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עיקריים ממצאים תקציר

אתיופיה. עולי בקליטת מפנה נקודת מהווה אחרות זמני דיור וממסגרות הקרוונים מאתרי היציאה
השתלבות תהליך אחר במעקב הצורך עלה וכך עולים, משפחות מאות נקלטו מסוימים ביישובים

שכנים. עם ויחסיהם המקומית בקהילה השתלבותם כולל תחומים, במגוון העולים

של סדרה וג'וינטישראל, הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון ביצע זה רקע על
המיוחדות המשכנתאות מבצע במסגרת דירה שרכשו המשפחות ראשי כל רואיינו בהם מיפקדים
אלה מיפקדים .(1996 בניטה (ראה ואשדוד מלאכי, קרית רמלה, נתניה, יבנה,  יישובים בחמישה
תנאי החינוך, במערכת קליטה תעסוקה, כגון שונים, בתחומים העולים צורכי על עשיר מידע הניבו
למידת בהתייחס הן המקומית, בקהילה העולים לקליטת התייחס אף המחקר וכר. ביתי ציוד דיור,
יוצאי שאינם שכניהם עם קשריהם לטיב בהתייחס והן המקומית, השירותים מערכת את היכרותם
בשניים ה"שכנים" בקרב נוסף מחקר נערך השיכון, משרד וביוזמת זה, נושא לאורחשיבות אתיופיה.
מתייחס אליהן העיקריות השאלות מלאכי. וקרית נתניה  המיפקדים בסדרת שנכללו היישובים מן
יוצאי שאינם שכניהם לבין אתיופיה עולי בין המתקיימים הקשרים וטיב להיקף נוגעות זה מחקר
על מגוריהם לשכונות העולים משפחות כניסת להשפעות ביחס השכנים לעמדות וכן אתיופיה,
מסכם זה דוח בשכונה. והשקט הניקיון רמת כגון אלו, בשכונות החיים איכות של שונים היבטים
ובחודש בנתניה, שקד) (נאות "איזורים" בשכונת 1995 יוני בחודש שנערך המחקר ממצאי את

מלאכי. בקרית גלויות" ו"קיבוץ "ויצמן" "הרצל", בשכונות 1995 דצמבר

אותם אל במיוחד והציבורי התקשורתי הזרקור את הפנתה השונים ביישובים אתיופיה עולי קליטת
שלפנינו, הדוח הקולטים. התושבים בהתנגדות אף ולעתים בקשיים, לוותה זו קליטה בהם מקרים
תמונה להפיק ניסיון תוך שנבדקו בשכונות היוםיום חיי על כולל מבט לתת שואף זאת, לעומת

והישגיהם. קשייהם על מאוזנת

שאינם 18 גיל מעל אשה או גבר רואיינו דירה בכל כאשר דירות, של מדגם באמצעות נאסף המידע
2,331 מתוך איש 224 זה מדגם כלל בנתניה הנחקרות. בשכונות והמתגוררים מאתיופיה עולים
המתגוררים איש 1,868 מתוך איש 206  מלאכי ובקרית "איזורים", בשכונת המתגוררים תושבים

א'). נספח (ראה גלויות" ו"קיבוץ "ויצמן" "הרצל", השכונות בשלוש

(מאייוני בנתניה אתיופיה עולי בקרב שנערך המיפקד לממצאי בהשוואה מובאת השכנים ראיית
וטיב השכנות יחסי את העולים לתפיסת המתייחסים ,(1995 (יוליאוגוסט מלאכי ובקרית (1995
אשר פנים אל פנים ראיונות באמצעות נאסף המידע אתיופיה. יוצאי שאינם שכניהם עם קשריהם

האמהרית. בשפה התנהלו
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מהווים אתיופיה יוצאי מאפיינים. במספר מזו זו שונות העולים שכני על המחקר נערך בהן השכונות
ו"קיבוץ "ויצמן", "הרצל", שכונות מתושבי וכ£159 בנתניה, "איזורים" התושביםבשכונת מכלל כ^8
התושבים להרכב מתייחס המחקר נערך בהם המקומות שני בין נוסף שוני מלאכי. בקרית גלויות"
יוצאי הינם אתיופיה יוצאי שאינם התושבים למחצית קרוב "איזורים" בשכונת מוצא. לפי בהם
הגיעו ו^30 האחרון, העלייה גל לפני לארץ שהגיעו ותיקים עולים הם \$9< לשעבר: בריתהמועצות
ילידי הם וכ^5 הארץ, ילידי 20£9הם אסיהאפריקה, ילידי הם מהתושבים [רבע 1989 מאז
נערך בהן מלאכי בקרית בשכונות זאת, לעומת לשעבר)]. בריתהמועצות כולל (לא אירופהאמריקה
ילידי הם $28< לשעבר, בריתהמועצות יוצאי כ>$19 ורק הארץ, ילידי הם השכנים כמחצית המחקר,

לשעבר). בריתהמועצות כולל (לא אירופהאמריקה ילידי והשאר אסיהאפריקה,

לימוד) שנות 12 עד 9) תיכונית השכלה בעלי הם ה"שכנים" רוב המחקר נערך בהם המקומות בשני
בעלי הם השכנים של (£ל25) יותר גבוה שיעור בנתניה אולם בנתניה, ו>$52 מלאכי בקרית 6170 

הגבוה שיעורם את הנראה כפי משקף אשר ממצא ,($14<) מלאכי קרית לעומת עלתיכונית השכלה
בגיל מהשכנים כשנישלישים היישובים, בשני בנתניה. לשעבר בריתהמועצות יוצאי של יחסית
במשלחייד מועסקים היישובים בשני השכנים בקרב (16^ יחסית נמוך שיעור עובדים. העבודה,
לעומת 219&) מקצועיות בלתי המועסקיםבעבודות שיעור בולט מלאכי ובקרית וחופשיים, אקדמיים

■ i . בנתניה). 119&

בקרית המחקר נערך בהן השכונות לבין בנתניה "איזורים" שכונת בין ניכר הבדל קיים בו נוסף ממד
בשכונת השכונות. בתוך בבניינים אתיופיה יוצאות המשפחות של הריכוז למידת מתייחס מלאכי
העולים ממשפחות 279cf מלאכי: בקרית מאשר הבניינים בין יותר מפוזרות המשפחות "איזורים"
ממשפחות £659. לעומת ויותר, עולים משפחות שש גרות בהם בבניינים מתגוררות "איזורים" בשכונת
ריכוז מבחינת השונות השכונות בין ניכר הבדל קיים מלאכי קרית בתוך מלאכי. בקרית העולים
לשכונת בהשוואה ו"ויצמן", "הרצל" בשכונות בהרבה גבוה הריכוז כאשר בתוכן, העולים משפחות

גלויות". "קיבוץ

השכנים של המבט נקודת ושכניהם: אתיופיה עולי בין יח0ים
החל  רמות במספר נבדקו אתיופיה עולי שאינם שכניהם לבין אתיופיה עולי בין השכנות יחסי
מדיווחי הדדיים. וביקורים הדדית עזרה למתן ועד שיחה קיום של ביותר הבסיסית מהרמה
נשים, אחד. עולה שכן לפחות עם משוחחים מהם כשלושהרבעים היישובים בשני כי עולה ה"שכנים"
בשני יותר נטו אסיהאפריקה, וילידי הארץ ילידי דתיים, או מסורתיים עצמם שהגדירו שכנים
לשעבר. מבריתהמועצות ועולים חילוניים, גברים, מאשר עולים שכנים עם שיחה לקיים היישובים

לעולים, עזרה מתן על דיווחו (5470) מלאכי בקרית וכמחציתם בנתניה (36^ מהשכנים כשליש
ומתן בדירה, שונים תיקונים בביצוע סיוע מטבח, וכלי בגדים מתן הם השכיחים העזרה סוגי כאשר
מהעולים עזרה שקיבלו השכנים שיעורי כצפוי, ילדים. עם בבעיות טיפול כגון בנושאים, הדרכה

מלאכי. בקרית ו^15 בנתניה £99  בהרבה נמוכים
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חברתי" "ביקור שביקרו השכנים שיעורי פחות. הרבה נפוצים לשכניהם העולים בין הדדיים ביקורים
בבתי ביקרו אשר העולים ושיעורי מלאכי, בקרית ו>£189 בנתניה 1070 על עומדים העולים בבתי

בהתאמה. ו£159, £99  יותר עוד נמוכים שכניהם

של קשר כלומר,  שיחה של לרמה מעבר העולים עם קשר המקיימים השכנים שיעור בסךהכל,
נשים, בקרב יותר וגבוה היישובים, בשני כ.£409 על עומד  הדדיים ביקורים של ו/או הדדית עזרה
חדשים עולים של במיוחד הנמוך השיעור בולט היישובים בשני .35 לגיל מתחת שכנים ובקרב

מלאכי. בקרית ו>£179 בנתניה 129S  זה מסוג קשרים המקיימים לשעבר מבריתהמועצות

העולים מבס נקודת ושכניהם: אתיופיה עולי בין יחסים
דומים אתיופיה יוצאי שאינם שכניהם עם שיחה לקיום ביחס מהעולים התקבלו אשר הממצאים
בקרית מהעולים ו^73 בנתניה מהעולים 839?< זה: בנושא מהשכנים שהתקבלו לממצאים למדי

כאלה. שיחות קיום על דיווחו מלאכי

השכנים שיעור מאשר יותר גבוה יהיה עזרה קבלת על המדווחים העולים ששיעור היא הציפיה
נמוך שיעור לציפיות, בניגוד אולם, יותר, קטנה קבוצה הם שהעולים היות עזרה, שנתנו המדווחים
עזרה. שנתנו שדיווחו השכנים שיעור מאשר מהשכנים, עזרה קבלת על דיווחו העולים בקרב יותר
וכמחציתם בנתניה מהשכנים כשליש לעומת עזרה קבלת על דיווחו מהעולים כ£179 היישובים, בשני
עוזרים שכנים של רב מספר כי שייתכן היות הנתונים, בין סתירה בהכרח אין מלאכי. בקרית
הקבוצות ששתי אף ייתכן אולם, לסיוע. במיוחד הזקוקות עולות משפחות של יחסית קטן למספר
על לדיווחיתר נטו ששכנים ו/או ה"עזרה", מושג את אחרת ומגדירים תופסים  והעולים השכנים 

חיובית. כהתנהגות בעיניהם נתפסת שזו היות עזרה, מתן

היישובים בשני מהעולים כרבע יותר. דומים הדדיים ביקורים לגבי והעולים השכנים של הדיווחים
של בביתם חברתי ביקור מבקרים הם כי דיווחו ו>$14 בביתם השכנים את מארחים הם כי דיווחו
מלאכי בקרית ו>£189 בנתניה 10X על עומדים השכנים, דיווחי לפי המקבילים, השיעורים השכנים.
שלפי כך אצלם. העולים לביקורי ביחס בהתאמה, ו1596, ו>?99 העולים, אצל לביקוריהם ביחס

מלאכי. בקרית יותר קצת קרובים היחסים העולים, תפיסת

השכנים ילדי לבין עולים ילדי בין קשר
הממצאים העולים. ילדי לבין ילדיהם בין משותפים משחקים על נשאלו לילדים הורים שהם שכנים
מלאכי, בקרית השכונות לבין בנתניה "איזורים" שכונת בין זה בנושא ניכר הבדל על מצביעים
הלימודים, שעות לאחר העולים, ילדי עם משחקים ילדיהם כי מההורים £799. דיווחו בנתניה כאשר
לשעבר מבריתהמועצות החדשים העולים ילדי של הנמוך האחוז בולט מלאכי. בקרית £559. לעומת

האחרים. הילדים בקרב המקבילים השיעורים לעומת אתיופיה, עולי ילדי עם המשחקים

אינם ותיקים ישראלים ילדים עם המשחקים העולים ילדי שיעורי העולים, דיווחי לפי זאת, לעומת
שוב, מלאכי. בקרית £869. לעומת בנתניה £929,  יותר גבוהים הם וכצפוי, היישובים בשני שונים כה
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בו מצב לשרור צריך שלא היות ומהעולים, מהוותיקים שהתקבלו הנתונים בין סתירה בהכרח אין
יהיו העולים שלילדי כדי גבוה, מאוד הוא עולים ילדים עם המשחקים הוותיקים הילדים שיעור

הוריהם. ידווחו כך ושעל כלשהם, ותיקים ישראלים חברים

בין פער קיים זה בנושא גם וילדיהם. העולים הילדים בין הדדיים ביקורים על גם נשאלו ההורים
£ל15 לעומת בביתם, עולים ילדי מארחים ילדיהם כי מההורים 4470 השיבו בנתניה הערים: שתי
לשעבר מבריתהמועצות עולים הורים של הנמוך האחוז במיוחד בולט  ושוב מלאכי. בקרית בלבד

מלאכי. בקרית כ>$10 לדוגמה  בביתם העולים ילדי ביקורי על המדווחים

שונים תחומים על בשכונה אתיופיה עולי השפעת הערכת
אתיופיה, עולי לבן בינם השכנות יחסי של השליליים להיבטים ביחס ישיר באופן נשאלו השכנים
העולים בין דעות וחילוקי ולסכסוכים העולים עלידי הנגרמות יוםיומיות להפרעות התייחסות תוך
בולט כאשר היוםיום, בחיי הפרעות על מהשכנים כרבע דיווחו הערים בשתי האחרים. השכנים לבין
אתיופיה. עולי של גבוה ריכוז קיים בהם בבניינים המתגוררים שכנים בקרב כך המדווחים שיעור
£179  בנתניה מאשר העולים עם סכסוכים על דיווחו מלאכי בקרית שכנים של יותר גבוה שיעור
ניקיון על שמירה אי היו לסכסוכים שצוינו העיקריות הסיבות הערים בשתי בהתאמה. ,696 לעומת
בבניינים הגרים שכנים בקרב יותר גבוה סכסוכים או בעיה על המדווחים ששיעור נמצא שוב ושקט.

יחסית. גבוה העולות המשפחות ריכוז בהם

הניקיון, השכונה: חיי של היבטים מספר על העולים השפעת את להעריך השכנים התבקשו בנוסף,
את ותיקים תושבים עזיבת ועל בשכונה דירה מרכישת נרתעים ותיקים ישראלים בה המידה השקט,

השכונה.

יותר גבוה הניקיון רמת על שלילית השפעה יש לשכונה העולים לכניסת כי שדיווחו השכנים שיעור
בריתהמועצות עולי בקרב יותר וגבוה בהתאמה, ,$29< *44לעומת  נתניה לעומת מלאכי בקרית
גבוה העולים משפחות ריכוז בהם מלאכי בקרית בבניינים שכנים ובקרב הערים, בשתי לשעבר
על העולים של חיובית השפעה ציינו מהשכנים מבוטלים לא שאחוזים לציין יש זאת, עם יחסית.
שלכניסת העריכו יותר עוד ניכרים ואחוזים מלאכי), בקרית ו^21 בנתניה 2670) השכונה ניקיון

בהתאמה). ו^35, 45^ השפעה כל אין לשכונה העולים

שיעור  ובנתניה בשכונה, השקט רמת על העולים השפעת להערכת ביחס גם נמצאו דומים דפוסים
כמחצית שלילית. השפעה על המדווחים משיעור גבוה אפילו חיובית השפעה על שדיווחו השכנים
יש לשכונותיהם עולות משפחות שלכניסת העריכו בנתניה מהשכנים וכרבע מלאכי בקרית השכנים
בשכונה, דירה לרכוש ותיקות ישראליות משפחות של רצונן על שלילית השפעה של רבה" "מידה
מהשכנים אחוזים עשרים השפעה. לכך אין" "כלל כי העריכו היישובים בשני מהשכנים כשליש אולם
ו496 בנתניה $15 "מסוימת", השפעה לכך יש כי העריכו מלאכי בקרית מהשכנים ו^18 בנתניה

"מעטה". השפעה לכך יש כי סבורים מלאכי בקרית
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(בניינים לגור לעולים עדיף בו הבניין סוג הערכת את כוללים השכנים נשאלו עליהם נוספים נושאים
בחיי מפריעים העולים בה והמידה אתיופיה), יוצאי הם הדיירים רוב בהם בניינים או "מעורבים"
בקרית היחסית הבעייתיות על מצביע אלו נושאים לחמישה ביחס הממצאים סיכום היוםיום.
עמדות שלוש לפחות הביעו מלאכי בקרית שכנים של כפול שיעור כאשר בנתניה, לעומת מלאכי
לריבוי המגמה בולטת בהתאמה. ,2370 לעומת ד4 70  בנתניה המקביל השיעור לעומת שליליות
דהיינו,  עולים משפחות של יותר גבוה ריכוז קיים בהן בשכונות העולים כלפי שליליות עמדות
משפחות של יותר גדול מספר יש בהם בבניינים וכן מלאכי, בקרית ו"ויצמן" "הרצל" בשכונות
היישובים בשני השכנים בקרב מבוטלים לא שאחוזים לכך רבה חשיבות גם כמובן, יש, אולם עולים.
ממצאים בה. היוםיום חיי של שונים היבטים על לשכונה העולים לכניסת השפעה כל שאין העריכו
שקליטת תחושה אין הקולטים, התושבים של ניכר אחוז להערכת שלפחות כך, על מצביעים אלו

שלילי. כגורם נתפסים אינם והעולים השכונה, בחיי משמעותי שינוי מחוללת העולים

מידת על נשאלו אתיופיה עולי ילדי עם כיתה באותה שלומדים לילדים הורים שהם שכנים לבסוף,
בנתניה ממחציתם ולמעלה מלאכי בקרית אלו מהורים שלושהרבעים כמעט מכך. שביעותרצונם
בקרית מההורים וכשנישלישים בנתניה ההורים כמחצית ציינו כמוכן, מכך. מרוצים שהם ציינו

י מפתיע זה ממצא הלימודים. רמת על השפעה כל אין בכיתה העולים ילדי להימצאות כי מלאכי
שונים במקומות בבתיספר העולים ילדי לשיבוץ הורים התנגדות על הרווחים הדיווחים לאור למדי

בארץ.

על העולים כניסת השפעת לגבי השכנים עמדות וכן שכניהם, לבין אתיופיה יוצאי בין היחסים
"איזורים" שכונת  בלבד שכונות בארבע זה במחקר נבחנו בשכונות החיים של שונים ממדים
הללו השכונות בכל גלויות". ו"קיבוץ "ויצמן", "הרצל",  מלאכי בקרית שכונות ושלוש בנתניה,
כך שכונות", "שיקום בפרויקט כלולות השכונות וכל אתיופיה, יוצאי של ניכרים מספרים מתגוררים

אחרות. לשכונות הממצאים בהכללת מאוד להיזהר שיש

הם ואין העולים, לקליטת ביחס "מעורבת" תמונה על מצביעים מהמחקר העולים הממצאים
מגוריהם בשכונות העולים לשילוב חזקה להתנגדות ביחס לעתים הנשמעים הדיווחים את מאשרים

החדשות.

יש בהם בבניינים מתגוררות כולן וכמעט בשכונות, יחסית מפוזרות מאתיופיה העולים משפחות
כל כמעט השכונתי. במרקם  הפיזי במובן לפחות  שזורות שהן כך ותיקות, ישראליות משפחות
כחיובי כלפיהם היחס את תופסים רובם כן, על יתר זה. משולב מגורים בדפוס תומכים העולים

מאתיופיה. עולים שאינם שכניהם עם יותר רבים לקשרים שואפים ואפילו
חיובית. כלל בדרך היא בשכונותיהם העולים השתלבות על עצמם השכנים של הראות נקודת גם
ניקיון,  בה החיים איכות של שונים ממדים על לשכונה העולים כניסת השפעת את בהערכתם
מעטים לא ויש כלשהי, השפעה העולים לכניסת שאין ניכר חלק מציינים  וכר הדירות מחירי שקט,
על שהממצאים בחשבון להביא כמובן, יש, ספציפיים. בנושאים לכך, חיובית השפעה רואים אשר
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מבלי שנמסרו, כפי המרואיינים תשובות את משקפים והשכנים העולים בין הקשרים והיקף טיב
"מקובלות", או "רצויות" שהן תשובות שיינתנו מסוים רושש קיים בנוסף, בפועל. התנהגותם שתיבדק
שתהיה מבלי העולים, כלפי השכנים לעמדות ביחס והן הקבוצות, שתי בין לקשרים ביחס הן

ה"אמיתיות". העמדות או ההתנהגות לבין התשובות בין מלאה התאמה

השונות לעולים. דהיינו,  החדשים לשכניהם השכנים בהתייחסות רבה שונות יש אףעלפיכן,
עמדות מאשר יותר חיוביות נתניה תושבי עמדות כללי באופן (כאשר היישובים שני בין מורגשת
וחילוניים, דתיים כגון תתקבוצות, ובין מלאכי, בקרית השונות השכונות בין מלאכי), קרית תושבי
כלל בדרך לדוגמה, הארץ. וילידי יותר ותיקים עולים לעומת לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים
מברית החדשים העולים של עמדותיהם  זאת ולעומת העולים, כלפי יותר חיוביות הדתיים עמדות
מברית יותר ותיקים עולים בקרב זאת, עם יחד יותר. שליליות כלל בדרך הן לשעבר המועצות
עולים בקרב ואפילו יותר, חיוביות העמדות  והשמונים השבעים בשנות שעלו  לשעבר המועצות

שליליות. אינן שעמדותיה קטנה לא קבוצה יש לשעבר, מבריתהמועצות חדשים

העמדות כל של לקיומן עדויות נמצאו השכנים בהתייחסויות הרבה מהשונות כתוצאה אולם,
ביחס בדאגה המשך אתיופיה, עולי עם כלשהו קשר מחוסר החל  במחקר שנחקרו השליליות
ילדים העברת או השכונה עזיבת על דיווחים של למקרים ועד השכונה, על השליליות להשפעותיהם

אתיופיה. יוצאי ילדים כניסת עקב לביתספר מביתספר

אלה שתלמידים היות בבתיספר, אתיופיה יוצאי תלמידים קליטת כלפי העמדות במיוחד מעניינות
עולי שיעור מאשר לומדים, הם בהם בבתיהספר הילדים כלל בקרב בהרבה גבוה שיעור מהווים
באותה לומדים שילדיהם שהורים נמצא זה בהקשר מגוריהם. שכונות תושבי כלל בקרב אתיופיה
ההורים וכמחצית המשותפים, הלימודים מעצם כללי באופן שבעירצון העולים ילדי עם כיתה
על השפעה כל לעולים אין כי מעריכים מלאכי, בקרית בשכונות מההורים וכשנישלישים בנתניה

בכיתה. הלימודים רמת

גרים שאינם אלה "שכנים": של קבוצות שלוש של עמדות בין הבדלים היו רבים שבנושאים לציין, יש
ואלה אתיופיה, יוצאי של יחסית קטן מספר עם בבניין הגרים אלה אתיופיה, יוצאי עם בניין באותו
יחסית גבוה ריכוז יש כאשר אמנם, אתיופיה. יוצאות משפחות של יחסית גדול מספר עם הגרים
טבעי, באופן אולם הוותיקים, לבין העולים בין יותר רבים קשרים קיימים אתיופיה, יוצאי של

השכנים. מצד היוםיום בחיי והפרעות סכסוכים על יותר רבים לדיווחים גם מביא הריכוז

בשכונה החיים איכות של שונים ממדים על העולים להשפעת ביחס השכנים שהביעו העמדות גם
שלילית בצורה שהעריכו השכנים שיעורי לדוגמה, ובבניין. בשכונה העולים של הריכוז לגורם קשורות
דירה, לרכוש ותיקים ישראלים של הרצון השקט, רמת בשכונה, הניקיון רמת על העולים השפעת את
ריכוז בהן בשכונות יותר גבוהים  בה הדירות מחירי וירידת השכונה, את ותיקים תושבים עזיבת
משפחות של גבוה ריכוז עם בבניינים הגרים שכנים ובקרב ו"ויצמן", "הרצל" שכונות  גבוה העולים
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של גבוה ריכוז קיים בהם בבניינים מגורים בין קשר שקיים לציין חשוב זאת, עם יחד עולים.
בבניינים אלו. בבניינים השכנים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים לבין מאתיופיה עולים משפחות
מקבוצות שכנים יותר מתגוררים מאתיופיה עולים משפחות של גדולים ריכוזים קיימים בהם
נובעים ריכוז לפי שנמצאו מההבדלים שחלק ייתכן ולכן יחסית, שליליות עמדות בעלות אוכלוסייה
אם אלו קבוצות של עמדותיהן היו מה לדעת כמובן, אין, אולם, האוכלוסייה. מההבדליםבהרכבי
מרמזים אלו ממצאים מאתיופיה. עולים משפחות של יותר קטן ריכוז עם בבניינים מתגוררות היו
תוך עולים, משפחות של גדולים מריכוזים שאפשר כמה עד להימנע הצורך על למדי ברור באופן

אלה. ריכוזים של האפשריים השליליים ההיבטים על עצמם לעולים הסברה

תשתית קיימת שנחקרו. בשכונות אתיופיה עולי קליטת של מורכבת תמונה משתקפת מהממצאים
יש כמוכן לפתח. להמשיך צריך אותם קשרים יצירת של תהליך ותחילת חיוביים היבטים של
המצביע הממצא בולט זה, בהקשר האוכלוסיות. שתי בין הקשרים לשיפור מומש שטרם פוטנציאל
וכמו אתיופיה, עולי לטובת התנדבותית בעבודה עניין הביעו מהמרואיינים ניכרים ששיעורים כך על
יוצאי שאינם שכניהם עם יותר רבים בקשרים מעוניינים מהעולים שרבים העובדה בולטת כן,
הקהילה תחושת והגברת אלו שכונות בתוך החברתי בשילוב לראות מקום כן, אם יש, אתיופיה.
הישראלית. בחברה אתיופיה עולי של בשילובם העוסקים כל בפני הניצבת חשובה מטרה בתוכן,

ו
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תודה דברי

לביצועו, רבות ותרם במימונו סייע המחקר, את יזם אשר והשיכון הבינוי למשרד נתונה תודתנו
עולים קליטת על ממונה שגיא, ולרחל חברתי שכונות לשיקום האגף מנהלת חובב, לחגית

באגף. מיוחדות ואוכלוסיות

לתכנון האגף מנהל אדלר, לשמואל ולנציגיהם: ישראל ולג'וינט העלייה לקליטת למשרד גם תודה
בג'וינטישראל והערכה לתכנון האגף ראש גולדברג לאלן באגף, חוקרת גינדין ולרחל ומחקר,
שיזמו מחקר במסגרת אשר  בג'וינטישראל אתיופיה יהודי שילוב תחום ראש ערן, וליחיאל
לבין העולים בין שכנות יחסי בחינת אפשרו אתיופיה עולי של קבע לדיור המעבר על במשותף

האוכלוסיות. שתי של ראותן מנקודם שכניהם

בבניית עזרתה על צ'רצ'ניקוב לטניה המחקר, מתחילת רבות לנו ייעץ אשר נורדהיים למשה תודה
שיזגל ולאילנה שערכה אלון לבלהה הנתונים, בעיבוד עזרתו על ליטוויק לארווין ובתכנות, הקבצים

הדוח. ואת השאלונים את שהדפיסה
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6 מלאכי ובקרית בנתניה בניינים מספר לפי בבניין עולים משפחות מספר :2 לוח

7 השכנים של נבחרים אפיונים לפי מהשכונה שביעותרצון :3 לוח
8 מוצא לפי מהשכונה שביעותרצון :4 לוח
9 נבחרים אפיונים לפי מאתיופיה עולה אחד שכן לפחות עם שמדברים השכנים :5 לוח
10 אתיופיה עולי עם שכנות יחסי של שונים ממדים לפי השכנים :6 לוח

11 נבחרים אפיונים לפי ביקורים ו/או עזרה מתן/קבלת של קשר המקיימים השכנים :7 לוח

12 אתיופיה עולי של מבטם מנקודת השכנות יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח

13 והשכנים העולים ראות מנקודת השכנות יחסי :9 לוח

13 השכנים דיווח לפי השכנים, ילדי לבין מאתיופיה העולים ילדי בין קשר דפוסי :10 לוח

אפיונים לפי היוםיום בחיי להם מפריעים אתיופיה עולי כי שציינו שכנים :11 לוח
15 נבחרים

אפיונים לפי בשכונה הניקיון רמת על העולים השפעת את השכנים הערכת :12 לוח
16 נבחרים

אפיונים לפי בשכונה השקט רמת על העולים השפעת את השכנים הערכת :13 לוח
18 נבחרים

ישראליות משפחות של אירצונן על העולים של "רבה" השפעה על שדיווחו שכנים :14 לוח
19 השכנים של נבחרים אפיונים לפי בשכונה דירה לרכוש ותיקות

כניסת בעקבות השכונה את עוזבות ותיקות ישראליות שמשפחות ששמעו השכנים :15 לוח
20 נבחרים אפיונים לפי העולים,

"מעורבים" בבניינים לגור אתיופיה לעולי יותר טוב כי העריכו אשר שכנים :16 לוח
21 נבחרים אפיונים לפי

אתיופיה עולי כלפי לפחות שליליות עמדות שלוש הביעו אשר שכנים :17 לוח
23 נבחרים אפיונים לפי

בנתניה השכונה על העולים והשפעת שכנות יחסי כלפי שליליות עמדות סיכום :18 לוח
24 שכונות לפי מלאכי ובקרית
25 אתיופיה עולי ילדי עם מהלימודים מלאכי בקרית ההורים שביעותרצון :19 לוח

השפעת את אתיופיה עולי ילדי עם בכיתה לומדים שילדיהם ההורים הערכת :20 לוח
26 נבחרים אפיונים לפי בכיתה הלימודים רמת על העולים

ילדיהם את להעביר החושבים אתיופיה, עולי עם בכיתה לומדים שילדיהם הורים :21 לוח
26 אחר לביתספר

בתחומים להתנהגותן ביחס שונות אוכלוסייה קבוצות כלפי השכנים עמדות :22 לוח
27 נבחרים



מבוא .1

למחקר הרקע 1.1
אתיופיה. עולי בקליטת מפנה נקודת מהווה אחרות זמני דיור וממסגרות הקרוונים מאתרי היציאה
השתלבותם תהליך אחר במעקב הצורך עלה וכך עולים, משפחות מאות נקלטו מסוימים ביישובים

המקומית. בקהילה השתלבותם כולל תחומים, במגוון

של סדרה וג'וינטישראל, הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון ביצע זה רקע על
המיוחדות המשכנתאות מבצע במסגרת דירה שרכשו המשפחות ראשי כל רואיינו בהם מיפקדים
אלה מיפקדים .(1996 בניטה (ראה ואשדוד מלאכי, קרית רמלה, נתניה, יבנה,  יישובים בחמישה
תנאי החינוך, במערכת קליטה תעסוקה, כגון שונים, בתחומים העולים צורכי על עשיר מידע הניבו
בהתייחס הן המקומית, בקהילה העולים לקליטת יוחסה מיוחדת חשיבות וכר. ביתי ציוד דיור,
שאינם שכניהם עם קשריהם לטיב בהתייחס והן המקומית, השירותים מערכת את היכרותם למידת
מן בשניים נוסף מחקר נערך השיכון, משרד וביוזמת זה, נושא חשיבות לאור אתיופיה. יוצאי
המידע את להשלים נועד המחקר מלאכי. וקרית נתניה  המיפקדים בסדרת שנכללו היישובים
תפיסותיהם על מידע קבלת תוך שכניהם, עם ויחסיהם החברתית קליטתם על מהעולים שהתקבל
עולי של ריכוז יש בהן בשכונות המתגוררים אתיופיה יוצאי שאינם תושבים  עצמם ה"שכנים" של
על והן אלו, שכנים בעיני לשכניהם העולים בין הקשר ודפוסי טיב על הן לעמוד עניין היה אתיופיה.

בשכונות. החיים איכות של שונים היבטים על העולים השפעת לגבי השכנים תפיסות

ובחודש בנתניה "איזורים" בשכונת 1995 יוני בחודש שנערך המחקר ממצאי את מסכם זה דוח
הלוחות ובכל הדוח בהמשך מלאכי. בקרית גלויות" ו"קיבוץ "ויצמן", "הרצל", בשכונות 1995 דצמבר
לעיל שצוינו מלאכי בקרית השכונות לשלושת היא הכוונה כאשר ו"נתניה" מלאכי" "קרית ייכתב
בנושאים שנמצאו ההבדלים גם יצוינו מלאכי בקרית בנתניה. שקד) (נאות "איזורים" ולשכונת

שנחקרו. השכונות שלושת בין השונים

המחקר אוכלוסיות 1.2
גבר רואיינו דירה בכל כאשר דירות, של מדגם באמצעות נאסף המידע אתיופיה: עולי שאינם התושבים
ימות רוב במשך הנחקרות בשכונות והמתגוררים מאתיופיה, עולים שאינם 18 גיל מעל אשה או
מתוך איש 224 זה מדגם כלל בנתניה אחד. בוגר אדם רואיין במדגם שעלתה דירה בכל השבוע.
המתגוררים איש 1,868 מתוך איש 206 המדגם כלל מלאכי ובקרית בעיר, המתגוררים תושבים 2,331

והשקלול הדגימה שיטת ופירוט א' נספח (ראה גלויות" ו"קיבוץ "ויצמן", "הרצל", השכונות בשלוש
מברית עולים כולל אתיופיה, יוצאי שאינם התושבים כל את "שכנים" נכנה להלן ב'). בנספח
באותו לא אם גם השכונה, באותה מאתיופיה עולים עם מתגוררים אשר ותושבים לשעבר המועצות

בניין.
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המשכנתאות במבצע דירות שרכשו אתיופיה עולי בקרב נערך אשר המיפקד במסגרת אתיופיה: עולי
מידע נאסף מלאכי, בקרית 1995 יוליאוגוסט ובחודשים בנתניה 1995 מאייוני בחודשים המיוחדות
כולל רבים, חיים בתחומי השתלבותם מידת ועל העולים של הסוציודמוגרפיים אפיוניהם על
נשאלו אלה שכנות ליחסי בהקשר אתיופיה. עולי שאינם שכניהם לבין בינם השכנות יחסי הערכת
בשכונת הנוכחי. במחקר אתיופיה עולי שאינם התושבים שנשאלו לאלו זהות שאלות מספר העולים
עולים. 255 רואיינו מלאכי בקרית השכונות ובשלוש אתיופיה עולי 154 רואיינו בנתניה "איזורים"
עולי שאינם השכנים בקרב גם שנשאלו השאלות אותן לגבי העולים על הממצאים יוצגו זה בדוח
נפרדים בדוחות פורסמו הערים בשתי המחקרים במסגרת שהתקבלו הממצאים שאר אתיופיה.

1996ב). 1996א, (בניטה

שנאסף והמידע המחקר כלי 1.3
גירסאות שתי הוכנו מובנה. שאלון באמצעות פנים אל פנים בראיונות המידע נאסף השכנים בקרב
(חדשים אתיופיה עולי מתגוררים בבנייניםשבהם המתגוררים למרואיינים נועדה אחת שאלונים: של
כלל. אתיופיה עולי אין שבהם בבניינים המתגוררים למרואיינים יותר, קצרה והשנייה, ותיקים) ו/או
אינן אשר לשאלות פרט המלאה בגירסה הכלולות השאלות רוב את כללה הקצרה הגרסה
הערים שבשתי לציין יש אתיופיה. עולי אין שבהם בבניינים המתגוררים לשכנים רלוונטיות
יוצאי של אחת משפחה לפחות מתגוררת בהם בבניינים השכנים ממשפחות כ^70 מתגוררות

אתיופיה.

לשכנים: השאלונים גירסאות לשתי המשותף המ'דע
השכלה; מוצא, מין, גיל, כגון המרואיינים, השכנים של בסיסיים סוציודמוגרפיים אפיונים (1)

ומהדירה; מהשכונה שביעותרצון (2)

כגון השכונה, בחיי שונים תחומים על מאתיופיה העולים של השפעתם ומידת טיב הערכת (3)
וכר. בבתיהספר, הלימודים רמת שקט, ניקיון,

לבין בינם השכנות יחסי טיב על גם נשאלו אתיופיה עולי גרים שבהם בבניינים שגרים השכנים
בקרבם. שנערך המיפקד במסגרת אתיופיה, עולי גם ענו אלה משאלות חלק על כאמור, אלה. עולים

שאלון ובאמצעות באמהרית התנהל אשר פנים אל פנים בריאיון נאסף המידע אתיופיה עולי בקרב
בנותזוגם. ועם המשפחות ראשי עם מובנה

המחקר נערך בהם המקומות מאפייני 1.4
המחקר עריכת בעת נתניה. העיר בדרום השבעים בשנות נוסדה בנתניה שקד) (נאות איזורים שכונת
ותושבים אתיופיה עולי לשעבר, מבריתהמועצות עולים כולל תושבים, כ11,000 בה התגוררו
עריכת בעת בינונינמוך. סוציוכלכלי וממעמד אסיהאפריקה ממוצא בעיקר ותיקים, ישראלים
דיור יחידות שמונים בסךהכל). דיור יחידות 2,770) מגורים בנייני 78 "איזורים" בשכונת היו המחקר
תשעה נכללו לא במחקר המשכנתאות. מבצע במסגרת מאתיופיה עולים עלידי בשכונה נרכשו
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שהיו הנותרים ושמונה אתיופיה; עולי במשפחות כולו כמעט מאוכלס שהיה בגלל אחד בניינים:
עולי אוכלוסיית כלל. אתיופיה עולי בהם גרו ולא הפיזי מיקומם בגלל מהשכונה "מנותקים"

השכונה. אוכלוסיית מכלל כ$8 בסךהכל מהווה ותיקים, עולים כולל בשכונה, אתיופיה

נוסד היישוב נפשות. כ22,000 מונה מלאכי קרית מלאכי: בקרית גלויות וייקיבוץ ויצסן הרצל", שכונות
ישראלים ותושבים אתיופיה עולי לשעבר, מבריתהמועצות עולים בו מתגוררים כיום ב1958.
בתחום היום עד מתקשה ביישוב הוותיקה האוכלוסייה אסיהאפריקה. ממוצא בעיקר ותיקים,
למדי, דלים מלאכי בקרית ההכנסה ומקורות התעסוקה מקומות והחברתי. הכלכלי התעסוקתי,
ביישוב מאתיופיה העולות המשפחות רוב כ$9. על ביישוב האבטלה אחוז עומד האחרונות ובשנים
בבחירתן. העיקרי השיקול את שהיוותה עובדה המחקר, נערך בהן השכונות בשלוש מרוכזות
יחידות וחמשעשרה מאתיים בסךהכל). דיור יחידות 2,142) מגורים בנייני 93 יש השכונות בשלושת
עולי אוכלוסיית כלל המבצע. במסגרת מאתיופיה עולים עלידי נרכשו השכונות בשלושת דיור
בשכונת אוכלוסייתהשכונות. מכלל 15 לכ$ מגיע ותיקים, עולים כולל השכונות, בשלושת אתיופיה
ובשכונת ,$13 "הרצל" בשכונת המשפחות, מכלל $16 אתיופיה יוצאות המשפחות מהוות "ויצמן"

.$4 רק גלויות" "קיבוץ

רמות: פי על בשכונות מאתיופיה העולים לריכוז מתייחס שהדוח לציין יש
בשכונה. התושבים מכלל העולים שיעור (1)

יש שבהם בשכונה הבניינים ושיעור בניין, באותו מאתיופיה עולים עם הגרים השכנים שיעור (2)
מאתיופיה. עולים

או משפחות חמש  מאתיופיה עולים של גבוה ריכוז יש שבהם בבניינים הגרים השכנים שיעור (3)
יותר.

השכנים של סוציודמוגרפ"ם אפיונים .2

קרוב על ועומד היישובים בשני דומה השכנים בקרב והנשים הגברים שיעור משפחת': ומצב סין
לעומת האלמנים שיעור גבוה בנתניה נשואים. השכנים רוב .(1 (לוח נשים וכמחצית גברים למחצית

זו. בשכונה הקשישים של יותר הגבוה לשיעור בוודאי הקשור דבר מלאכי, בקרית השיעור

בשני שבנתניה. מזו יותר צעירה מלאכי בקריית המחקר נערך בהן בשכונות האוכלוסייה גיל:
בנתניה $27 הוא 55+ גילאי השכנים שיעור .5435 גילאי הם התושבים למחצית קרוב היישובים
בקרית מאשר ($28) בנתניה נמוך 34 גיל עד הצעירים שיעור  ובהתאם מלאכי. בקרית $17 לעומת

.($40) מלאכי
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(באחוזים)* מלאכי ובקרית בנתניה השכנים של נבחרים סוציודמוגרפיים אפיונים :1 לוח
מלאכי קרית נתניה

1,791 2.331 משוקלל) (מדגם 0הכ
206 224 מרואיינים מספר

מין
48 47 גברים
52 53 נשים

גיל
40 28 34 עד
43 45 5435
17 27 +55

משפחתי מצב
80 73 נשואים
9 13 רווקים
6 4 גרושים
5 10 אלמנים

דתיות
13 18 דתיים
63 44 מסורתיים
24 38 חילוניים

מוצא
48 20 הארץ ילידי
28 26 אסיהאפריקה ילידי
**4 19 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
15 30 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים
5 5 אירופהאמריקה" ילידי

ילדים מספר
15 10 0
12 15 1

41 47 32
32 28 +4

השכלה
19 23 8 עד
67 52 129
14 25 +13

64 66 מועסקים שיעור
העובדים של סשלחיהיד

16 16 וטכניים חופשים אקדמיים,
32 46 ושירותים מכירות פקידות,
31 27 ובנייה תעשייה בחקלאות, מקצועיים עובדים
21 ת ובנייה בתעשייה מקצועיים בלתי עובדים

בלוח מוצגים אלו בקבוצה. המקרים מספר הלוח בראש הוצג לא המדגם, לכל המתייחסים בלוחות *
בראש המתאים המקרים מספר הוצג לתתקבוצות, מתייחסים בלוחות הממצאים כאשר רק בלבד. זה

הלוח.
מוצא. לפי בניתוח בהמשך זו קבוצה נכללה לא אלה, אזורים יוצאי השכנים של המועט המספר עקב **
מאותה הניתוחים, בהמשך מלאכי בקרית לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים נכללו לא כמוכן,

סיבה.

4



בנתניה "איזורים" שכונת בהן. המתגוררים התושבים במוצא שונות הערים בשתי השכונות מוצא:
לשעבר בריתהמועצות יוצאי 49)הינם 0$ השכנים למחצית קרוב בתוכה: העולים בריבוי מאופיינת
וכרבע הארץ ילידי הם כ£209 .(1989 מאז הגיעו ו£309 האחרון העלייה גל לפני לארץ הגיעו £199)

השכנים כמחצית במחקר שנכללו מלאכי בקרית בשכונות זאת לעומת אסיהאפריקה. ילידי הם
הם £49 רק כאשר ,(£199) לשעבר בריתהמועצות יוצאי הם יחסית נמוך ושיעור הארץ, ילידי הם
לעומת הארץ ילידי של שיעורם בהרבה גבוה מלאכי בקרית לשעבר. מבריתהמועצות ותיקים עולים

.(£209 לעומת £489) בנתניה

העולים בקשרי להבדלים התייחסות קיימת נתניה לגבי הדוח, לאורך מקומות שבמספר לציין יש
יותר. הוותיקים העולים של הקשרים לעומת אתיופיה עולי עם לשעבר מבריתהמועצות החדשים
מהמדגם, 496 רק מהווים לשעבר מבריתהמועצות הוותיקים העולים מלאכי שבקרית היות אולם,

מלאכי. קרית של הנתונים בניתוח אליהם ספציפית התייחסות אין

ארבעה שבהן המשפחות שיעור ילדים. יש הערים בשתי המשפחות של המכריע לרובן משפחות: גודל
"איזורים" בשכונת לעומת במחקר שנכללו מלאכי בקרית בשכונות במקצת גבוה ויותר ילדים

בנתניה.

£389 הערים: בשתי התושבים בין שוני קיים התושבים של הדתית לתפיסתם בנוגע גם דתיות:
מהשכנים כשנישלישים מלאכי. בקרית £249 לעומת חילוניים, עצמם הגדירו בנתניה מהשכנים
כנראה, קשור, זה ממצא בנתניה. מהשכנים £449 לעומת מסורתיים עצמם הגדירו מלאכי בקרית
עם יחד מלאכי. בקרית שיעורם לעומת בנתניה לשעבר בריתהמועצות יוצאי של הגבוה לשיעורם

בהתאמה). ,1396 לעומת £189) מלאכי קרית לעומת בנתניה במעט גבוה הדתיים שיעור זאת,

מסתמן עובדים. ,(6418 (בני העבודה בגיל מהשכנים כשנישלישים היישובים בשני תעסוקתי: מצב
המועסקים השכנים שיעור מועסקים. הם בהם משלחיהיד להרכב בנוגע הערים שתי תושבי בין פער
ושיעור בהתאמה), 119& לעומת 2*70) נתניה לעומת מלאכי בקרית גבוה מקצועיות בלתי בעבודות
בקרית לעומת ופקידות שירותים, מכירות, כגון בעבודות, מועסקים בנתניה מהשכנים יותר גבוה
המועסקים לשיעור ביחס הערים שתי בין פער כל אין בהתאמה). £329 לעומת £469) מלאכי

.(£169) וטכניים חופשיים אקדמיים, במשלחייד

מלאכי בקרית £679 לימוד: שנות 129 של השכלה בעלי הם השכנים רוב היישובים בשני השכלה:
שיעורם את בוודאי המשקף ממצא ויותר, שנים 13 למדו בנתניה מהשכנים רבע בנתניה. ו£529

.£149 רק מהווים הם בה מלאכי בקרית לעומת בשכונה, לשעבר בריתהמועצות יוצאי של הגבוה
£199) לימוד שנות שמונה עד שלמדו השכנים של שיעורם במעט נמוך מלאכי בקרית זאת, לעומת

בנתניה). £239 לעומת
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להביא שיכולים מלאכי ובקרית בנתניה השכנים אוכלוסיות בין הבדלים מספר קיימים לסיכום:
שבשכונת משום וזאת, בנתניה, השכנים בקרב אתיופיה לעולי פחות חיובית להתייחסות לציפייה
במיוחד לשעבר, מבריתהמועצות עולים ושל חילוניים של יותר גבוה שיעור יש זו בעיר "איזורים"
לשיעורי גם קשורים הערים בשתי הממצאים דבר, של בסופו זאת, עם האחרון. העלייה מגל עולים

אוכלוסייה. קבוצת כל בתוך אחרת או זו בצורה לעולים המתייחסים המרואיינים

ומידת בשכונה מאתיופיה העולים שיעור הוא האוכלוסייה, לאפיוני מעבר נוסף, משמעותי גורם
שיש בבניינים המתגוררים השכנים אוכלוסיית שיעור את קובעת אשר בשכונות הבניינים בין פיזורם
עולי בין בקשרים ההבדלים מתוארים בדוח מאתיופיה. עולים משפחות של גבוה ריכוז בהם
בבנייני העולים של הריכוז ומידת תתאוכלוסיות ולפי השונות בשכונות שכניהם לבין אתיופיה
ובכך השכנים יחסי טיב על השונים הגורמים השפעת את לנתח יומרה כאן אין השונים. המגורים
ומורכב רבמשתני ניתוח מחייב היה אשר דבר זה, בנושא השכונות בין הבדלים על הסבר לספק

יותר.

העשויים מלאכי ובקרית בנתניה השכנים מאפייני בין משמעותיים הבדלים מספר יש לסיכום,
של הגילים התפלגות לשעבר, בריתהמועצות עולי אחוז הערים: שתי בין ההשוואה על להשפיע

הדתיים. השכנים ואחוז השכנים,

בשכונה הבניינים בתוך אתיופיה עולי פיזור .3

יותר גדול הוא אך בשכונה הבניינים בין מאתיופיה העולים של רב פיזור נמצא הערים, בשתי
הבניינים 69 מתוך ב59 הבניינים: ברוב מתגוררים חדשים ו/או ותיקים אתיופיה עולי בנתניה.
של החלוקה .(2 לוח (ראה מלאכי בקרית השכונות בשלושת בניינים 93 מתוך וב56 בנתניה,
ו"ויצמן" "הרצל" בשכונות אחידה: אינה מלאכי בקרית השכונות שלוש בין אתיופיה יוצאי משפחות
השכונות בשתי כלומר, גלויות". "קיבוץ בשכונת מריכוזם משמעותית בצורה גבוה העולים ריכוז
אתיופיה. יוצאות משפחות של יחסית גדול מספר מתגוררות בהם יותר רבים בניינים יש הראשונות

(במספרים) מלאכי ובקרית בנתניה בניינים מספר לפי בבניין עולים משפחות מספר :2 לוח
מלאכי* בקרית בניינים מספר בנתניה* בניינים מספר בבניין עולים משפחות מס'

93 69 0הכ
33 10 0
16 17 1

11 17 2
8 8 3
3 10 4
2. 2 5
4 4 6
5 0 7
1 0 8
3 1 9
7 __0 ; +10

"ויצמן" "הרצל" לשכונות מלאכי ובקרית בלבד "איזורים" לשכונת מתייחס בנתניה הבניינים מספר *
גלויות". ו"קיבוץ
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בנתניה מהשכנים מ^90 למעלה בניינים. לפי מההתפלגות כמובן, שונה, משפחות לפי ההתפלגות
מלאכי. בקרית מהתושבים כ,£709 לעומת אתיופיה, עולי גרים בהם בבניינים מתגוררים

שש גרות שבהם בבניינים מתגוררות מלאכי בקרית אתיופיה עולי ממשפחות (£659,) כשנישלישים
משפחות ויותר עשר מתגוררות בהם בניינים שבעה קיימים כאשר ויותר, מאתיופיה עולות משפחות
בין יותר מפוזרות מאתיופיה העולים משפחות זאת, לעומת בנתניה, אחד. בבניין מאתיופיה
גרות שבהם בבניינים מתגוררות מאתיופיה העולים ממשפחות בלבד £279, כאשר בשכונה, הבניינים

ויותר. משפחות שש

עשר גרות בהם הבניינים במספר למשל, המתבטא, בשכונה, העולים שריכוז לציין יש כמוכן,
"קיבוץ בשכונת מאשר מלאכי בקרית ו"ויצמן" "הרצל" בשכונות בהרבה גדול יותר, או משפחות

גלויות".

ומהבנ'ץ מהשכונה השכנים של שביעותרצון 3.1
מהשכונה שביעותרצון

שוני קיים מלאכי בקרית .(3 (לוח השכונה מן שבעירצון הערים בשתי השכנים ממחצית למעלה
מהשכונה שביעותרצון של ביותר הנמוכים השיעורים השונות. השכונות בין שביעותהרצון בשיעורי
מהשכונה. מאוד" "מרוצים מהם בלבד £149, כאשר ,(£459,) "הרצל" שכונת תושבי בקרב נמצאו
מאוד", "מרוצים £309. בתוכם מרוצים, גלויות" "קיבוץ שכונת מתושבי אחוזים וחמישה חמישים
היישובים בשני שביעותהרצון שיעור מאוד". "מרוצים 199& בהם "ויצמן", שכונת מתושבי ו^60

יותר. מבוגרים שכנים ובקרב הנשים, בקרב מאשר הגברים בקרב יותר גבוה

(באחוזים) השכנים של נבחרים אפיונים לפי מהשכונה שביעותרצון* :3 לוח
מלאכי קרית נתניה

54 57 0הכ
סין

61 66 גברים
47 47 נשים

גיל
45 46 34 עד
58 53 5435
66 73 +55

ו"מרוצים". מאוד" "מרוצים כולל *

וסמים פשע הימצאות הן: השכיחות הסיבות בנתניה רבות. הן מהשכונה לאישביעותרצון הסיבות
החינוך של ירודה ורמה רעש, השירותים, של נמוכה רמה טיפוח, והיעדר ירודה ניקיון רמת בשכונה,
נמוכה, שירותים רמת בשכונה, עולים ריבוי רעש, הן: השכיחות הסיבות מלאכי בקרית בשכונה.
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של שהימצאותם כן, אם יוצא, טיפוח. והיעדר ירודה ניקיון רמת השכנים, בין פעולה שיתוף חוסר
מלאכי בקרית כאשר ממנה, לאישביעותרצון כסיבה מוזכרת אינה כלל בנתניה בשכונה עולים

זה. גורם ציינו 2996

הארץ ילידי .(4 (לוח השונות המוצא קבוצות בין מהשכונה בשביעותהרצון הבדלים קיימים
עולי ובמיוחד לשעבר, בריתהמועצות עולי זאת ולעומת ביותר, הנמוכה שביעותהרצון על מדווחים
בנתניה מהעולים 5696) "מרוצים" הם כי ציינו אתיופיה מעולי כ^90 יותר. הרבה מרוצים אתיופיה,

מלאכי). בקרית ו2496 בנתניה 3396) מאוד" "מרוצים או מלאכי) בקרית מהעולים ו$64

רמת את היתר, בין משקפים, האוכלוסיות שתי בין מהשכונה בשביעותהרצון שההבדלים ייתכן
מהשכונה. ציפיותיהן

(באחוזים) מוצא לפי מהשכונה שביעותרצון* :4 לוח

מלאכי קרית נתניה
89 91 אתיופיה עולי
46 36 הארץ ילידי
58 56 אסיהאפריקה ילידי
** 54 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
60 76 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

ו"מרוצים" מאוד" "מרוצים כולל *
נפרדים. ניתוחים לגביה נערכו לא ולכן מלאכי, בקרית מאוד קטנה זו קבוצה כזכור, **

האחרונה בשנה בשכונה שחלו השינויים תפיסת
מהשכנים שנישלישים לרעה. או לטובה שינויים בשכונה חלו האחרונה בשנה האם נשאלו השכנים
השכונות מתושבי כשליש מלאכי. בקרית %53 לעומת כלשהם, שינויים חלו לא כי דיווחו בנתניה
למעלה נתניה. מתושבי בלבד £69 לעומת האחרונה, בשנה הרעה חלה כי דיווחו מלאכי בקרית

מלאכי. קרית מתושבי 1496 לעומת לטובה שיפור ציינו נתניה מתושבי ($28,) מרבע

מהבניין שב'עותרצון
הם בו מהבניין שביעותהרצון לשיעורי ביחס גם הערים בשתי בשכונות התושבים בין פערים קיימים
(5496) כמחצית לעומת גרים, הם בו מהבנין מרוצים בנתניה מהשכנים כשנישלישים מתגוררים.

מלאכי. קרית בשכונות מהשכנים

שקט על אישמירה ניקיון, על אישמירה בעיקר הן לאישביעותהרצון הסיבות השכנים, דיווחי לפי
מלאכי בקרית בעיקר שכנים עלידי הוזכר  נסבל" בלתי "ריח השכנים. בין פעולה שיתוף וחוסר

במקצת. נמוכים בשיעורים בנתניה גם אך ,(2496)
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ושכניהם אתיופיה עולי בין יחסים .4

יחסי על לדווח התבקשו העולים גרים שבהם בבניינים המתגוררים השכנים והן אתיופיה עולי הן
במסגרת כאמור, זאת, עשו והעולים הנוכחי, המחקר במסגרת דיווחו השכנים ביניהם. השכנות
המחקרים בשני המרואיינים כל זה. מחקר עריכת לפני חודשים מספר בקרבם שנערך המיפקד
בחדר השכנים עם מדברים הם האם (כלומר, השכנים עם כלשהו קשר קיום עצם על לדווח התבקשו

הדדיים. ביקורים ועל עזרה, ומתן עזרה קבלת על הבניין), בחצר או המדרגות

שכנות יח0י 4.1
אתיופיה עולי שאינם התושבים של מבסם מנקודת שכנות יחסי

( ובחצר המדרגות בחדר שיחה קיום היא שכנות יחסי של לקיום ביותר הבסיסית האינדיקציה שיחה:
שיעור אחד. עולה שכן לפחות עם מדברים היישובים בשני מהשכנים כשלושהרבעים .(5 (לוח הבניין
לעומת חילוניים שכנים בקרב בנתניה), (במיוחד הנשים בקרב מאשר הגברים בקרב במעט נמוך זה
המוצא. קבוצות שאר לעומת לשעבר בריתהמועצות עולי ובקרב מסורתיים, או דתיים שכנים

(באחוזים) נבחרים אפיונים לפי מאתיופיה עולה אחד שכן לפחות עם שמדברים השכנים :5 לוח
מלאכי קרית נתניה

146 202 מוחלטים* במספרים 0ה*כ
72 74 באחוזים סהכ

מין
70 62 גברים
74 83 נשים

גיל
72 78 54 גיל עד
77 62 +55

דתיות
57 68 חילוניים
77 77 דתיים או מסורתיים

מוצא
74 83 הארץ ילידי
86 79 אסיהאפריקה ילידי
** 69 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
46 66 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

אתיופיה. עולי גרים בהם בבניינים המתגוררים שכנים רק נשאלו זו שאלה *
נפרדים. ניתוחים עליה נערכו לא ולכן מלאכי, בקרית מאוד קטנה זו קבוצה כזכור, **
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£?84מהתושבים דיווחו "ויצמן" שבשכונת בעוד זה. בנושא השכונות בין הבדל קיים מלאכי בקרית
"קיבוץ שכונת מתושבי כ^67 כך דיווחו המדרגות, בחדר אחד שכן עם לפחות מדברים הם כי

"הרצל". שכונת מתושבי 62 ו£9 גלויות"

הן: עולה שכן אף עם מדברים אינם שהם לכך היישובים בשני השכנים שציינו השכיחות הסיבות
העולים של ש"המנטליות ובגלל מלאכי) בקרית ו5196 בנתניה £629,) הזדמן" "לא או זמן" "אין

מלאכי1). בקרית 48^0 בנתניה £339) שונה"

בחדר שיחה מאשר שטחי פחות קשר המבטא  שכנות יחסי של נוסף היבט הדדית: עזרה מתן
בקרית (5496) וכמחצית בנתניה (£369) מהשכנים כשליש הדדית. עזרה של ההיבט הוא  המדרגות
העניקו שהם העזרה סוגי השכנים, דיווחי לפי מאתיופיה. לעולים עזרה מתן על דיווחו מלאכי
ועוד מטבח כלי בגדים, לעולים נתנו ממחצית למעלה עזרה, שהעניקו השכנים מבין מגוונים. לעולים
מים בדליפות טיפול חשמלי, קצר תיקון כגון שונים, בתיקונים לעולים עזרו כשליש אחרים; חפצים
כצפוי, הילדים. עם בבעיות טיפול כגון שונים, בנושאים הדרכה נתנו וכרבע כיורים; סתימות או

.(6 (לוח שכיחה פחות תופעה היא מהעולים עזרה קבלת

(באחוזים) אתיופיה עולי עם שכנות יחסי של שונים ממדים לפי השכנים :6 לוח
מלאכי קרית נתניה

(N=206) (N=202)

72 72 עולה עם מדברים
54 36 לעולים עוזרים
15 9 מהעולים עזרה מקבלים
18 10 העולים אצל מבקרים
15 9 בביתם מבקרים העולים

בנתניה 1096  יחסית נמוכים העולים, בבתי חברתי" "ביקור שביקרו שדיווחו השכנים שיעור ביקורים:
(לוח יותר קצת נמוכים השכנים בבתי העולים לביקורי המתייחסים השיעורים מלאכי. בקרית ו6ל18

.(6

משוחחים הם כי המדווחים השכנים בשיעורי היישובים בין הבדל אין כי לראות ניתן 6 מלוח לסיכום,
נמצאו הדדיים, ביקורים או מהעולים עזרה קבלת של לממדים בנוגע אחד. עולה שכן לפחות עם
הם כי שדיווחו היישובים בשני השכנים בשיעורי ההבדלים היישובים. שני בין מסוימים הבדלים
בנתניה. לעומת מלאכי בקרית יותר גבוה זה שיעור כאשר בהרבה, משמעותיים הם לעולים עוזרים

ב100. מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת מסיבה יותר לציין היה ניתן 1
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אולם בבניין. העולים משפחות ריכוז לפי העולים עם המשוחחים השכנים לשיעור ביחס הבדלים אין
בשיעורים דיווחו יותר) או עולים משפחות (שש גבוה העולים ריכוז בהם בבניינים המתגוררים שכנים
המתגוררים לשכנים בהשוואה אתיופיה, עולי בבתי קרובות" "לעתים ביקורים על יותר גבוהים
1JDלעומת £259  משפחות) חמש (עד יותר נמוך מאתיופיה העולים משפחות ריכוז בהם בבניינים
השכנים של קשרים ריבוי עם קשור בבניין אתיופיות משפחות של גבוה שריכוז לציין יש בהתאמה.
בקשרים יותר רבים קשיים מתפתחים בבד, בד  בהמשך שנראה כפי  אולם העולים, משפחות עם

יחסית. גבוה הריכוז בהם בבניינים העולים לבין השכנים בין

אשר השכנים שיעור חושב לשכניהם, אתיופיה עולי בין השונים הקשרים סוגי את לסכם עלמנת
או מתן דהיינו, איתם, לשיחה מעבר העולים, עם קשר של אחד סוג לפחות מקיימים הם כי דיווחו
ועומד היישובים בשני דומה זה שיעור בביתם. עולים אירוח או העולים בבית ביקור או עזרה קבלת
35 לגיל מתחת השכנים ובקרב הגברים, בקרב מאשר הנשים בקרב יותר גבוה השיעור כ^40; על
מברית החדשים העולים של במיוחד הנמוך האחוז בולט היישובים בשני יותר. המבוגרים לעומת

.(7 (לוח אחרות מוצא קבוצות לעומת קשר, של אחד סוג לפחות שמקיימים לשעבר המועצות

(באחוזים) נבחרים אפיונים לפי ביקורים ו/או עזרה מתן/קבלת של קשר המקיימים השכנים :7 לוח
מלאכי קרית נתניה

145 202 מוחלטים במספרים סהכ
40 39 סהכ

סין
38 32 גברים
52 44 נשים

גיל
50 46 34 עד
4234 5435

דתיות
49 63 דתיים
48 31 מסורתיים
33  37 חילוניים

מוצא
50 43 הארץ ילידי
62 60 אסיהאפריקה ילידי

52 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
17 12 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

אתיופיה עולי של מבטם מנקודת שכנות יחסי
שמונים מלאכי. בקרית לעומת בנתניה במקצת שונות השכנות ליחסי בנוגע העולים תשובות
עולה, שאינו אחד שכן לפחות עם מדברים הם כי דיווחו נתניה תושבי מהעולים אחוזים ושלושה
מצעירים פחות דיווחו היישובים בשני קשישים .(8 (לוח מלאכי קרית תושבי מהעולים 370ר לעומת

עולים. שאינם השכנים עם מדברים הם כי
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שקיבלו דיווחו מהעולים כ>$17 מאוד: דומים היישובים שני בין הממצאים אחרים לקשרים ביחס
השכנים את מארחים הם כי דיווחו מהעולים כרבע לשכנים, עזרה נתנו וכ^5 משכניהם, עזרה

חברתי. לביקור השכנים של בביתם מבקרים הם כי אמרו ו£?14 בביתם,

(באחוזים) אתיופיה עולי של מבטם מנקודת השכנות יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח
מלאכי קרית נתניה

(*N=472) (*N=429)

73 83 השכנים עם מדברים
18 14 מהשכנים עזרה מקבל
6 5 לשכנים עזרה נותן

21 23 העולה בבית מבקרים השכנים
14 16 השכנים בבית מבקר העולה

ובתזוגו. המשפחה ראש תשובות כולל *

דהיינו  הקשר מסוגי אחד לפחות מקיימים הם כי העולים בקרב יותר גבוה שיעור דיווחו בנתניה
(£389) אתיופיה עולי שאינם שכניהם עם בביתו השכן אירוח או השכן אצל ביקור או עזרה קבלת

מלאכי. בקרית £269 לעומת

העולים ובקרב השכנים בקרב הממצאים בין השוואה
העובדה שעצם מלכתחילה לציין יש יחסיהם, לגבי והשכנים העולים של הראות נקודות בהשוואת
מכך, כתוצאה זו. השוואה על משפיעה העולים, מאשר בהרבה גדולה קבוצה מהווים שהשכנים
גבוה אחוז בכך מעורבים יהיו שבהכרח מבלי שכנים עם קשרים לקיים יכולים מהעולים גבוה אחוז
מאשר שונים קשרים סוגי קיום על ידווחו מהעולים יותר גבוה שאחוז לצפות ניתן וכך שכנים, של
עולים משפחת עם קשרים מפתחים שכנים מספר שבו מצב גם להיות יכול זאת, עם אולם, השכנים.
9 לוח הקשרים. היקף על האוכלוסיות שתי של בדיווח יותר רב דמיון יהיה זה, מעין במצב אחת.
כאחד. והשכנים העולים של ראותם מנקודת השכנות ליחסי המתייחסים הממצאים את מסכם
לפי למדי. דומות ביניהן היחסים היקף לגבי האוכלוסייה קבוצות שתי של ההערכות היישובים בשני
כל לכך ובהתאם שכנים, של גדול מספר עם משוחחים עולים של גבוה שיעור כי נראה הממצאים,
של משפחות מספר כי נראה מחשבה, קו לאותו בהתאם שכנים. של גדול מספר עם משוחח עולה
של יותר גדול למספר מסייעות עולים משפחות מספר וכי עולים, של אחת למשפחה עוזרות שכנים
של מהדיווח בהרבה גבוה בנתניה הביקורים בנושא העולים של הדיווח זאת, לעומת שכנים.

מלאכי. בקרית כך זה אין אך השכנים,
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(באחוזים) והשכנים העולים ראות מנקודת השכנות יחסי :9 לוח
מלאכי קרית נתניה
השכנים השכנים

עולי שאינם עולי שאינם
אתיופיה העולים אתיופיה העולים

72 73 74 83 השני" "הצד עם מדבר "צד" כל
54 18 37 20 מהשכנים עזרה מקבל העולה
15 6 9 6 לשכנים עזרה נותן העולה
18 21 9 17 השכן בבית מבקר העולה
15 14 10 28 השכן את מארח העולה

הלימודים שעות לאחר העולים לילדי השכנים ילדי בין קשר 4.2
ילדיהם אם נשאלו לילדים2 הורים שהם השכנים כל אתיופיה: עולי ילדי עם משותפים משחקים
מאתיופיה, עולים עם בבניינים גרים הם אם בין הלימודים, שעות לאחר העולים ילדי עם משחקים
שבנתניה בעוד הערים: בשתי ההורים בתשובות משמעותי הבדל מתגלה זה בנושא לאו. אם ובין
£ל40 ומתוכם הלימודים שעות לאחר העולים ילדי עם משחקים ילדיהם כי מההורים 7870 דיווחו
"לעתים משחקים $20, ומתוכם מההורים >£ל55 כך דיווחו מלאכי בקרית קרובות", "לעתים משחקים
העולים ילדי בקרב אתיופיה עולי ילדי עם משחקים שאינם ילדים של הגבוה האחוז בולט קרובות".
הילדים. שאר בקרב המקבילים השיעורים לעומת (4170) בנתניה לשעבר מבריתהמועצות החדשים

(באחוזים) השכנים דיווח לפי השכנים, ילדי לבין מאתיופיה העולים ילדי בין קשר דפוסי :10 לוח
מלאכי קרית נתניה

משותפים משחקים
20 40 קרובות לעתים
21 26 פעם מדי
15 12 רחוקות לעתים
45 22 לא פעם אף

השכנים בבתי עולים ילדי ביקורי
6 27 קרובות לעתים
13 9 פעם מדי
6 8 רחוקות לעתים
75 56 לא פעם אף

העולים בבתי השכנים ילדי ביקורי
2 16 קרובות לעתים
6 6  פעם מדי
7 12 . רחוקות לעתים
85 66 . לא פעם אף

חובה. גן בגיל לילדים הורים גס נכללו מלאכי בקרית ביתספר; בגיל לילדים זו שאלה התייחסה בנתניה 2
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גם לומדים בהם דתיים ממלכתיים בבתיספר לומדים דתיות ממשפחות שהילדים העובדה לאור
דתיות ממשפחות ילדים של יחסית גבוה שיעור היישובים שבשני מפתיע זה אין העולים, ילדי רוב
ו0?28 המסורתיים בקרב 4270 לעומת 50?0 (לדוגמה, קרובות" "לעתים אתיופיה עולי עם משחקים

מלאכי). בקרית החילוניים בקרב

"האם הבאה: השאלה באמצעות התקבלה המשותפים המשחקים לנושא העולים התייחסות
עולי ילדי עם או בלבד ותיקים ישראלים ילדי עם בלבד, אתיופיה עולי ילדי עם משחקים ילדיכם
השכנים לילדי ייחשפו עולים ילדי שיותר הגיוני לעיל, שהוסבר כפי כאחד". ישראלים וילדי אתיופיה
היישובים, שני בין גדול הבדל יימצא לא זה לנושא שביחס הגיוני כמוכן ההיפך. מאשר הוותיקים
עם ותיקים פחות גרים מלאכי בקרית אם גם ותיקים, שכנים עם ביחד גרים העולים שבשניהם היות
בשתי מאוד גבוה ותיקים ישראלים ילדי עם גם משחקים ילדיהם כי שענו העולים שיעור עולים.
איננו היישובים בין ההבדל כן, אם העולים, דיווחי סמך על בהתאמה). £869 לעומת 9270) הערים

גדול. כה

אתיופיה, עולי ילדי עם משחקים על השאלה מלבד בבית: אירוח ו/או ביקורים  הילדים בין קשר קיום
גם .(10 (לוח העולים בבתי מבקרים ילדיהם ואם בביתם מבקרים העולים ילדי אם ההורים נשאלו
ביקרו לא עולים ילדי כי מההורים 5670 ענו שבנתניה בעוד הערים. שתי בין פער מסתמן זה בנושא
בנתניה מההורים אחוזים ושישה שישים £?75מההורים. כך השיבו מלאכי בקרית בביתם, פעם אף
אין .£859 כך דיווחו מלאכי ובקרית העולים, ילדי של בביתם פעם אף ביקרו לא ילדיהם כי דיווחו
מלאכי בקרית לשעבר מבריתהמועצות החדשים העולים בקרב ההורים כל כמעט כי מפתיע זה
כך שדיווחו המקבילים השיעורים לעומת פעם, אף בביתם ביקרו לא אתיופיה עולי ילדי כי דיווחו
בקרית השונות השכונות בין גם זה בנושא הבדל מסתמן לב070ד. המגיעים ההורים, שאר בקרב
ילדי כי ציינו עולים) של גדול ריכוז יש (בהם ו"ויצמן" "הרצל" בשכונות מהתושבים £219 מלאכי:

גלויות". "קיבוץ שכונת מתושבי בלבד 57c לעומת בביתם מבקרים העולים

על מרמז אתיופיה עולי לבין לשעבר בריתהמועצות עולי בין היחסי הריחוק על זה ממצא דווקא
יוצאי העולים שאחוז היות מלאכי. בקרית הילדים קבוצות שתי בין הקשרים של יחסית בעייתיות
,(49 £9 לעומת £209) בנתניה מאשר משמעותית בצורה נמוך מלאכי בקרית לשעבר בריתהמועצות
מלאכי. בקרית הוותיקים וילדי העולים ילדי בין יותר נרחבים קשרים שיימצאו לצפות היה ניתן

בנתניה. מאשר הילדים קבוצות שתי בין קשר פחות יש מלאכי שבקרית נראה זאת, למרות

ועולים שכנים בין וסכסוכים היוםיום בחיי הפרעות 4.3
לבינם. אתיופיה עולי בין השכנות יחסי של שליליים היבטים על גם ישירה בצורה נשאלו השכנים כל
בשכונה או בבניין היו והאם היוםיום", בחיי להם "מפריעים אתיופיה עולי האם נשאלו הם

אחרים. שכנים לבין אתיופיה עולי תושבים בין דעות חילוקי או סכסוכים
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כמו ושוב, היוםיום. בחיי להם מפריעים אתיופיה עולי כי דיווחו הערים בשתי מהשכנים כרבע
מידת לפי (11 (לוח זו לשאלה לתשובה ביחס הבדל יש כי נמצא היישובים בשני אחרים, בנושאים
עולי גרים לא בהם בבניינים המתגוררים מהשכנים 20fo לדוגמה, השונים. בבניינים העולים ריכוזיות
ל£249 עולה זה שיעור היוםיום. בחיי להם מפריעים העולים כי דיווחו מלאכי בקרית אתיופיה
המתגוררים השכנים בקרב ול^48 משפחות, חמש עד גרות בהם בבניינים המתגוררים מהשכנים
בנתניה. גם התקבלה דומה תמונה מאתיופיה. עולים משפחות מחמש למעלה גרות בהם בבניינים

נבחרים אפיונים לפי היוםיום בחיי להם מפריעים אתיופיה עולי כי שציינו שכנים :11 לוח
(באחוזים)

מלאכי קרית נתניה
29 23 0הכ

סין
31 27 גברים
28 19 נשים

גיל
32 20 34 עד
32 25 5435

י 16 22 +55

משפחתי מצב
29 25 . נשואים
38 26 רווקים
33 8 גרושים
22 4 אלמנים

דתיות
35 18 דתיים
30 32 . מסורתיים
24 15 חילונים

מוצא
36 22 הארץ ילידי

/ 24 18 אסיהאפריקה ילידי
27 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים

36 23 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים
בניין סוג

34 24 אתיופיה עולי גרים בהם בניינים
20 17 אתיופיה עולי אין בהם בניינים

הקבוצות. שתי בין לסכסוכים מתייחס שכניהם לבין העולים בין בקשר בעייתיות של נוסף ממד
ו אתיופיה עולי בין דעות וחילוקי סכסוכים של יותר גבוה שיעור על דיווחו מלאכי בקרית השכנים

בשני לסכסוכים העיקריות הסיבות בהתאמה. ,670 לעומת £179 בנתניה: השכנים מאשר לביניהם
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לפי הבדלים מלאכי בקרית נמצאו זה לנושא ביחס גם ושקט. ניקיון על שמירה אי הן היישובים
ו"ויצמן" "הרצל" שכונות מתושבי יותר גבוה שיעור ובבניינים. בשכונות העולים של הריכוזיות מידת
מהשכנים אחוזים ארבעהעשר .(\fo) גלויות" "קיבוץ תושבי לעומת {2270) סכסוכים על דיווחו
מהשכנים $24< לעומת סכסוכים, על דיווחו עולים משפחות חמש עד בהם שגרו בבניינים הגרים

מאתיופיה. עולים משפחות מחמש למעלה גרות בהם בבניינים המתגוררים

שונים תחומים על בשכונה אתיופיה עולי השפעת הערכת .5

בשכונת החיים של היבטים מספר על מאתיופיה העולים השפעת את הערכתם על נשאלו השכנים
בגלל בשכונה דירה לרכוש רוצים אינם ותיקים ישראלים בה המידה השקט, הניקיון, מגוריהם:
האם לדווח התבקשו הם כמוכן, השכונה. את ותיקים תושבים ועזיבת לשכונה, העולים כניסת

מעורבים. או נפרדים בבניינים יגורו שהעולים יותר טוב לדעתם

בשכונה הניקיון רמת על השפעה 5.1
עולי מכניסת כתוצאה הניקיון רמת על שלילית השפעה רואים אינם היישובים בשני השכנים רוב
שאין ציינו בנתניה (45^ וכמחציתם מלאכי בקרית (£ל35) מהשכנים כשליש לשכונות. אתיופיה
השפעה ציינו אפילו בנתניה 2670מהשכנים a מלאכי בקרית מהשכנים ו^21 השפעה, כל לכך

נבחרים אפיונים לפי בשכונה הניקיון רמת על העולים השפעת את השכנים הערכת :12 לוח
(באחוזים)

מלאכי קרית נתניה
טובה טובה

כל אין לא די או כל אין לא די או
השפעה טובה טובה השפעה טובה טובה

35 44 21 45 29 26 סהכ
בניין סוג

35 45 20 48 25 27 אתיופיה עולי גרים בהם בניינים
36 40 24 32 36 32 אתיופיה עולי אין בהם בניינים

מוצא
36 47 18 48 27 25 הארץ ילידי
38 35 27 41 18 41 אסיהאפריקה ילידי
   56 17 27 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים

20 60 20 41 41 18 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

דתיות
26 43 31 47 15 38 דתיים
35 44 21 37 34 29 ' מסורתיים
39 43 18 55 25 20 חילוניים
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רמת על אתיופיה עולי של שלילית השפעה ציינו בנתניה, ו£299 מלאכי בקרית 44951 היתר, חיובית.
גבוהים שיעורים מלאכי: בקרית השונות השכונות בין פער קיים זה בנושא גם בשכונותיהם. הניקיון
תושבי לעומת העולים של לרעה השפעתם את ציינו ו"ויצמן" "הרצל" שכונות תושבי בקרב יותר
השפעה יש אתיופיה לעולי כי המדווחים שיעור בהתאמה. ,3O£9 לעומת £579 גלויות": "קיבוץ שכונת
בהם בבניינים המתגוררים השכנים בקרב במקצת גבוה מלאכי בקרית הניקיון רמת על שלילית
הריכוז בהם בבניינים המתגוררים השכנים בקרב מאשר ,(£409) משפחות מחמש למעלה מתגוררות
כלל מאתיופיה עולים מתגוררים לא בהם בבניינים המתגוררים השכנים ובקרב ,(£359) יותר נמוך
לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים של יחסית הגבוה השיעור בולט היישובים בשני .(£409)

בנתניה). ו^41 מלאכי בקרית £609) הניקיון, על שלילית השפעה על שדיווחו

בשכונה השק0 רמת על השפעה 5.2
יותר נמוך לשכונות העולים כניסת של שלילית השפעה על שדיווחו השכנים אחוז זה, בנושא גם
שדיווחו ואלה השפעה כל היעדר על שדיווחו השכנים אחוז את כשמחברים המתקבלים מהאחוזים

חיובית. השפעה על

על מלאכי קרית תושבי דיווחו בשכונה, השקט רמת על אתיופיה עולי של להשפעתם ביחס גם
. "הרצל" שכונות תושבי בהתאמה. £299 45%לעומת בנתניה, השכנים מאשר יותר שלילית השפעה
שיעורים .(£319 (62Xלעומת גלויות" "קיבוץ שכונת מתושבי יותר לרעה השפעה על דיווחו ו"ויצמן"
השקט רמת על אתיופיה עולי של טובה השפעה על דיווחו והמסורתיים הדתיים בקרב יותר גבוהים
לעולים כי דיווחו מבוגרים שכנים של יותר גבוה שיעור וכמוכן, החילוניים, בקרב מאשר בשכונה

.(13 לוח (ראה יותר צעירים שכנים לעומת טובה, די או טובה השפעה יש

ושיעור £449 על עומד העולים של חיובית השפעה על המדווחים השכנים שיעור שבנתניה לציין יש
(32^ מבוטל לא שיעור מלאכי, בקרית גם שלילית. השפעה על המדווחים משיעור יותר גבוה זה

כחיובית. העולים השפעת את העריכו

על העולים של טובה השפעה שציינו אסיהאפריקה ילידי בקרב (£609) הגבוה האחוז בולט בנתניה
שיעורם בולט מלאכי ובקרית האחרים, בקרב המקבילים האחוזים לעומת בשכונה, השקט רמת
בשני בשכונה. השקט רמת על העולים של השלילית השפעתם את ציינו אשר (53^ הארץ ילידי של
גרים בהם בבניינים הגרים שכנים בין העולים השפעת בהערכת משמעותיים הבדלים אין היישובים

עולים. אין בהם בבניינים הגרים אלה לבין עולים,

יותר גדול אתיופיה יוצאי המשפחות ריכוז בהם בבניינים המתגוררים שכנים דיווחו מלאכי בקרית
חמש עד מתגוררות בהם בבניינים המתגוררים משכנים יותר גבוהים בשיעורים לרעה השפעה על

בהתאמה). £319 לעומת $68.) משפחות
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נבחרים אפיונים לפי בשכונה השקט רמת על העולים השפעת את השכנים הערכת :13 לוח
(באחוזים)

מלאכי קרית נתניה
טובה טובה

כל אין לא די או כל אין לא די או
השפעה טובה טובה השפעה טובה טובה

23 45 32 27 29 44 סהכ
בניין 0ונ

19 52 29 28 28 44 אתיופיה עולי גרים בהם בניינים
30 47 23 30 26 44 אתיופיה עולי אץ בהם בניינים

מוצא

19 53 28 35 29 36 הארץ ילידי
29 37 34 20 20 60 אסיהאפריקה ילידי

 36 27 37 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
19 43 38 13 43 44 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

דתיות
15 37 48 34 16 50 דתיים
23 44 33 20 31 50 מסורתיים
30 50 20 31 33 36 ; חילוניים

השירות רמת (הגינון. בשכונה השירותים רמת על העולים השפעת הערכת 5.3
שונים) בשירותים

משפחות של יחסית הגבוהה ההזדקקות ועקב העולים משפחות בקרב ילדים של הרב המספר בגלל
תרד מכך וכתוצאה השירותים, על לעומס תגרום בשכונה שקליטתן ייתכן שונים, לשירותים העולים
השפיעו העולים אם להעריך נתבקשו השכנים כן, על המקבלים. לכלל המסופקת השירותים רמת

בשלילה. דיווחו מלאכי) בקרית ו^80 בנתניה 90^ הגדול ורובם השירותים, רמת על

הדירות מחירי ועל בשכונה השכנים תחלופת על העולים השפעת הערכת 5.4
כך על מתלוננים אתיופיה עולי של גדול מספר שקלטו בשכונות ותיקים תושבים כי הדעה רווחת
התושבים ל"בריחת" מביאה ושהיא הדירות מחירי על השפעה יש לשכונתם העולים של שלכניסתם
אתיופיה עולי קליטת להערכתם האם בנושא: שאלות מספר נשאלו השכנים אתיופיה. עולי שאינם
האם בשכונה; דירה לרכוש מעוניינות אינן ותיקות ישראליות שמשפחות כך על השפיעה בשכונה
במחירי שינוי חל והאם אתיופיה; לעולי שכנותם בגלל השכונה את עוזבים בשכונה ותיקים תושבים

בשכונה. העולים קליטת בעקבות הדירות
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בשכונה דירה לרכוש השכנים רצון על ההשפעה הערכת 5.5
לכניסת בלבד מעטה השפעה שיש או כלל השפעה שאין העריכו (£489.) בנתניה מהשכנים כמחצית
העריכו כ^20 אלו, בשכונות דירה לרכוש ותיקים ישראלים של רצונם על לשכונות אתיופיה עולי
רחב, הוא הדעות מגוון מלאכי בקרית גם רבה". "השפעה שיש וכ^29 מסוימת", "השפעה לכך שיש
מעטה השפעה או כלל השפעה העולים לכניסת שאין העריכו $37< יותר: שלילית ההתייחסות אך

.(14 לוח (ראה רבה השפעה לכך שיש העריכו ו^49 מסוימת, השפעה שיש $18, בלבד,

ותיקות ישראליות משפחות של אירצונן על העולים של "רבה" השפעה על שדיווחו שכנים :14 לוח
(באחוזים) השכנים של נבחרים אפיונים לפי בשכונה דירה לרכוש

מלאכי קרית נתניה
48 26 0הכ

גיל
51 17 . 34 עד
58 37 5435
18 16 +55

דתיות
37 23 דתיים
50 32 מסורתיים
53 19 חילוניים

מוצא

54 30 הארץ ילידי
43 17 אסיהאפריקה ילידי

29 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
62 28 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

בניין סוג
42 25 אתיופיה עולי גרים בהם בניינים
52 27 אתיופיה עולי אין בהם בניינים

בעוד מלאכי. בקרית השונות השכונות תושבי של עמדותיהם בין הבדל מסתמן זה בנושא גם
רבה" "במידה השפיעה אתיופיה עולי קליטת כי דיווחו "הרצל" שכונת מתושבי שכשלושהרבעים
"ויצמן" שכונת מתושבי כמחצית בשכונה, דירה לרכוש מעוניינים אינם ותיקים שישראלים כך על

גלויות". "קיבוץ שכונת מתושבי בלבד וכשליש כך העריכו

עד של בבניינים הגרים 31מהשכנים 7c בבניין: העולים ריכוזיות לפי זה בנושא הבדל יש כמוכן,
עולים משפחות מחמש למעלה גרות בהם בבניינים הגרים מהשכנים 719S לעומת משפחות חמש

בשכונה. דירה לרכוש ותיקות משפחות של אירצונן על דיווחו מלאכי בקרית מאתיופיה
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השכונה את הוותיקים עזיבת הערכת
שמשפחות "שמעו" כי דיווחו נתניה מתושבי ו£409 מלאכי קרית מתושבי אחוזים וחמישה שישים
אתיופיה עולי של כניסתם בעקבות השכונה את לעזוב, מתכננות או עוזבות, ותיקות ישראליות
"קיבוץ שכונת מתושבי יותר גבוהים בשיעורים כך העריכו ו"ויצמן" "הרצל" שכונות תושבי אליה.
מתגוררות בהם בבניינים שכנים של יותר גבוה ושיעור בהתאמה), ,5070 לעומת 76^0) גלויות"
לעומת 86^ משפחות חמש עד גרות בהם בבניינים הגרים שכנים לעומת משפחות מחמש למעלה
שציינו לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים של שיעורם בולט מלאכי בקרית בהתאמה). .5896

מבריתהמועצות הוותיקים העולים של שיעורם בולט ובנתניה השכונה, את הוותיקים עזיבת את ■
על דיווחו ביתספר בגיל לילדים הורים של בהרבה גבוה שיעור כי לציין מעניין כך. שדיווחו לשעבר

.(15 (לוח אחרים "שכנים" מאשר ותיקים ישראלים עזיבת

העולים, כניסת בעקבות השכונה את עוזבות ותיקות ישראליות שמשפחות ששמעו השכנים :15 לוח
(באחוזים) נבחרים אפיונים לפי

מלאכי קרית נתניה
65 40 0הכ

גיל
66 26 34 גיל עד
71 47 5435
44 41 +55

המשפחה הרכב
80 49 ביתספר בגיל ילדים יש
58 35 ביתספר בגיל ילדים אין

דתיות
43 . 29 דתיים
67 45 מסורתיים
70 39 חילוניים

מוצא
70 29 הארץ ילידי
56 29 אסיהאפריקה ילידי
 56 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים

84 46 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

הדירות מחירי על בשכונה אתיופיה עולי קליסת השפעת הערכת
עולי של השפעתם לגבי אחידה דעה אין היישובים, בשני שנבדקו העמדות לשאר ביחס כמו
בשכונה אתיופיה עולי לקליטת שאין סבורים מהשכנים כשליש הדירותבשכונה. מחירי על אתיופיה
אולם ירדו. שהמחירים סבורים וכשליש עלו, שהמחירים סבורים כשליש הדירות, מחירי על השפעה
בשכונות מהשכנים 429S. השונות: השכונות תושבי של בהערכותיהם הבדל נמצא מלאכי בקרית
2670 לעומת הדירות מחירי ירידת על השפעה אתיופיה לעולי היתה כי העריכו ו"ויצמן" "הרצל"
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מלאכי בקרית המתגוררים מהשכנים £549 כי נמצא כמוכן גלויות". "קיבוץ שכונת מתושבי
$36< לעומת הדירות במחירי ירידה על דיווחו משפחות) מחמש (למעלה גבוה הריכוז בהם בבניינים
בלבד ו£169 משפחות), חמש (עד יותר נמוך העולים ריכוז בהם בבניינים המתגוררים מהשכנים

מאתיופיה. עולים גרים לא בהם בבניינים המתגוררים מהשכנים

לעולי יותר" "סובים מגורים לדפוסי ביחס השכנים של עמדותיהם הערכת 5.6
אתיופיה

או מעורבים בבניינים האם יגורו, אתיופיה שעולי טוב" "יותר היכן דעתם על נשאלו השכנים
בשני השכנים תשובות בין רב דמיון מסתמן .(16 לוח (ראה אתיופיה עולי רק גרים שבהם בבניינים
לגור לעולים יותר שטוב ענו מהשכנים כשנישלישים מלאכי. בקרית השכונות בין ואף היישובים,
אתיופיה, עולי רק גרים שבהם בבנינים שיגורו לעולים יותר טוב כי ענו כרבע מעורבים, בבניינים
שבהם בבניינים המתגוררים הדיירים שבקרב נמצא לציפיות, בניגוד בנתניה, דעה. הביעו לא השאר
בבניינים לגור אתיופיה לעולי עדיף כי הסבורים שיעור ויותר, אתיופיה עולי משפחות שלוש יש
בין גרות שבהם בבניינים המתגוררים אלה בקרב המקביל מהשיעור ($77<) בהרבה גבוה מעורבים

בבניין. העולים ריכוזיות לפי זה בנושא הבדלים אין מלאכי בקרית .(£599) משפחות 20

אפיונים לפי "מעורבים" בבניינים לגור אתיופיה לעולי יותר טוב כי העריכו אשר שכנים :16 לוח
(באחוזים) נבחרים

מלאכי קרית נתניה
67 68 0הכ

ג'ל
69 81 34 עד
62 62 5435
75 64 +55

בניין סוג
67 69 עולים גרים בו בניין
68 60 עולים אין בו בניין

דתיות
62 62 דתיים
69 68 מסורתיים
67 71 חילוניים

מוצא
76 82 הארץ ילידי
65 71 אסיהאפריקה ילידי

61 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
44 61 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים
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השיעור מאשר יותר גבוה מעורבים בבניינים לגור אתיופיה לעולי שעדיף הסבורים הארץ ילידי שיעור
וחדשים ותיקים  לשעבר בריתהמועצות עולי בקרב השיעורים אסיהאפריקה. ארצות יוצאי בקרב

בהרבה. נמוכים 

ותיקים וישראלים לשעבר מבריתהמועצות עולים בקרב (1992) והשיכון הבינוי משרד שערך במחקר
של במגורים אינטגרציה כלפי חיוביות עמדות יש לוותיקים כי נמצא שיקום3 בשכונות המתגוררים
(מכל לעולים ותיקים בין מבחינים לשעבר מבריתהמועצות עולים זאת, לעומת אתיופיה. עולי
עם משותפים למגורים מוכנים אינם אך הראשונים, עם משותפים למגורים ומוכנים הארצות),
הם כי מהשכנים כשנישלישים לדוגמה, ציינו, המחקר נערך בהן השכונות ארבעת בכל האחרונים.
בקרב ואילו ומאתיופיה, לשעבר מבריתהמועצות ועולים ותיקים של משותפים מגורים מעדיפים
מהעולים 19& שבע, בבאר 1096 שרת, נווה בשכונת 189& כך ציינו לשעבר מבריתהמועצות העולים
מושרש, במגורים האינטגרציה נושא כי נראה אתא. בקרית מהעולים אחד אחוז לא ואף במעלות,
את הפנימו לא עדיין לשעבר מבריתהמועצות העולים ותיקים. ישראלים בקרב לפחות, הצהרתית

אינטגרציה. של הישראליות הנורמות

רק גרים שבהם בבניינים לגור אתיופיה לעולי עדיף כללי באופן "האם הם אף נשאלו עצמם העולים
בשני אתיופיה". עולי אינם הדיירים רוב שבהם בבניינים שיגורו עדיף האם או אתיופיה עולי
בבניינים שיגורו עדיף כי ענו מלאכי) בקרית ו£859 בנתניה (6ל97 העולים כל כמעט היישובים

מעורבים.

כזצסבר דירוג  שליליות השפעות 5.7
ביחס השכנים שהביעו השליליות העמדות בסיכום מתמקדת המחקר נתוני על נוספת מבט נקודת
שלוש לפחות שהביעו השכנים מאפייני על לעמוד ניסיון תוך במחקר, שנחקרו השונים לנושאים
השפעת שנחקרו: העמדות חמש (מתוך בשכונתם אתיופיה יוצאי העולים כלפי שליליות עמדות
הערכת בשכונה, דירה לרכוש ותיקים ישראלים של רצונם בשכונה, שקט בשכונה, ניקיון על העולים

היוםיום). בחיי מפריעים העולים בה והמידה לגור, לעולים עדיף בו הבניין סוג

הרקפות גבעת שבע, בבאר צפון ד' שכונה אביב, בתל שרת נווה שכונת הן: המחקר נערך בהן השכונות 3
מעלות. וביישוב אתא בקרית
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נבחרים אפיונים לפי אתיופיה עולי כלפי לפחות שליליות* עמדות שלוש הביעו אשר שכנים :17 לוח
(באחוזים)

מלאכי קרית נתניה
47 23 סה"כ

סין
42 28 גברים
51 20 נשים

גל
54 25 34 עד
48 25 5435
27 19 +55

בניין סוג
49 24 אתיופיה עולי גרים בהם בניינים
43 27 אתיופיה עולי אין בהם בניינים

דתיות
35 19 דתיים
48 25 מסורתיים
50 31 חילוניים

מוצא
57 24 הארץ ילידי
35 15 אסיהאפריקה ילידי
 14 לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים

48 32 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

דירה לרכוש ותיקים ישראלים של רצון שקט, ניקיון, על העולים להשפעות המתייחסות העמדות מבין *
היוםיום. בחיי העולים מפריעים בה והמידה לגור, לעולים עדיף בו הבניין סוג הערכת בשכונה,

לעומת מלאכי בקרית יחסית בעייתיות על המצביעה זה, פרק כל לאורך שהצטיירה המגמה כצפוי,
בקרית השכנים שיעור השליליות. העמדות את המסכם 17 בלוח גם ביטוייה את מוצאת בנתניה,
מהשיעורהמקביל כפול (£ל47) אתיופיה עולי כלפי לפחות שליליות עמדות שלוש הביעו אשר מלאכי
שליליות עמדות שהביעו הם בנתניה לשעבר מבריתהמועצות החדשים 23).העולים *) בנתניה

הארץ. ילידי  מלאכי ובקרית ביותר, גבוהים בשיעורים

ובבניין. העוליםבשכונה ריכוזיות השפעת ביטוי לידי באה השליליות העמדות של בצירוף גם כצפוי,
כלפי לפחות שליליות עמדות שלוש הביעו ו"ויצמן" "הרצל" בשכונות מהשכנים יותר גבוה שיעור
מהשכנים £ל37 בהתאמה): $35< לעומת £569,) גלויות" "קיבוץ בשכונת השכנים לעומת העולים
העולים, כלפי שליליות עמדות שלוש הביעו משפחות חמש עד מתגוררות בהם בבניינים המתגוררים

1 משפחות. מחמש למעלה גרות בהם בבניינים המתגוררים 64מהשכנים ?£ לעומת
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תושבי בבניינים, אתיופיה עולי של הריכוזיות במידת ו"ויצמן" "הרצל" שכונות בין הדמיון למרות
בשיעורים לשכונה אתיופיה עולי של כניסתם השפעת כלפי שליליות עמדות הביעו "הרצל" שכונת
המשפיע הגורם כי ייתכן .(19 (לוח שנבחנו הממדים ברוב "ויצמן" שכונת מתושבי בהרבה גבוהים
של הנמוך הדימוי אף אלא לשכונה, העולים כניסת רק אינו "הרצל" בשכונת השכנים עמדות על
לשכונה. אתיופיה עולי לכניסת יותר רגישים להיות אותם המביא תושביה, בעיני "הרצל" שכונת

ובלורית בנתניה השכונה על העולים והשפעת שכנות יחסי כלפי שליליות עמדות סיכום :18 לוח
(באחוזים) שכונות לפי מלאכי /

. . |
מלאכי קרית j

קיבוץ
גלויות ויצמן הרצל סה"כ נתניה

שכנות* לקשרי הנוגעים ממדים
33 16 38 28 26 העולים עם מדברים אינם
56 45 33 46 62 לעולים עוזרים אינם
71 91 78 82 90 העולה בבית מבקרים אינם

בשכונה** לחיים הקשורים ממדים
23 21 31 25 18 מהבניין שבעירצון אינם
28 19 37 27 16 מהשכונה שבעירצון אינם
22 27 46 29 22 היוםיום בחיי מפריעים העולים
33 45 60 44 29 הניקיון רמת על לרעה משפיעים העולים
30 49 67 45 29 השקט רמת על לרעה משפיעים העולים
31 51 75 49 26 דירה לרכוש מעוניינים אינם ותיקים ישראלים
50 73 78 65 40 בשכונה ותיקים ישראלים תחלופת

אתיופיה עולי עם בניין באותו המתגוררים שכנים רק נשאלו אלה שאלות *
שרואיינו. השכנים כל נשאלו אלה שאלות **

השפעה כל שאין דיווחו היישובים בשני השכנים בקרב מבוטלים לא שאחוזים לציין גם כמובן, יש,
מהשכנים כשלושהרבעים לדוגמה, בה. היוםיום חיי של שונים היבטים על לשכונה העולים לכניסת
מלאכי בקרית מהשכנים £809 היוםיום; בחיי להם מפריעים אינם העולים כי דיווחו היישובים בשני
כ0?70 בשכונה; הניתנים השירותים על לרעה השפעה לעולים אין כי ציינו בנתניה מהשכנים ו6ל90
בשכונה, הניקיון רמת על לרעה השפעה אין לעולים כי ציינו מלאכי בקרית ו5670 בנתניה מהשכנים
רמת בנושא שלילית השפעה ציינו לא מלאכי בקרית וכמחציתם בנתניה מהשכנים וכשלושהרבעים

השקט.

של ניכר אחוז בקרב לפחות תחושה, תוך בשכונות העולים קליטת על מצביעים אלה ממצאים
ובלי השכונה של היוםיום בשגרת שינוי לחולל מבלי מתרחשת זו שקליטה הקולטים, התושבים

שלילי. כגורם אתיופיה עולי "סימון"
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אתיופיה עולי תלמידים יש שבהן בכיתות הלימודים רמת על העולים השפעת 5.8
עם הכיתה באותה שלומדים לילדים הורים שהם לשכנים ורק מלאכי לקרית רק מתייחס זה פרק
בנתניה מהשכנים ל£ל9 רק הביניים. בחטיבת או יסודי בביתספר חובה, בגן אתיופיה, עולי ילדי
זו. בעיר זה לנושא התייחסות אין ולכן אתיופיה, עולי ילדי עם כיתה באותה שלמדו ילדים היו

כמעט אתיופיה. עולי עם כיתה באותה לומדים שילדיהם מכך רצונם שביעות על נשאלו ההורים
בקרב מאשר והמסורתיים הדתיים בקרב גבוה השיעור בחיוב: ענו מההורים שלושהרבעים

הממלכתידתי. מהזרם בבתיהספר אתיופיה עולי ילדי של הריכוז למרות וזאת החילוניים,

(באחוזים) אתיופיה עולי ילדי עם מהלימודים מלאכי בקרית ההורים שביעותרצון* :19 לוח
מלאכי קרית

(N=99)

70 סהכ
סין

71 גברים
69 נשים

גיל
63 34 עד
75 5434
65 +55

דתיות
79 דתיים
71 מסורתיים
58 חילוניים

מוצא
71 הארץ ילידי
89 אסיהאפריקה ילידי

לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
50 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

בניין 0וג
64 אתיופיה עולי גרים בהם בניינים
86 אתיופיה עולי אין בהם בניינים

ו"מרוצים". מרוצים" "מאוד כולל *

\ כשנישלישים הלימודים. רמת על בכיתות אתיופיה עולי קליטת השפעת על ההורים נשאלו כמוכן,
הדיווחים לאור למדי מפתיע זה ממצא השפעה. כל לכך אין כי ציינו מלאכי בקרית מההורים

בארץ. שונים במקומות בבתיספר אתיופיה עולי ילדי לשיבוץ הורים התנגדות על הרווחים

. 25



העולים השפעת את אתיופיה עולי ילדי עם כיתה באותה לומדים שילדיהם ההורים הערכת :20 לוח
(באחוזים) נבחרים אפיונים לפי בכיתה הלימודים רמת על

i מלאכי קרית
(N=99)

כל אין nyown
השפעה לרעה השפעה לטובה

67 31 2 0ה"כ
סין

66 34 0 גברים
68 29 3 נשים

דתיות
62 38 0 דתיים
65 32 3 מסורתיים
79 21 0 חילוניים

מוצא
66 31 3 הארץ ילידי
63 37 0 אסיהאפריקה ילידי

לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
74 26 0 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים

בעקבות אחרים לבתיספר ילדיהם את מעבירים הוותיקים מההורים חלק כי הטענה רווחת
לבית ילדיהם את להעביר "חושבים" הם כי המדווחים שיעור בתוכם. אתיופיה עולי של קליטתם
על עומד אתיופיה, עולי גם לומדים בה כיתה באותה לומדים שילדיהם ההורים מבין אחר, ספר
עשו אף ילדיהם את להעביר "חושבים" הם כי שדיווחו מהורים כשנישלישים מלאכי. בקרית 870

זאת. לממש כדי מעשי צעד

לביתספר ילדיהם את להעביר החושבים אתיופיה, עולי עם בכיתה לומדים שילדיהם הורים :21 לוח
(באחוזים) אחר

מלאכי קרית
(N=99) .

8 סהכ
ס'|

10 גברים
6 נשים

דתיות
0 . דתיים
6 מסורתיים
20 חילוניים

מוצא
5 הארץ ילידי
0 אסיהאפריקה ילידי

לשעבר מבריתהמועצות ותיקים עולים
33 לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים
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אחד את בעבר העבירו האם נשאלו עולים ילדי עם לומדים אינם שילדיהם שכנים מלאכי, בקרית
בכיתה, או בביתהספר אתיופיה עולי תלמידים של קליטתם בעקבות אחר לביתספר מילדיהם

בחיוב. השיבו ו>£ל4

להתנהגותן ביחס שונות אוכלוסייה קבוצות כלפי השכנים עמדות .6
נבחרים בתחומים

קבוצות של להשתלבותן בהשוואה מגוריהם בשכונות אתיופיה עולי השתלבות על ללמוד עלמנת
(ב) השקט; על שמירה (א) בחינות: מכמה השונות הקבוצות את להשוות השכנים התבקשו אחרות,
אליהן האוכלוסייה קבוצות לשכנים. לעזור נכונות (ד) בשכנים; התחשבות (ג) הניקיון; על שמירה
ותיקים. וישראלים לשעבר, בריתהמועצות עולי אתיופיה, עולי הן: להתייחס השכנים נתבקשו

(באחוזים) נבחרים בתחומים להתנהגותן ביחס שונות אוכלוסייה קבוצות כלפי השכנים עמדות :22 לוח
מלאכי קרית נתניה

כולם ברית עולי כולם ברית עולי
באותה ישראלים המועצות עולי באותה ישראלים המועצות עולי
המידה ותיקים לשעבר אתיופיה המידה ותיקים לשעבר אתיופיה

יותר שומרים
22 41 16 29 36 20 18 36 השקט על

יותר שומרים
31 53 14 14 44 34 21 12 הניקיון על

יותר מתחשבים
39 44 10 12 53 21 13 23 בשכנים

יותר מוכנים
41 5] 9 9 48 36 10 12 לאחרים לעזור

אחת. מתשובה יותר לציין היה שניתן מכיוון ב100 מסתכמים אינם האחוזים *

יותר שומרים אתיופיה עולי כי ציינו בנתניה מהשכנים (369?,) כשליש השקס: על לשמירה ב'רו0 עמדות
כשומרים הוותיקים הישראלים צוינו זאת, לעומת מלאכי, בקרית אחרות. מאוכלוסיות השקט על

מאתיופיה. העולים דורגו ואחריהם אחרות, מאוכלוסיות השקט על יותר

כשומרים הוותיקים הישראלים צוינו מלאכי בקרית והן בנתניה הן הניקיון: על לשמירה ביחס ענודות
זה. בנושא ביותר הנמוך בדירוג מדורגים זאת, לעומת אתיופיה עולי הניקיון. על מאחרים יותר

מתחשבים אתיופיה עולי כי המעריכים בנתניה השכנים שיעור בשכנים: להתחשבות ביחס עמדות
לעומת (£ל23 בשכנים מתחשבים ותיקים שישראלים המעריכים השכנים לשיעור כמעט זהה בשכנים
המתחשבים הם הישראלים כי המעריכים השכנים שיעור זאת, לעומת מלאכי, בקרית .(21^0

בהתאמה). ו1070, 1270 לעומת 4470) יותר גבוה מאחרים יותר בשכנים
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עזרה להעניק כמובנים הוותיקים הישראלים דורגו היישובים בשני לשכנים: לעזור לנכונות ביחס עמדות
מלאכי. בקרית ו^51 בנתניה £369  אחרות קבוצות כך דורגו מאשר יותר

קבוצת היא שנבדקו בתחומים להתנהגותה בנוגע ביותר הנמוכים בשיעורים הוערכה אשר הקבוצה
השלילי מהדימוי "סובלים" אלה עולים דווקא כלומר, לשעבר. מבריתהמועצות החדשים העולים
מחצית לכדי עד המגיע גבוה שיעור כי לציין חשוב כמוכן, אתיופיה. עולי ולא השכנים, בעיני ביותר
מתנהגים וכולם מהאוכלוסיות אחת לאף עדיפות אין כי שנבחנו, הממדים בכל ציינו מהשכנים,

דומה. בצורה

אתיופיה עולי למען בהתנדבות לעסוק רצון .7

למען להתנדב ונכונותם אתיופיה לעולי בהתנדבות מעורבותם על שאלות מספר נשאלו השכנים
אחר מבוגר או עצמם, הם כי דיווחו נתניה מתושבי 2 ו£9 מלאכי בקרית מהשכנים £79 אלה: עולים
עולי למען להתנדב לנכונות בנוגע אולם, אתיופיה. עולי למען בהתנדבות כיום עוסקים במשפחתם,
היו כי דיווחו בנתניה מהשכנים ש£409 בעוד היישובים: שני תושבי בין ניכר הבדל מסתמן אתיופיה

.£239. כך דיווחו מלאכי בקרית להתנדב, מעוניינים

למען להתנדב מעוניינים בנתניה לשעבר מבריתהמועצות ותיקים ועולים הארץ ילידי מבין כמחצית
ובקרב להתנדב נכונותם את הביעו £279 רק אסיהאפריקה ילידי בקרב אולם אתיופיה, עולי

.419&  להתנדב רצון הביעו לשעבר מבריתהמועצות החדשים העולים

סיכום .8

הם ואין העולים, לקליטת ביחס "מעורבת" תמונה על מצביעים מהמחקר העולים הממצאים
מגוריהם בשכונות העולים לשילוב חזקה להתנגדות ביחס לעתים הנשמעים הדיווחים את מאשרים

החדשות.

משפחות יש בהם בבניינים מתגוררות כולן וכמעט בשכונות, מפוזרות מאתיופיה העולים משפחות
העולים כל כמעט השכונתי. במרקם  הפיזי במובן לפחות  שזורות שהן כך ותיקות, ישראליות
ואפילו כחיובי כלפיהם היחס את תופסים רובם כן, על יתר זה. משולב מגורים בדפוס תומכים

מאתיופיה. עולים שאינם שכניהם עם יותר רבים לקשרים שואפים

חיובית. כלל בדרך היא בשכונותיהם העולים השתלבות לגבי השכנים של הראות נקודת גם
ניקיון,  בה החיים איכות של שונים ממדים על לשכונה העולים כניסת השפעת את בהערכתם
לא ויש כלשהי, השפעה העולים לכניסת שאין ניכר שיעור מציינים  וכר הדירות מחירי שקט,
בחשבון להביא כמובן, יש, ספציפיים. בנושאים לכך חיובית השפעה רואים אשר מעטים
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כפי המרואיינים תשובות את משקפים והשכנים העולים בין הקשרים והיקף טיב על שהממצאים
"רצויות" שהן תשובות שניתנות מסוים חשש קיים בנוסף, בפועל. התנהגותם שתיבדק מבלי שנמסרו,
העולים, כלפי השכנים לעמדות ביחס והן הקבוצות, שתי בין לקשרים ביחס הן "מקובלות", או

ה"אמיתיות". העמדות או ההתנהגות לבין התשובות בין מלאה התאמה שתהיה מבלי

השונות לעולים. דהיינו,  החדשים לשכניהם השכנים בהתייחסות רבה שונות יש אףעלפיכן,
עמדות מאשר יותר חיוביות נתניה תושבי עמדות כללי באופן (כאשר היישובים שני בין מורגשת
וחילוניים, דתיים כגון תתקבוצות, ובין מלאכי; בקרית השונות השכונות בין מלאכי); קרית תושבי
כלל בדרך לדוגמה, הארץ. וילידי יותר ותיקים עולים לעומת לשעבר מבריתהמועצות חדשים עולים
מברית החדשים העולים של עמדותיהם  זאת ולעומת העולים, כלפי יותר חיוביות הדתיים עמדות
מברית יותר ותיקים עולים בקרב זאת, עם יחד יותר. שליליות כלל בדרך הן לשעבר המועצות

עולים בקרב ואפילו יותר, חיוביות העמדות  והשמונים השבעים בשנות שעלו  לשעבר המועצות
שליליות. אינן שעמדותיה קטנה לא קבוצה יש לשעבר, מבריתהמועצות חדשים

במחקר שנחקרו השליליות העמדות כל של להימצאותן עדויות יש הרבה מהשונות כתוצאה אולם,
על השליליות להשפעותיהם ביחס בדאגה המשך אתיופיה, עולי עם כלשהו קשר מחוסר החל 

עקב לשני אחד מביתספר ילדים העברת או השכונה, עזיבת על דיווחים של למקרים ועד השכונה,
אתיופיה. יוצאי ילדים כניסת

אלו שתלמידים היות בבתיספר, אתיופיה יוצאי תלמידים קליטת כלפי העמדות במיוחד מעניינות
לשיעור בהשוואה לומדים, הם בהם בבתיהספר הילדים כלל מקרב בהרבה גבוה שיעור מהווים
לומדים שילדיהם שהורים נמצא זה בהקשר מגוריהם. שכונות תושבי כלל בקרב אתיופיה עולי של
וכמחצית המשותפים, הלימודים מעצם כללי באופן שבעירצון העולים ילדי עם כיתה באותה
כל לעולים אין כי מעריכים מלאכי, בקרית בשכונות מההורים וכשנישלישים בנתניה ההורים

בכיתה. הלימודים רמת על השפעה

גרים שאינם אלה "שכנים": של קבוצות שלוש של עמדות בין הבדלים היו רבים שבנושאים לציין, יש
ואלה אתיופיה, יוצאי של יחסית קטן מספר עם בבניין הגרים אלה אתיופיה, יוצאי עם בניין באותו
יוצאי של יחסית גבוה ריכוז יש כאשר אתיופיה. יוצאות משפחות של יחסית גדול מספר עם הגרים
הריכוז טבעי באופן אולם, הוותיקים, לבין העולים בין יותר רבים קשרים אמנם, קיימים, אתיופיה,

השכנים. מצד היוםיום בחיי והפרעות סכסוכים על יותר רבים לדיווחים גם מביא

בשכונה החיים איכות של שונים ממדים על העולים להשפעת ביחס השכנים שהביעו העמדות גם
שלילית בצורה שהעריכו השכנים שיעורי לדוגמה, ובבניין. העוליםבשכונה של הריכוז לגורם קשורות
דירה, לרכוש ותיקים ישראלים של הרצון השקט, רמת בשכונה, הניקיון רמת על העולים השפעת את
ריכוז בהן בשכונות יותר גבוהים  בה הדירות מחירי וירידת השכונה, את ותיקים תושבים עזיבת
משפחות של גבוה ריכוז עם בבניינים הגרים שכנים ובקרב ו"ויצמן", "הרצל" שכונות  גבוה העולים
של גבוה ריכוז קיים בהם בבניינים מגורים בין קשר שקיים לציין חשוב זאת, עם יחד עולים.
בבניינים אלו. בבניינים השכנים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים לבין מאתיופיה עולים משפחות
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מקבוצות שכנים יותר מתגוררים מאתיופיה עולים משפחות של גדולים ריכוזים קיימים בהם
נובעים ריכוז לפי שנמצאו מההבדלים שחלק ייתכן ולכן יחסית, שליליות עמדות בעלות אוכלוסייה
אם אלו קבוצות של עמדותיהן היו מה לדעת כמובן, אין, אולם, האוכלוסייה. בהרכבי מההבדלים
מרמזים אלו ממצאים מאתיופיה. עולים משפחות של יותר קטן ריכוז עם בבניינים מתגוררות היו
תוך עולים, משפחות של גדולים מריכוזים שאפשר כמה עד להימנע הצורך על למדי ברור באופן

אלה. ריכוזים של האפשריים השליליים ההיבטים על עצמם לעולים הסברה

תשתית קיימת שנחקרו. בשכונות אתיופיה עולי קליטת של מורכבת תמונה משתקפת מהממצאים
יש כמוכן לפתח. להמשיך צריך אותם קשרים יצירת של תהליך ותחילת חיוביים היבטים של
המצביע הממצא בולט זה, בהקשר האוכלוסיות. שתי בין הקשרים לשיפור מומש שטרם פוטנציאל
וכמו אתיופיה, עולי לטובת התנדבותית בעבודה עניין הביעו מהמרואיינים ניכרים ששיעורים כך על
יש, אתיופיה. יוצאי שאינם שכניהם עם יותר רבים בקשרים מעוניינים מהעולים שרבים העובדה כן
מטרה בתוכן, הקהילה תחושת והגברת אלו שכונות בתוך החברתי בשילוב לראות מקום כן, אם

הישראלית. בחברה אתיופיה עולי של בשילובם העוסקים כל בפני הניצבת חשובה
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המחקר אוכלוסיית תיאור  אי נספח

אתיופיה עולי שאינם השכנים .1

תתאוכלוסיות. שתי זו אוכלוסייה כוללת היישובים בשני
1995 אפריליוני בחודשים שנערכו ראיונות אתיופיה. עולי יש שבהם בבניינים המתגוררים השכנים (א)
כתובתם על מידע סיפקו מלאכי בקרית יוליאוגוסט ובחודשים בנתניה חדשים אתיופיה עולי בקרב
היתר ובין בנתניה, המשכנתאות מבצע במסגרת דירה שרכשו החדשים אתיופיה עולי של המדויקת
על גלויות". ו"קיבוץ "ויצמן", "הרצל" בשכונות היתר ובין מלאכי, ובקרית "איזורים"; בשכונת גם
אתיופיה. עולי מתגוררים שבהם הבניינים מסומנים בה השכונות של מפה נוצרה הזה המידע סמך
המבצע, במסגרת לא אך בשכונה, נקלטו אשר ותיקים אתיופיה עולי של הימצאותם על מידע
משפחות יש אם השכנים את ששאלנו בכך בשטח, והראיונות הדגימה תהליך כדי תוך התקבל

בבניין. עולים

אתיופיה. עולי אין שבהם בבניינים המתגוררים השכנים (ב)

המבצע במסגרת דירה שרכשו אתיופיה עולי .2
שלהם הקשר על ובנותזוגם המשפחות ראשי כל נשאלו היישובים בשני שנערך המחקר במסגרת
השכנים בקרב שנשאלו שאלות למספר זהות הינן אלה שאלות אתיופיה. עולי שאינם שכניהם עם

הבניינים. באותם המתגוררים
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הדגימה ש'סת תיאור  בי נספח

מהם 1070 כאשר יישוב, בכל ראיונות 200 בסךהכל לבצע היה ניתן המחקר מממני בקשת פי על
שבהם בבניינים 30^7 ראיונות) 140 (סה"כ חדשים אתיופיה עולי גרים שבהם בבניינים לערוך יש
שעמד המידע סמך ועל זו, קביעה סמך על ראיונות). 60 (סה"כ אתיופיה עולי כלל מתגוררים לא
הדגימה שיטת תתואר להלן היישובים. שני בין במקצת השונה דגימה שיטת נבנתה לרשותנו,

היישובים: בשני העבודה את שהנחתה

נתניה
שבהם בניינים (1) הבאה: בצורה בשכונה הבניינים חולקו לרשותנו שעמד המידע בסיס על

אתיופיה. עולי מתגוררים לא שבהם בניינים (2) אתיופיה; עולי מתגוררים

של דירות שתי נדגמו אתיופיה עולי מתגוררים בה דירה כל על אתיופיה: עולי מתגוררים שבהם בניינים
עוד נוספו בהמשך אך בשכונה, דירה שרכשו משפחות 74 על היה ידוע זה, כלל נקבע (כאשר שכנים
של דירות ארבע נדגמו אתיופיה עולי של משפחות שתי מתגוררות בו בבניין כלומר, משפחות). שש
הלאה. וכך שכנים שישה נדגמו אתיופיה עולי של משפחות שלוש מתגוררות בו בבניין שכנים;
הראיונות למספר אחד ריאיון להוסיף הוחלט דירות של יחסית גדול מספר יש בהם בבניינים

הבניין. בגודל גם להתחשב שיש התחושה מתוך וזאת שנקבע,

יש (בהם זה מסוג הקטנים בבניינים משפחות שתי לראיין הוחלט אתיופיה: עולי אין שבהם בניינים
יותר. הגדולים בבניינים משפחות ושלוש דיור) יחידות מ32 פחות

נופחה המדגם אוכלוסיית הבניינים. סוגי בשני שכנים, 224 רואיינו בסךהכל המדגם: אוכלוסיית שקלול
בוצעה ההכפלה מאתיופיה. עולות שאינן המשפחות וסךכל בבניין המרואיינים למספר בהתאם

איש. 2,331 על עומדת המחקר אוכלוסיית זו שקלול שיטת לפי בניין. לפי

מלאכי קוית
המצומצם והמספר מלאכי, בקרית דירות שרכשו אתיופיה עולי משפחות של הגבוה המספר לאור
בלבד, שכונות בשלוש להתמקד הוחלט ראיונות), (כ200 זה למחקר שהוקצבו הראיונות של יחסית ,

בנתניה. "איזורים" בשכונת הדיור יחידות למספר דומה בהן הדיור יחידות סךכל אשר

השכנים בקרב (140) במדגם מהראיונות כ^70 לבצע הוחלט בנתניה, בסקר לנעשה בדומה
מספרם .(60) אתיופיה עולי אין בהם בבניינים ו^30 אתיופיה עולי גרים בהם בבניינים המתגוררים
שונה דגימה שיטת גיבוש חייב מלאכי בקרית דירה שרכשו העולים משפחות של (215) הגבוה
מה140 גדול ראיונות מספר מחייבת היתה זו שיטה הפעלת שכן בנתניה, שהופעלה מהשיטה
שיטת קביעת את שהנחה העיקרון על שמירה כדי תוך שונה שיטה גובשה כן, על מראש. שנקבעו
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גדול המרואיינים מספר יותר, גדול בבניין העולים משפחות שמספר ככל דהיינו, בנתניה, הדגימה
יותר.

עולי בקרב שנערך המחקר סמך על כאמור, השכונות: משלוש אחת בכל אתיופיה עולי משפחות ריכוז

אלה עולים של הימצאותם על מדויק מידע נתקבל הנוכחי הסקר לפני ספורים חודשים אתיופיה
שכונה בכל העולים עלידי שנרכשו הדיור יחידות שיעור חושב זה מידע בעזרת מהשכונות. אחת בכל
כי נמצא זו, נוסחה לפי השכונות. בשלוש אתיופיה עולי עלידי שנרכשו הדיור יחידות סךכל מתוך
השכונות משלוש באחת דירה שרכשו מהעולים 469?< כלומר, ,$46. על השיעור עומד "ויצמן" בשכונת
ו6ל17 "הרצל" בשכונת דירה רכשו העולים ממשפחות £379 כמוכן, "ויצמן". בשכונת מתגוררים
השכונות, באותן העולים לריכוז מדד למעשה הינם אלה אחוזים גלויות". "קיבוץ בשכונת רכשו
לפיו לעיל, שהוזכר לעיקרון בהתאם מהשכונות. אחת כל בתוך הראיונות מספר לקביעת נחוץ שהיה
העולים בו במקום ראיונות יותר כלומר השכונות, בין הפיזור את שישקף בהיקף ראיונות לבצע יש
בשכונת £379 "ויצמן", בשכונת הראיונות מסךכל £469 להקצות הוחלט יותר, גדולים בריכוזים גרים

גלויות". "קיבוץ בשכונת ו^17 "הרצל"

גאוגרפיים, גבולות לפי אזורים למספר חולקה שכונה כל שכונה: בכל האזורים בתוך המשפחות ריכוז
שכונה, בכל שונה האזורים מספר הבניינים. בין המפרידים ציבוריים, מבנים או כבישים כגון
11 התקבלו כך בתוכם. המתגוררים אתיופיה עולי משפחות ובמספר בגודלם שונים והאזורים
החדשים אתיופיה עולי ריכוז מדד לקביעת שנעשה לחישוב בדומה השכונות. בשלוש אזורים
שיעור את הגדיר שהתקבל השיעור מהאזורים. אחד בכל אלה עולים ריכוז חושב בשכונות,

מה. אחד בכל לבצע שיש הראיונות

בין להבחין הוחלט כאמור, מהאזורים: אחד בכל חדשים אתיופיה עולי יש בהם בבניינים המשפחות ריכוז
להבחנה ובהמשך כאלה עולים אין שבהם הבניינים ובין חדשים אתיופיה עולי יש בהם הבניינים
עיקרון פי על האחרים. בבניינים ו^30 עולים יש בהם בבניינים מהשכנים £709. לראיין הוחלט זו
העולים משפחות מספר ולפי עולים אין בהם והבניינים עולים יש בהם הבניינים אזור בכל סומנו זה,
של יותר גדול מספר קובע עולים של יותר גדול מספר כאשר בו, המרואיינים מספר נקבע בבניין

מרואיינים.

חדשים אתיופיה עולי משפחות ריכוז מדד לפי המרואיינים מספר נקבע אתיופיה עולי אין בהם בבניינים
ובאזור. בשכונה

הבניינים. סוגי בשני שכנים, 206 השכונות בשלושת רואיינו בסךהכל המדגם: אוכלוסיית שקלול
עולות שאינן המשפחות וסךכל בבניין המרואיינים למספר בהתאם נופחה המדגם אוכלוסיית
1,791 על עומדת המחקר אוכלוסיית זו שקלול שיטת לפי אזור. לפי בוצעה ההכפלה מאתיופיה.

איש.
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Abstract

The movement of Ethiopian immigrants out of caravan sites and absorption centers and int0
permanent housing in cities all over Israel constitutes a major turning point in the process of their
absorption. Along with this movement there arose the need to monitor the process and assess the
immigrants' absorption in various areas, including their integration into local communities and their
relationships with neighbors. This need for monitoring served as a stimulus for a series of local
studies conducted by the JDCBrookdale Institute in cooperation with Israel's Ministry of
Absorption and JDCIsrael. As part of these studies, indepth interviews were conducted with a//
heads of households who purchased apartments by means of the special government mortgages
provided to Ethiopian immigrants in ifve cities  Yavneh, Netanya, Ramie, Kiryat Malachi and
Ashdod (see, ofr example, Benita,1996). These interviews yielded extensive information on the
immigrants' needs in such areas as employment, absorption into the school system, housing
conditions, household equipment, etc. The study also addressed the nature of their ties with their
nonEthiopian neighbors.

In light of the signiifcance of this subject, the Ministry of Housing initiated an additional studv
conducted among the immigrants' neighbors in two of the cities which had been included in the
original research  Netanya and Kiryat Malachi. The main questions addressed by this study relate to
the nature and scopeof the ties existing between the immigrants and their nonEthiopian neighbors,
and to the neighbors' attitudes regarding the effect which the immigrants' preference has on the
qualityof life in the neighborhoods.

This report summarizes the ifndings of a study conducted in June, 1995, inNetanya's P^zonm
neighborhood, and of a study conducted in three neighborhoods in Kiryat Malachi (Herzl, Weitzman
and Kibbutz Galuyot) in December, 1995. The findings are based on a sample totaling over 400
adults, and are compared to parallel ifndings obtained from Ethiopian immigrants in these two cities.

The immigrant families are relatively scattered within the neighborhoods, almost all residing in
buildings with nonimmigrant families, so that at least in the physical sense they are integrated into
the neighborhood fabirc. Almost all the immigrants and a very large percentage of their neighbors
favor such a pattern.

The study conducted among the immigrants' nonEthiopian neighbors indicates that in both cities,
approximately three quarters of the neighbors maintain at least a minimal level of contact with the
immigrants  that is, they converse with at least one Ethiopian neighbor. A third of the immigrants'
neighbors in Netanya, and half in Kiryat Malachi, reported having extended vairous fonns of
assistance to the immigrants, such as the provision of clothes and kitchen utensils, help with home
repairs, and the offeirng of advice for various personal problems. Mutual visits are less frequent:
approximately 100/0of the immigrants' neighbors in Netanya, and 180/0 in Kiryat Malachi, have
visited an immigrant family, while the percentagesof immigrants who have visited in their neighbors'
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homes are even lower  90/0 and 1 50/0 respectively. All in all, 400/0 of the neighbors in both cities
maintain ties with the Ethiopian immigrants beyond the level of conversation, e.g. the mutual
extension of help and/or mutual visits. Women, and younger people up to the ageof 35, tend to
maintain more extensive ties with the Ethiopian immigrants than do men and older persons. In both
Netanya and Kiryat Malachi, the percentage of new immigrants from the former Soviet Union who
maintain ties with Ethiopian neighbors is conspicuously low  120/0 and 170/0 respectively.

The findings based on the reporting of the immigrants with regard to conversations with their
neighbors are very similar to the neighbors' reports. On the other hand, the percentage of immigrants
who reported receiving aid from their neighbors was smaller than the percentage of neighbors who
reported providing such aid. This does not necessarily constitute a contradiction in the data, since it
is possible that many neighbors help a relatively small number of immigrant families who are in
particular need of help, while it is also possible that immigrants and their neighbors perceive and
deifne such help in different ways. In both cities, approximately one quarter of the immigrants
reported having hosted neighbors in their homes, and 140/0  said they have been in a neighbor's
home for a social visit.

Ethiopian immigrant children and the children of nonEthiopian neighbors are reported to play
together to a considerable extent: Seventynine percentof the neighbors in Netanya with children
and 55O/O in Kiryat Malachi indicated such play patterns. In addition in Netanya, 440/0 of the
neighbors reported that their children host immigrant children in their homes, as opposed to only
150/0 in Kiryat Malachi. Once again, the percentage of immigrant parents from the former Soviet
Union reporting visits of Ethiopian immigrant children in their homes is particularly low  ofr
example, 100/0 in Kiryat Malachi.

As noted above, an additional aspect of the study related to the neighbors' attitudes regarding the
immigrants' impact on various aspectsof neighborhood life, including cleanliness, quiet, the extent to
which nonimmigrant populations hesitate to purchase housing in the neighborhood, and the "flight"
of nonimmigrant residents to other locales. Most of the neighbors indicated that the arrival of the
Ethiopians did not affect these aspects of community life, and there were not insignificant numbers
who indicated that the Ethiopians actually had a positive influence on some areas.

In general, there is considerable variation in the neighbors' attitudes toward the immigrants. This
variation is apparent between the two cities (with the attitudes in Netanya generally more favorable
than those in Kiryat Malachi). There is also variation among the three neighborhoods in Kiryat
Malachi, between religious and nonreligious neighbors, and between new immigrants from the
former Soviet Union and nonimmigrants.

A trend can be noted whereby negative attitudes prevail to a greater extent in neighborhoods and in
buildings in which there is a higher concentrationof Ethiopian immigrants.
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It is important to note that residence in buildings in which there is a high concentration of Ethiopian
immigrant families is associated with the sociodemographic characteirstics of the "neighbors" in
these buildings. In buildings with a high concentration of Ethiopian immigrants, relatively more
neighbors come from population groups whose attitudes tend to be less favorable. Thus, someof the
differences which were found by degree of concentration of Ethiopian immigrants stem rfo"1
differences in population composition in the different buildings. At the same time, we can not know
what the attitudes of these groups would be if they were living in buildings with a lesser
concentrationofEthiopian immigrants.

All in all, the situation in Kiryat Malachi is less favorable. For example, the percentage of neighbors
in Kiryat Malachi holding at least three negative attitudes towards the Ethiopian immigrants is double
that in Netanya  4T/0 vs.230/o. The trend towards negative attitudes is apparent in those
neighborhoods with the greatest concentrationof Ethiopian immigrants, and among neighbors living
in buildings with high concentrationsof immigrant families.

The ofur neighborhoods on which the study focused are home to considerable numbers of Ethiopian
immigrant families, and all are included in the "Project Renewal" neighborhood rehabilitation
program. Thus, caution must be exercised in generalizing the study's findings to other settings.
However, in broad terms the findings indicate a complex and vaired picture of the immigrants'
absorption into community life, and do not support the oftenheard reports of neighborhood
resistance to the entry of Ethiopian immigrant families. Yet as a result of the great variation in the
attitudes of neighbors, the findings provide evidence as to the existence of all the negative attitudes
included in the study, from total lack of contact with the immigrants to attirbution of negative
impacts of their entry into the neighborhoods, including reports of families who moved or
transferred their children to other schools in the wake of the immigrants' arrival. In addition, the
findings which link the relatively high concentration of Ethiopian families in specific buildings t0
vairous negative attitudes towards them by neighbors highlight the need to Prevent sucn
concentrations, as well as the need to explain the possible negative ramiifcations of such residential
concentrations to the Ethiopian immigrants themselves.

At the same time, there seems to exist a positive base on which to build further contacts between the
Ethiopian immigrants and their neighbors, and potential for improving these ties. In this context, two
ifndings are significant: considerable percentages of neighbors are interested in volunteer activities
for the beneift of the Ethiopian immigrants, and most of the immigrants perceive their neighbors'
attitudes towards them as being positive, and even aspire to more extensive neighborly ties. Thus,
the immigrants' further social integration within the neighborhoods in which they reside, and tne
intensificationof their sense of community, may be viewed as significant goals for all those dealing
with the integrationof Ethiopian immigrants in Israeli society.
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