ. ילידי הם ו^21 ואילך מ1990 עלו (667")
שנים. מ4 למעלה בעיר מתגוררים 7196 ומתוכם דירתם את רכשו בטרם בנתניה גרו מהמשפחות
(3270) שליש ,(3496) משנה פחות בעיר מתגוררות כשליש לנתניה, מחוץ שגרו המשפחות בקרב
החד המשפחות שיעור לשנתיים. מעל בנתניה גרות (3496) והשאר לשנתיים, שנה בין מתגוררות

.(£169) יחסית נמוך 18 לגיל מתחת ילדים להן שיש המשפחות בקרב הוריות

העברית בשפה שליטה (ג)

פשוטה שיחה לשוחח יכולים הם כי דיווחו זוגם ובנות המשפחות ראשי (58^ ממחצית למעלה
בקרב בהרבה וגבוה (5170) הנשים בקרב מאשר (6670) הגברים בקרב יותר גבוה זה שיעור בעברית.

.(33X) יותר המבוגרים בקרב מאשר (76^ 45 לגיל מתחת העולים

תעסוקה (ד)

הגברים בקרב בהתאמה). ו1996 £689) הנשים משיעור בהרבה גבוה המועסקים הגברים שיעור
יורדים אלה שיעורים הגברים בקרב (לדוגמה בגיל העלייה עם המועסקים שיעור יורד והנשים

כן, כמו .(6455 בני בקרב ול3270 5435 בני בקרב ל7096 35 לגיל מתחת הגברים בקרב מ8770
שמתגוררים אלה בקרב (מ3370 ביישוב בוותק העלייה עם עולה הגברים בקרב המועסקים שיעור
מגמה הנשים, בקרב משנה). למעלה בו שמתגוררים אלה בקרב ל7270 שנה מחצי פחות ביישוב

חדמשמעית. איננה זו

מקצועיות, בעבודות עובדים (6896) שלישים משני למעלה כאחד, וגברים נשים המועסקים, בקרב
חופשיים, במקצועות והשאר מקצועיות בלתי בעבודות עובדים 2770 ובחקלאות, בבינוי בתעשייה,

ופקידים. קהילתיים עובדים מתורגמנים, כגון

אולם, הכללית; היהודית באוכלוסייה לשיעורים דומים התעסוקה שיעורי ,4425 בני הגברים בקרב
משתתפים לא מהגברים רבים יותר, הגבוהים בגילים בגיל. העלייה עם תלולה ירידה מסתמנת
הישראלים לבין העולים בין הפער ולכן עבודה מחפשים ולא עובדים לא  כלומר העבודה, בכוח

הגיל. עם וגדל הולך הוותיקים
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בקרב הן העבודה. לכוח שייכות מהן ומעטות (£199) למדי נמוך המועסקות שיעור הנשים, בקרב
את שציינו עולים של גבוהים אחוזים נמצאו הגילים בכל הנשים בקרב והן המבוגרים הגברים
לשיעורים בהשוואה עבודה, מחפשים ואינם עובדים אינם שהם לכך עיקרית כסיבה מחלתם

בארץ. היהודים והנשים הגברים בקרב המקבילים

העבודה לכוח שייכות (ה)

העבודה לכוח השייכים הגברים שיעור זאת, עם יחד הגברים. בקרב מאוד נמוך האבטלה שיעור
£849 לעומת £729) בארץ היהודית האוכלוסייה בכלל המקבילים מהשיעורים בהרבה נמוך
שייכים שאינם הגברים שיעורי הנשים). בקרב בהתאמה £669 לעומת ו£249 הגברים בקרב בהתאמה
6455 בני בקרב ו£689 5445 בני בקרב £309 הגבוהים: בגילים במיוחד גבוהים העבודה לכוח
עומדים העבודה לכוח שייכים שאינם אלה שיעורי הגילים, באותם בארץ היהודים הגברים (בקרב
קבוצות מכל בהרבה נמוכים העבודה לכוח שייכות שיעורי הנשים בקרב בהתאמה). ו£289 £99 על
בעיקר כרוכות לכך הסיבות בארץ. היהודיות הנשים בקרב המקבילים לשיעורים בהשוואה גיל
עובדות אינן הן כי ציינו ,45 גיל עד הצעירות הנשים רוב במשפחה. האישה של מקומה בתפיסת
לבחון צורך יש אלה ממצאים סמך על בילדיהן. ו/או בביתן מטפלות הן כי עבודה מחפשות ואינן
בחינה .45 לגיל מעל הגברים ובקרב הנשים כל בקרב אלו נמוכים לשיעורים הגורמים את היטב
מענים לפתח תאפשר הקבוצות כל של העבודה לכוח הכניסה את המעכבות הבעיות של לעומק
לאיכניסתם העיקרית כסיבה מוגבלות או מחלה על דיווחו רבים עולים לדוגמה, יותר. הולמים
מביניהם הצעירים את ובעיקר מהעולים, חלק להביא ניתן מועטה שבהשקעה ייתכן העבודה. לכוח
פתרונות למציאת מיוחדת לב תשומת להקדיש גם חשוב מוגבלותם. למרות העבודה, לכוח להצטרף
פתרונות ומציאת העבודה לכוח כניסה לאי הסיבות בחינת  אלה צעדים שני לנשים. תעסוקתיים
ובמיוחד רבים עולים של לכניסתם לתרום עשויים  למעון לתשלום סיוע כמו ואחרים תעסוקתיים

במשפחה. התפקידים לחלוקת באשר תפיסתם ולשינוי העבודה לכוח נשים,

שכנות וירו0י דיור (ו)

הדירה ומן (£899) השכונה מן רצון שבעי זוגם) ובנות משפחות (ראשי המרואיינים של המכריע הרוב
.(£889) גרים הם בהן

שכניהם עם חברתיים קשרים מקיימים המרואיינים של המכריע שהרוב כך על מצביעים הממצאים
עוזרים מסויימים ובמקרים בביתם, השכנים את ומארחים בבתיהם מבקרים אתיופיה, עולי שהם

עזרה. מהם מקבלים ו/או לשכניהם

יותר "צנועים" אתיופיה עולי שאינם שכניהם לבין המרואיינים בין שכנות ליחסי באשר הממצאים
עולי שאינם שכניהם עם מדברים הם כי דיווחו המרואיינים של הגדול הרוב מעודדים. בהחלט אך
ושישה שמונים בביתם. השכנים את מארחים ו£239 השכנים בבית מבקרים (£169) חלקם אתיופיה,

אתיופיה. עולי שאינם משכניהם טוב יחס מקבלים הם כי דיווחו מהמרואיינים אחוזים
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משפחות ראשי של מאוד נמוכים אחוזים שכניהם. לבין העולים בין לעימותים מעטים סימנים ישנם
לשכנים ביחס ו£ל9 אתיופיה עולי שהם לשכנים ביחס 570  עליהם התלוננו השכנים כי דיווחו

אתיופיה. עולי שאינם

אינם הדיירים רוב שבהם בבניינים לגור אתיופיה לעולי עדיף כי ציינו המרואיינים של המכריע הרוב
אתיופיה. עולי

ח'מן (ז)
על ועומד למדי נמוך במעון או בגן המבקרים שנתיים בגיל הילדים ששיעור נמצא, החינוך בנושא
היהודים הילדים כלל בקרב המקביל מהשיעור יותר נמוך הוא אך עולה, זה שיעור 3 בני בקרב .£259

ומגיע משמעותית בצורה במעון או בגן המבקרים שיעור עולה 4 בני בקרב .(9570 לעומת 319k) בארץ
ותיקים. ישראלים ילדים בקרב ל^99 בהשוואה ל^86,

מעודדים ובפנימיות הספר בבתי ילדיהם בהשתלבות ההורים מעורבות על המצביעים הממצאים
בכל היא הורים באסיפות ההשתתפות בנתניה, לומדים שילדיהן המשפחות מבין ב£ל73  למדי

כן, כמו כלל. השתתפות אין וב^7 חלקית היא ב6?15 האסיפות, ברוב היא ב570 האסיפות,
הורים. באסיפות משתתף המשפחה מבני מישהו בפנימיה לומדים שילדיהן המשפחות מבין ב^82
על מידע לקבל רוצים הם אם לפנות למי יודעים הם כי שדיווחו הורים של {1370) גבוה שיעור נמצא
בתי סוגי על הסבר קיבלו שהם ציינו מההורים $33. רק זאת, עם הספר. בבית ילדיהם השתלבות
יכולים אינם הם כי שציינו הורים של (5070) גבוה שיעור גם נמצא (ממלכתי/ממלכתידתי). הספר
בית באמצעות לילדים שניתן הסיוע למרות וזאת הספר, לבית הנדרש הציוד את לילדיהם לקנות
הספר בבתי ילדיהם השתלבות עם ההורים בקרב גבוהה רצון שביעות ישנה זה, עם יחד הספר.

זאת). ציינו מהם (כ^95

כלכלי מצב (ח)
מתמודדים הם שעמה העיקרית כבעיה הכלכליים הקשיים את ציינו המשפחות ראשי (84^ רוב
על שמעיד נוסף ממצא הבסיסיים. צורכיהם את כלל מכסות אינן הכנסותיהם כי ציינו ו^71
בתים ושל בסיסי ביתי ציוד חסר שבהם בתים של מבוטלים לא שיעורים שנמצאו הוא אלה קשיים

תקין. במצב אינו אך קיים הציוד שבהם

דיון .14
במקומות אתיופיה עולי של מוצלחת להשתלבות סימנים שישנם כך על מצביעים הדוח ממצאי
ומהיחס מהדירה מגוריהם, משכונות רצונם בשביעות מתבטא הדבר בנתניה. החדשים מגוריהם
בקרב המיפקדיםשנערכו משלושת הממצאים את תואמים אלה ממצאים משכניהם. מקבלים שהם
במיפקדים גם ביבנה. וב1995 גת, וקרית נתניה עפולה,  ערים בשלוש כשנתיים לפני אתיופיה עולי
של המכריע שהרוב כך ועל כלפיהם הוותיקים הישראלים של טוב יחס על דיווחו העולים אלה
בנתניה המשפחות ראשי שרוב לציין ראוי אתיופיה. עולי שאינם השכנים ילדי עם משחקים ילדיהם
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שהתערבות כך על המצביע דבר  אתיופים ולא אתיופים  שכניהם עם יותר רב בקשר עניין הביעו
העולים. ידי על בברכה תתקבל אלו קשרים לפיתוח קהילתית

אתיופיה) עולי עם רק (לא "מעורבים" בבניינים מתגוררים העולים כל כי גם נמצא הנוכחי במחקר
הדיירים שרוב רצוי כי מדגישים ואף למגורים בעיניהם עדיפים אלו בניינים כי דיווחו כולם וכמעט

אתיופי. ממוצא יהיו לא בבניין

השונות. הקבוצות בין הבדלים נמצאו ואכן ובמין, העולה בגיל תלויה בתעסוקה ההשתלבות מידת
תעסוקה ושיעורי גבוהים העבודה בכוח ההשתתפות שיעורי 45 לגיל מתחת הצעירים הגברים בקרב
המבוגרים העולים באוכלוסיית אך בארץ, היהודית באוכלוסייה המקבילים לשיעורים מתקרבים
לקידום לפעול יש כן, על יותר. נמוכים התעסוקה ושיעורי העבודה בכוח השתתפות שיעורי יותר,
שיעורי הן הגילים, כל בנות הנשים בקרב אלה. בגילים העולים של בתעסוקה השתלבות
הנשים כלל בקרב לשיעורים יחסית נמוכים התעסוקה שיעורי והן העבודה בכח ההשתתפות
שעורי את בה להגביר מנת על בקרבה לפעול שיש יעד קבוצת מהוות הנשים גם לכך, אי היהודיות.

התעסוקה.

הדיווח של למגבלות מודעים להיות יש החינוך, במערכת הילדים השתלבות על שנאסף למידע בנוגע
הנוער בני בקרב מלימודים נשירה של כלשהי בעיה על מצביעים אינם אלו דיווחים ההורים. של
קרובות לעיתים מדווחים  בנתניה רק לא  שירותים ונותני מחנכים זאת, עם יחד .1714 בגילי
רצון שביעות על מדווחים ההורים מבוטלת. אינה אתיופיה יוצאי נוער בני בקרב הנשירה שתופעת
שנמצאו הורים באסיפות הגבוהים ההשתתפות שיעורי ולפי הספר, בבית ילדיהם מהשתלבות גבוהה
בגיל ילדים של צנועה, עדיין מגמה, מסתמנת ילדיהם. בחינוך מעורבים אכן ההורים רוב במחקר,
ימשיכו אלו ילדים בה המידה לפנימיות. עוברים ואינם ביישוב, זה, בשלב לפחות הנשארים 14

החינוך במערכת שייעשו בהסדרים תלוייה הבאה הלימודים בשנת גם ביישוב הספר בבתי ללמוד
המקומית.

מחייבות רבה, במידה המחקר. מממצאי שעולות מרכזיות בעיות מספר ישנן אלה ממצאים לצד
יכולת אין המקומית לרמה כי מכאן להסיק אין אולם, ארצית, כלל ברמה התייחסות אלה בעיות
גיוס ידי על ואם הפורמליות המערכות של פעולות ידי על אם אלה, לבעיות פתרונות במתן לתרום

התנדבותיות. מערכות

לגודל קשורה זו בעיה החריפה. הכלכלית הבעיה היא הדעת את לתת יש שעליה המרכזית הבעיה
חד משפחות של הגבוה לשיעור מפרנסים, שני יש בהן משפחות של הנמוך לשיעור המשפחות,
ללא אלו לדירות עברו המשפחות רוב כאשר החדשות, הדירות וציוד ריהוט לממן ולצורך הוריות
עדיין אין המשפחות שברוב לעובדה גם קשור העולים של הירוד הכלכלי מצבם כלשהם. חסכונות
הקיצבה ותיקים ישראלים בקרב מוגדלות. ילדים לקיצבאות זכאיות אינן הן ולכן צבא יוצאי
מסכנת התוספת קבלת ואי ילדים ברוכות משפחות של בהכנסותיהן חשוב מרכיב הוא המוגדלת
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הקשיים היתר, בין העוני. לקו מתחת אל בירידה מאתיופיה, העולות מהמשפחות חלק לפחות
הבעיה תקין. לא ציוד של ובהימצאותו וריהוט ביתי בציוד חמור במחסור מתבטאים הכלכליים
למעון או לגן ו4 3 בני ילדיהם את שולחים שאינם הורים של הגבוהים באחוזים גם מתבטאת
נושא הספר. בבית לילדיהם הדרוש הציוד בעד לשלם שמתקשים הורים של מבוטל לא ובמספר
שבוצעו אחרים במחקרים גם עלה אחר וציוד מחברות ספרים, ללא הספר לבית המגיעים הילדים
הציוד עם הספר לבית מגיעים אינם רבים אתיופים שילדים המורים דיווחו בהם המכון ידי על

.(1994 ונועם, (ליפשיץ הנדרש

מעורבת. תמונה על מצביעים בה והשימוש העירוניים השירותים מערכת עם היכרות על הממצאים
לשירותים והמחלקה חולים קופת כגון מרכזיים שירותים מספר עם וקשר היכרות יש אחד מצד
לדון ויש יותר הרבה מוגבל הוא האחרים השירותים עם הקשר כי נראה שני מצד חברתיים.

מהם. אלו ועם השירותים עם יותר הדוק קשר רצוי האם ולבדוק הדבר, במשמעות

מבצע במסגרת דירה שרכשו אתיופיה עולי השתלבות על דוח פירסום לאחר לאור יוצא זה דוח
דמיון בממצאים. רב דמיון על מצביע המחקרים שני בממצאי עיון ביבנה. המיוחדות המשכנתאות
לכלל הנוגעת תמונה קבלת של התחלה ועל מהערים אחת בכל המוצגת לתמונה תוקף מוסיף זה
בנתניה יותר טוב מצב על המעידים הבדלים מספר ישנם זאת עם קבע. לדיור העוברים העולים
מההבדלים חלק כאשר המקומיים בשירותים ובשימוש התעסוקה בתחום בעיקר ביבנה מאשר
הוריות החד המשפחות ושיעור בעיר יותר ותיקים בנתניה העולים כי מהעובדה הנראה כפי נובעים

יותר. נמוך

על בדבר הנוגעים במשרדים לדיונים בסיס שימש כבר האחרים וביישובים בנתניה מהסקר המידע
וניירות מדיניות ולמסמכי הקליטה קבינט בישיבות לדיונים וכן אתיופיה יוצאי לגבי מדיניות שינויי

הקליטה. משרד של עמדה
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הקליסה מינהלת מעורבת בהן אתיופיה לעולי הפעילויות רשימת א: נספח

עירוניות כלל פעילויות .1

עולים 15  מלגזנות קורס
עולים 27  תמלילים ועיבוד המחשב" "הכרת קורס

עולים 3  ואחרים) אתיופיה (עולי מעורבת בקבוצה  טבחות קורס
בסה"כ משתתפים 10  בית משק וניהול קבלה פקידות מלונאות, קורס

שכונת"ם בסמןדים פעילויות .2
נורדאו" "קרית משכונת א.

עברית
בית כלכלת 

תפירה
תמיכה קבוצת 

"אתגר" תכנית 

לקשישים פעילות
בית) (ועד לבבות קירוב
נשים לתעסוקת קבוצה

איזורים בשכונת ב.
עברית
אנגלית
הורות

מנהיגות פיתוח
"אתגר" תכנית 

נשים לתעסוקת קבוצה
ותיקים" "שיכון בשכונת ג.

עברית
"אתגר" תכנית

תפירה

תמיכה קבוצת
מנהיגות פיתוח
"דורה" בשכונת ד.

עברית
הורים קבוצת 

מנהיגות פיתוח 
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הניתוח יחידות הגדרת ב: נ0פח
ראשי משפחה, וראש משפחה נפשות, ניתוח: יחידות מספר לפי הממצאים מוצגים זה בדוח
המשפחה ראש ולעיתים בלבד המשפחה ראש לעיתים הוא המידע מקור כאשר זוגם ובנות משפחות

הזוג. ובת

הבאים: מהסוגים להיות יכולה היא דירה. באותה שגרה יחידה הינה משפחה משפחה:
שאינם או נשואים שאינם ילדים עם או ילדים בלי כזוג), ביחד חיים כי שמצהירים (או נשוי זוג א)

לילדים. הורים
שאינם או נשואים שאינם ילדים עם או ילדים בלי כזוג), ביחד חיים כי שמצהירים (או נשוי זוג ב)
משפחה קרוב או הזוג, מבני אחד של נשוי לא הורה כלומר "נלווים", בתוספת לילדים, הורים

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

לבדו. הגר אדם ד)
ילדים, עם זוג (חדהורית, המשפחה סוג המשפחה, גודל הם: משפחה של ברמה שנותחו הנושאים

וכר). בודד

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

היחיד. ההורה הוא המשפחה ראש הורית, החד במשפחה ב)
מסויימים היבטים מהעבודה, רצון שביעות הם: משפחות ראשי של ברמה שנותחו הנושאים
של נוספים והיבטים הכלכלי המצב החינוך, במערכת הילדים השתלבות עבודה, לחיפוש הקשורים

בארץ. הקליטה

מידע מסר אשר המשפחה ראש עם פנים אל פנים ריאיון נערך משפחה בכל הזוג: ובת משפחה ראש
הלימודים לגבי בעברית, השליטה לגבי הסוציודמוגרפיים, הנתונים לגבי שלו הזוג בת ועל עצמו על
רואיינו שכנות יחסי ולגבי ומהדירה מהשכונה רצון שביעות לגבי אך ובארץ. באתיופיה והתעסוקה

הזוג. בני שני
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לוחות ג: נספח
מוחלטים) (במספרים בחודשים בנתניה וותק מין גיל, לפי זוגם ובנות משפחות ראשי ג1: לוח
בחודשים בנתניה ותק

49+ 4825 2418 1712 U6 51 סה"כ
107 46 37 100 102 37 429 0הכ
65 26 27 55 60 19 252 44 עד
30 13 9 36 31 15 134 6445

12 7 1 9 11 3 43 +65

גברים
53 24 18 44 45 17 201 0הכ
27 12 11 20 23 6 99 44 עד
17 7 6 16 13 9 68 6445

9 5 1 8 9 2 34 +65

נשים

54 22 19 58 57 20 228 0חכ
38 14 16 35 37 13 153 44 עד
13 6 3 20 18 6 66 6445

3 2 0 1 2 1 9 +65



(באחוזים) בחודשים בנתניה וותק מין גיל, לפי זוגם ובנות משפחות ראשי ג2: לוח
בחודשים בנתניה ותק

49+ 4825 2418 1712 116 51 סה"כ
100 100 100 100 100 100 100 0הכ ,

61 57 73 55 59 51 59 44 עד
28 28 24 36 30 41 31 6445

11 15 3 9 11 8 10 +65

גברים
'י1*' 100 100 100 100 100 100 100 0ה"כ

51 50 61 46 51 35 49 44 עד
32 29 33 36 29 53 34 ^ 6445
17 21 6 18 20 12 17 . +65

נשים

100 100 100 100 100 100 \ 100 0ה"כ
70 64 84 62 65 65 67 44 עד
24 27 16 36 32 30 29 6445

6 9 0 2 3 5 4 +65

\
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Abstract

The JDCBrookdale Institute, in cooperation with the Ministry of Absorption and JDCIsrael,
is conducting a series of surveys of immigrants from Ethiopia who purchased apartments
under a special mortgage program. The surveys are being conducted in Netanya and four
other cities which absorbed a large number of immigrants. The surveys' objectives are to
identify the needs of the immigrants in various areas of daily life such as employment,
housing, and education and to assess the extent to which the immigrants have been absorbed
in these areas and into the local community.

As part of the survey in Netanya, which was conducted in MayJune 1995, the heads of all
families (N=251) who had purchased an apartment in that city during the last two years were
contacted.Of these, 234 family heads (9396) were interviewed in depth on sociodemographic
characteirstics of their household members (a total of 1,329 persons) and on their absorption
in vairous areas.

Preparation by the Local Services
The social, educational and absorption services in Netanya had already acquired extensive
expeirence in working with Ethiopian immigrants in the course of the absorption of a large
number of Ethiopian immigrants prior to the special mortgage program. Thus the
immigrants who purchased apartments within the framework of the special mortgage
program, encountered a welldeveloped network of services compared to the network of
services in other cities. The absorption of the influx of new immigrants, led to a further
expansion of the service network. The municipal Absorption Authority established special
neighborhood centers staffed by speakers of Amharic; an Amharicspeaking liaison person
was attached to the Ministry of Absorption's branch office to offer practical assistance to the
immigrants and ease their interactions with bureaucracies; and special activities for Ethiopian
immigrants were organized by the vairous services. On the other hand, the sudden increase
of Ethiopian immigrants in Netanya created a number of problems such as a large
concentration of Ethiopian immigrant students in certain schools and a large number of
Ethiopian families in poor neighborhoods which impeded the progress of these immigrants'
absorption.

SocioDemographic Characteirstics
The survey's findings show that 5896of the immigrants are under the age of 18 and 59c are
65 years or older. The majority of immigrants (6670) arrived in 1990 or thereafter and21 96

were born in Israel; the remaining 13% immigrated prior to 1990. Twentyeight percent of
the families were living in Netanya prior to purchasing their apartments,7196 of them for
more than four years. Among those families who lived outside Netanya prior to purchasing
an apartment, 3496 have been living in Netanya for less than one year, 3296 have been living
there between one and two years, and the rest (3496) for more than two years. The



percentage of singleparent families with children under the age of 18 is relatively low
(1670).

Proifciency in Hebrew
More than half (5896) of the family heads and their spouses reported that they can conduct
a simple conversation in Hebrew. This rate is higher among men (6696) than among women
(5196) and much higher among immigrants under the age of 45 (7690) than among older
immigrants (3390).

Employment
The employment rate for men is much higher than the rate for women (6896 compared to
199£, respectively). Among both men and women, the employment rate declines as age irses,
for example, from 8796 among men younger than 35, to 7096 among men aged 3554, to
3296 among men aged 5564. The employment rate among men increases with length of
residence in Netanya  from 3396 among those living in Netanya less than six months to 7296
among those residing there for more than one year. Among the women, there is no evidence
of this trend.

Among those employed  both men and women  more than twothirds (6896) are employed
in skilled jobs, in industry, construction or agriculture, 2796 are employed in unskilled jobs,
and the rest are employed in professional occupations, such as translating, clerical and
community work.

For younger men (aged 2544), the employment rates are similar to those of the general
Jewish population. However, there is a sharp decline with age. Many of the older men are
not participating in the labor force, that is, they are neither working nor looking for work.
Consequently, the gap in employment rates between the immigrants and veteran Israelis
increases with age.

Among the women, the employment rate is quite low (1996), and very few women are in the
labor force. Among both older immigrant men and women of all ages, a high percentage
cited illness as the primary reason why they are neither working nor looking for work,
compared to the parallel percentages in the veteran Jewish population.

Participation in the Labor Force
The unemployment rate among the men is very low. At the same time, the labor force
participation rates of men and, even more so, of women, are much lower than the parallel
rates in the Jewish population in Israel (7296 compared 10 8496, respectively, among the men
and 2496 compared to 6670, respectively, among the women). The proportion of men who
are not in the labor force is particularly high for older ages: 3096 of those aged 4554 and
6896 of those aged 5564 (compared to 996and 2896, respectively, among veteran Jewish
males). Among the women, the labor force participation rates for Ethiopian women in all



age groups are significantly lower compared to the parallel groups among Jewish women in
Israel. The reasons are by and large related to the perception of the woman's place in the
family: the majority of women under the age of 45 stated that they are not working and are
not looking for work because they are taking care of their children and households.

These findings point to the need to examine the causes of the low rates of labor force
participation among all the women and among the men over age 45. An indepth examination
of the factors which are hindering these groups' entry into the labor force will assist in the
development of more appropriate responses. For example, many immigrants cited illness or
disability as the primary reason for not entering the labor force. It is possible that with a
modest investment, some of the immigrants, in particular the younger ones, could be helped
to join the labor force, despite their disabilities. It is also important to make a special effort
to ifnd employment opportunities for women. These two measures  examining the reasons
for nonentry into the labor force and finding solutions such as new employment
opportunities or assistance in paying for childcare  could encourage many immigrants,
particularly women, to enter the labor force and change their perception of the division of
labor in the family.

Housing and Relations with Neighbors
The decisive majority of those interviewed (heads of families and spouses) are satisfied with
the neighborhood in which they live (8990) and with their apartment (8896). The findings
show that the vast majority of those interviewed have social relations with their neighbors
who are also immigrants from Ethiopia which include mutual visits and, in some cases,
helping and/or receiving help from their neighbors.

Relations with neighbors who are not Ethiopian immigrants are more "modest" but definitely
encouraging. The large majority of those interviewed reported that they converse with their
nonEthiopian neighbors; 1690 reported visiting these neighbors' homes and 27,70 reported
hosting these neighbors in their homes. Eightysix percent of those interviewed reported that
they are wellreceived by their neighbors who are not Ethiopian immigrants.

There are few signs of conflict between the immigrants and their neighbors. A very small
percentage of family heads reported that their neighbors complained about them  59S

reported complaints by their Ethiopian neighbors and 990 reported complaints by neighbors
who are not Ethiopian. The decisive majoirty of those interviewed said that it was preferable
for Ethiopian immigrants to live in buildings in which the majoirty of residents are not
Ethiopian immigrants.

Education
The proportion of Ethiopian twoyearolds enrolled in a preschool program or day care
center is quite low  2596. While this rate is higher for children aged 3, it is still lower than
the proportion among the parallel group of children in the veteran Jewish population (3196



compared to 9570, respectively). Among Ethiopian children aged four, this rate jumps to
8696 compared to 9996 among veteran Israeli children of this age.

The findings on the parents' involvement in theirchildren1 s integration in the local schools
and boarding schools are quite encouraging: among the families who have a child in a school
in Netanya,73 9£ attend all of the parentteacher meetings, 570 attend most of the meetings,
15 96 attend some of the meetings and 170 never attend. Among those families whose children
attend boarding schools, $270 reported participating in parentteacher meetings. A large
percentage of parents(73 ^>) reported that they know whom to contact if they have any
questions about their children's integration in the school. At the same time, only 339£> of the
parents reported having received an explanation about the types of schools (public secular
versus public religious) which exist. Also, a significant percentage of parents (5096) said that
they could not afford to buy their children the required school supplies despite the assistance
given to the children through the schools. At the same time, there is a high degree of
satisfaction among the parents with their children's integration into the schools (cited by 95 Jo

of the parents interviewed).

Economic Dififculties
A majority of the family heads (S4X) cited economic difficulties as their most serious
problem and 1X70 reported that their income "does not at all cover" their basic needs.
Another finding which confirms these dififculties is that there was a significant proportion
of homes without basic household equipment or with equipment that was not in working
condition.

Findings from the study attest to the immigrants' successful absorption in their new
residences in Netanya. This is reflected in their satisfaction with the neighborhoods in which
they live, their apartments, and their relations with their neighbors. These findings confirm
the findings from three surveys conducted two years ago among Ethiopian immigrants in
three cities  Afula, Netanya and Kiryat Gat, and in Yavneh in 1995. In these surveys, the
immigrants expressed satisfaction with the attitude of veteran Israelis toward them and
reported that most of their children played with the children of neighbors who were not
Ethiopian. It should be noted that the majority of family heads expressed an interest in having
a closer relationship with their neighbors  both Ethiopian and nonEthiopian  an indication
that community initiatives to promote these relationships would be welcomed by the
immigrants.

In the current study it was found that all of the immigrants live in "mixed" buildings (not
only with Ethiopian immigrants). Almost without exception, they reported that this was
preferable and even emphasized that it was desirable that a majority of the residents not be
Ethiopian.



The extent of absorption in employment depends on the immigrant's age and gender and,
indeed, there are differences among various groups. Among young men under the ageof 45,
the labor force participation rates are high, and employment rates approach the rates of their
counterparts in the veteran Jewish population in Israel. However, among the older immigrant
population, the employment and labor force participation rates are lower. Consequently,
efforts must be made to promote the absorption of immigrants of these ages in the labor
force. Among Ethiopian women of all ages, both the labor force participation rates and the
employment rates are low, compared to these rates among veteran Jewish women.
Consequently, immigrant women constitute a target group for whom special efforts should
be made to increase their employment rates.

With respect to the information on the children's absorption in the educational system, it is
necessary to recognize the limitations of the parents' reports. These reports do not indicate
any dropout problem among youth aged 1417. Nevertheless, school personnel and service
providers  not necessarily in Netanya  increasingly report that dropping out among
Ethiopian youth is not negligible.

Parents expressed great satisfaction with their children's absorption in school and, according
to the high participation rates at parentteacher meetings, a majority of the parents are
involved in their children's education. There is also a trend, albeit modest at present, of
children aged 14 remaining in Netanya and attending school there, and not going to a
boarding school. The extent to which these children will continue to remain in local schools
depends on the arrangements and efforts made by the local school system to absorb the
immigrant youth.

Along with the encouraging findings cited above, a number of problems emerge from the
study's findings. To a large extent, these problems require action on a national level. This,
however, does not preclude local initiatives which can contirbute to their solution, whether
they be actions undertaken by the formal authorities or the mobilization of voluntary
frameworks.

The most serious problem which must be addressed is that of economic hardship. This
problem is related to family size, the small proportion of families with two wage earners, the
large proportion of singleparent families, and the need for families, the majority of whom
moved into their apartments without having any savings, to finance the purchase of furniture
and basic appliances for their new apartments. The immigrants' difficult economic situation
is also related to the fact that the male household head in most of the families has not served
in the Israeli army and so is not entitled to an enlarged family allowance. Among veteran
Israelis, the enlarged allowance is an important component of the income of large families.
The absence of this incremental amount places at least some of the Ethiopian immigrant
families at risk of falling below the poverty line. The immigrants' economic difficulties are
reflected in various ways, including in a serious lack of basic household equipment and



furniture or the presence of items in need of repair. Another indication of these difficulties
is the large proportion of parents who do not send their threeyearolds to a preschool
program and the not insignificant number of parents who have difficulty paying for required
school supplies. The subject of children who come to school without books, notebooks and
other supplies was raised in other studies conducted by the JDCBrookdale Institute in which
the teachers reported that many Ethiopian children come to school without the required
supplies (Lifshitz and Noam 1994).

The findings on the immigrants' familiarity with and useof the municipal service system are
mixed. On the one hand, there is familiarity with and utilization of a number of basic
services such as the sick fund and the social services department. On the other hand, it
appears that their contact with other services is much more limited. This situation needs to
be explored in order to determine whether there should be a closer connection with other
services and if so, with which ones.

This report follows the publication of a study on the absorption of Ethiopian immigrants who
purchased apartments with special mortgages in Yavneh. The findings of the two studies are
very similar, reenforcing the findings found in each separate study and provide a beginning
of a general picture relevant to all Ethiopian immigrants moving into permanent housing
sites. At the same time, several differences have been found which indicate that the situation
of the immigrants in Netanya is more favorable than that of the immigrants in Yavneh,
primarily in the areas of employment and the use of local services. Evidently, some of these
differences are due to the fact that the immigrants in Netanya have lived there longer and that
there is a lower percentage of singleparent families.

The information from the surveys carried out in Netanya and the other cities has already
served as a basis for discussions with regard to absorption policy visavis Ethiopian
immigrants in relevant government ministries and in the Absorption Cabinet and for Ministry
of Absorption position papers.
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