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תקציר
שלהם הצורך רקע על וגוברת, הולכת אתיופיה יוצאי נוער לבני המיוחדות לבעיות הרגישות
המיוחדות הבעיות עם והן מתגבר, נער כל על העובר ההתפתחותי התהליך עם הן להתמודד,
העובדה לאור במיוחד מחריפות אלו בעיות החדשה. בחברה להשתלב ולצורך להגירה הקשורות
ביותר, מצומצמים וכלכליים משאביםהשכלתיים עם לארץ הגיעו מאתיופיה העולים משפחות שרוב
מצומצמים במשאבים מאופיינים קרובות לעתים אשר בפריפריה, ביישובים מתגוררות מהן ורבות

בשירותים. ובמחסור

הנוער בני כלפי אחרים ציבוריים וגופים הממשלה במדיניות שינויים מספר חלים האחרונה בתקופה
בקהילת בבתיהספר הנוער בני השתלבות הבטחת  מישורים בשלושה מתמקדים המאמצים ומרב
המיועדים ולמסלולים גבוהה לימודיהן שרמת לפנימיות בפנימיות הלומדים נוער בני הפניית האם,
סיכון. של במצב הנמצאים נוער בבני ובטיפול באיתור מאמצים והשקעת בגרות, תעודת לקבלת

הנוכחי, המחקר את יזמו וג'וינטישראל, והתרבות החינוך משרד העלייה, לקליטת המשרד
וכוללת עדכנית תמונה לפרוש הינה המחקר מטרת .1812 בגיל אתיופיה יוצאי נוער בבני המתמקד
מגוונות מבט מנקודות המרכזיות הסוגיות על ולעמוד אלו, נוער בני קליטת של שונים היבטים של

והוריהם. עצמם הנוער בני של וכן שונים, בדרגים שירותים ונותני מתכנני של

פריסת על מידע מוצג בדוח זה. מחקר במסגרת שיופקו דוחות בסדרת ראשון הינו הנוכחי הדוח
באמצעות התקבל בדוח המידע והרווחה. החינוך בתחומי אתיופיה יוצאי נוער לבני השירותים
שנאסף רב תיעודי חומר ניתוח ובאמצעות שירותים, ונותני מתכנני המדיניות, קובעי עם ראיונות
בפרט. מאתיופיה, עולה ולנוער בכלל, נוער, לבני הקיימים השירותים מגוון על הארצית ברמה

הנוער בני את המייחדות הבעיות לגבי שלהם התובנות על נשאלו השונים בדרגים השירותים אנשי
המידה ועל זו, לאוכלוסייה השירותים נותני נתקלים בהן הבעיות על ומשפחותיהם, אתיופיה יוצאי
מרבית כי עולה שנאסף מהמידע אלו. צרכים עם להתמודד מצליחים הקיימים השירותים שבה
שונים אגפים באמצעות החינוכילימודי, בתחום היו אתיופיה יוצאי נוער לבני שפותחו השירותים
לקידום האגודה עלידי וכן נוער, קידום דתי, לחינוך המינהל הנוער, עליית  החינוך משרד של
האם בקהילות שפותחו השירותים עיקר בפנימיות. פותחו החינוכיים השירותים מרבית החינוך.
לבני מיוחד באופן הותאמו לא הרווחה בתחום השירותים מרבית יותר. הצעירים בגילים התמקדו

מאתיופיה. העולים הנוער

צעדים מספר ננקטו העולה, הנוער לבני מיוחדת התאמה עברו שלא אלו גם השירותים, במרבית
העברת באמצעות אתיופיה, יוצאי הנוער בני באוכלוסיית בטיפול יותר טובה בצורה להתמודד כדי
בני עולים שילוב עלידי או זו, באוכלוסייה המטפלים השירותים נותני הגופים לעובדי השתלמויות
ניכר בחלק זו. באוכלוסייה המטפלים לעובדים לייעוץ או העולים, הנוער בבני לטיפול העדה
מאתיופיה, הנוער בני של השימוש התרחב שבהם למרכיבים המופנים המשאבים הוגדלו מהגופים

אלו. לשירותים תקציבי ניוד שבוצע או



בתחום  תחומים במספר העולה הנוער בני בקרב בעיות מגוון על מדווחים השונים השירותים אנשי
נתקלים בהם הלימודיים הקשיים  הלימודי בתחום ילדיהם; לבין ההורים שבין בקשר המשפחתי,
ההתנהגותי, בתחום בעיות על ביתהספר, לצוות ההורים שבין בתקשורת והקשיים הנוער בני

קשה. כלכלית מצוקה על וכן הזהות, גיבוש של שונים בהיבטים

יוצגו הנתונים בארץ. מאתיופיה עולה נוער בני של קליטתם ללימוד ראשון צעד מהווה המחקר
תכנון ויאפשרו וארציים מקומיים שירותים ונותני תכנון אנשי מדיניות, קובעי עם בשיתוף וינותחו

לעתיד. השירותים של יותר אפקטיבי



תודה דברי
לאנשי ראשית, ולמימונו. לביצועו לתכנונו,  כה עד המחקר לביצוע שסייעו מי לכל להודות ברצוננו
באגף; חוקרת גינדין, ולרחל ומחקר, לתכנון האגף מנהל אדלר, לשמואל  העלייה לקליטת המשרד
המינהל ראש סגן אליקים, לניסים דתי, לחינוך המינהל ראש דגן, למתתיהו  החינוך משרד לצוות
גף ראש כהן, לנורה בחמ"ד; העולים התלמידים קליטת על הממונה סמט, ולמרדכי דתי, לחינוך
ראש ערן, ליחיאל  ג'וינטישראל לצוות הראשי; המדען בלשכת מחקר, רכזת שור ולמירי מחקר

ולהערכה. לתכנון האגף ראש גולדברג, ולאלן וחברה, בריאות חינוך, עולים: שילוב תחום

לרשותנו והעמידו מזמנם לנו תרמו אשר השונים, במשרדים השירותים אנשי לכל מיוחדת תודה
זה; דוח כתיבת איפשר אשר רב, תיעודי חומר

המחקר. ביצוע את אפשרה הנדיבה שתמיכתם גרודניק ומרטין לאדית במיוחד להודות ברצוננו

והתרבות החינוך במשרד
דתי לחינוך במינהל חינוכיים לפרויקטים ארצי מרכז אהרון, יהודה

בחמ"ד התלמידים קליטת בנושא ארצית מתאמת לינדר, חוה
נוער קידום תחום ראש להב, חיים

נוער לקידום המכון מנהל שמש, אילן
בסיכון עולה נוער פרויקט של ארצית רכזת שיברו, מייסי
עולים תלמידים לקליטת המחלקה מנהלת שיפר, רחלה

חינוכי לייעוץ המחלקה מנהל אנטין, נורמן
הייעוצי הפסיכולוגי בשירות ראשי פסיכולוג שטיין, ברנרד
ורווחה חינוך לשירותי האגף מידענית סימנטוב, בר רונית
סדיר לביקור במחלקה תלמידים איתור רכז זיסמן, נוח

מיוחד לחינוך האגף מנהלת פן, רות
מבוגרים לחינוך מהאגף כהן, רינה

הנוער בעליית פנימייתי, לחינוך האגף מנהל גרופר, עמנואל
ופנימיות השתלמויות מפקחת גושן, ציפי

בפנימיות עולה נוער קידום על מפקח יעקב, מלקמו
הדתי במדור והשתלמויות פנימיות על מפקח אלבויים, אברהם

החינוך במערכת אתיופיה עולי של ההיגוי מרכז מנהל מהרט, דוד

והרווחה העבודה במשרד
תקון ושירותי ומבוגרים נוער לקידום האגף מנהל חובב, מאיר

ולנערה לנשים השירות מנהלת שנבל, חיותה
הנוער חסות רשות מנהל וגשל, מנחם

הנוער חסות ברשות ארצי טיפול מפקח זוהר, חמו
לנוער המבחן שירות מנהל עדן, לוי

לנוער המבחן שירות מנהל סגן קידר, נאוה



וצעירים בנוער לטיפול השירות מנהל סגן קלאוס, עמירם
נוער לשיקום השירות מנהל דגן, שמואל

כוחאדם ולפיתוח להכשרה האגף של "נחלים" פנימיית מנהל כהן, מרדכי
עלייה לקליטת היחידה מנהלת לשעבר צ'אליק, אווה

הקליסה במשרד
אתיופיה עולי קליטת על הממונה יאסו, דוד

שונים: וולונטריים ובגופים ציםריים בגופים תפקידים לבעלי וכן
על"ם עמותת מנהל  נפתלי מייק

על"ם בעמותת מאתיופיה עולה נוער תחום רכזת  גתהון שמחה
(NACOEJ) אתיופיה יהודי למען אמריקה צפון ארגון מנהלת בןדור, שושנה

(iaej) אתיופיה יהודי למען הישראלית האגודה מנכ"ל טמאייט, אורי
אתיופיה יוצא לנוער המידע מרכז מנהל מנגיסטו, יוסי

החינוך לקידום באגודה בפנימיות, השתלבות על האחראית זהבי, פנינה
לחינוך, ביתהספר בחינוך, הטיפוח לחקר המכון "יישות", פרויקט על האחראית סבר, ריטה

בירושלים. העברית האוניברסיטה
סם") ("אל בסמים למלחמה האגודה פעילות רכזת צחורי, שולמית

המנהלים  אמויאל ויונה אליאס מתי ירוןאמבייה, רותי זרה, ממויה פנסו, ענת שמעון, לזהבה וכן
בג'וינטישראל. מאתיופיה העולים לאוכלוסיית שונים פרויקטים

מלאכי בקריית שונים תפקידים לבעלי נתונה מיוחדת תודה
אסטרטגי לתכנון היחידה מנהלת בורגנה, דליה

עלייה לקליטת היחידה מנהלת שלח, לאה
החינוך מחלקת מנהל גרבי, חיים

הדתי המקיף ביתהספר מנהל תעסה, דוד
סדיר ביקור קצינת שיינר, חנה

סדיר ביקור קצינת שוורץ, יהודית
במתנ"ס אתיופיה יוצאי נוער לבני חברתי רכז יאסו, חנוך

קליטה: בנושא המקומית ההיגוי בוועדת נוספים לחברים וכן
המחלקה מנהלת כהן, יפה חינוכי; פסיכולוגי שירות מנהל שטרית, אבי העיר; ראש שמעון, משה
החינוכי; הפסיכולוגי מהשירות אליהו בן גאולה המתנ"ס; מנהל אלי, ראובן חברתיים; לשירותים
פרידלנד, גיסי מגשר; בייזה, אברהם קהילתי; עובד טרואק, חיים בבתיהספר; פסיכולוג עזר, רפאל

קליטה. בנושא סוציאלית עובדת זהב, שולמית שי"ל; מנהלת אריאל, אסתר קליטה; רכזת

קליטת מצוות בוזגלו, ולמילי קינג ליהודית ברוקדייל: במכון לעמיתינו תודה חבים אנו כמוכן,
ובאיסוף המחקר, כלי בבניית סייעו אשר בסיכון, ילדים מצוות רבי, בן ולדליה דולב ולטלל עלייה,

בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה שערכה אלון לבלהה התיעודי; החומר
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מבוא .1

אלו נוער שבני העובדה לאור וגוברת הולכת אתיופיה יוצאי נוער בני של המיוחדות לבעיות הרגישות
המיוחדות הבעיות עם והן מתגבר, נער כל על העובר ההתפתחותי התהליך עם הן להתמודד נדרשים
נפוצות תהיינה אלה שבעיות להניח סביר חדשה. בחברה להשתלב ולצורך להגירה הקשורות
ארצה, עלייתם של המיוחדים התנאים לאור אתיופיה, יוצאי נוער בני בקרב במיוחד וחריפות
רוב כן, על יתר מודרנית. מערבית לחברה מסורתית מחברה הדרמטי המעבר לאור ובעיקר
ורוב מאוד, מצומצמים וכלכליים השכלתיים משאבים עם לישראל הגיעו האתיופיות המשפחות
ממרכז הרחק מתגוררות המשפחות מן רבות העברית. בשפה מתקשים עדיין המבוגרים העולים

בשירותים. ובמחסור מצומצמים במשאבים המאופיינים ביישובים קרובות לעתים הארץ,

בתחום הנוער בני של קשיים מגוון על מדווחים והרווחה החינוך בתחומי שונים שירותים נותני
על דיווחים יש זהות. גיבוש של שונים ובהיבטים ההתנהגותי בתחום המשפחתי, בתחום הלימודי,
הפוגעים למידה הרגלי היעדר על וכן גבוהה, לימודית ברמה ולבתיספר לפנימיות להתקבל קשיים
היעדרויות על הדיווחים מתרבים כמוכן, בלימודים. טובה בצורה להשתלב התלמידים ביכולת
בני שבין בקשר קשיים קיימים כי צוין המשפחתי בתחום מלימודים. ונשירה מביתהספר תכופות
הנוער בני לזהות, ביחס המשפחה. של היומיום מחיי הנוער בני של ונתק הוריהם, לבין הנוער
מהזהות חלק ולשמר הוריהם את לרצות הרצון לבין הישראלית בחברה להשתלב הרצון בין חצויים
על להצביע כדי כשלעצמם, מאוד החשובים אלה, בדיווחים אין המקורית. האתיופית והמסורת

וגורמיהם. השלכותיהם, אלו, בתחומים הקשיים היקף

ומרב מאתיופיה, העולים הנוער בני כלפי במדיניות שינויים מספר חלים האחרונה בתקופה
בקהילת בבתיספר הנוער בני השתלבות הבטחת (1) מישורים: בשלושה היום מתמקדים המאמצים
בפנימיות השמתם (2) עתה; עד נהוג שהיה כפי לפנימיות, "אוטומטית" כמעט הפניה במקום האם,
תעודת לקבלת המיועדים מסלולים קיימים בהן בפנימיות ובמיוחד יותר, גבוהה הלימודית שרמתן
תוך סיכון, של במצב הנמצאים עולים נוער בבני וטיפול באיתור מאמצים השקעת (3) בגרות;
נוער של הייחודיים ולקשיים לבעיות והן לרקע הן המקובלות הטיפול דרכי את להתאים ניסיונות

זה.

לעולי נוגעים חלקם מאתיופיה, עולה בנוער המתמקדים מחקרים של מצומצם מספר בוצעו היום עד
(מחקרים בפנימיות הלומדים לנערים מתייחסים וחלקם ,(1992 וסבג (גולןקוק בלבד "משה" מבצע
לבוגריהן או ,(1988 ,1986 נודלמן, הבריאות: בתחום הנוגעים מחקרים וכן הנוער עליית של פנימיים
מתייחס אשר מחקר בוצע לא היום עד אולם, פורסם). טרם ווייל, ;1994 גינדין, ;1995 ומנור, (גושן

קליטתם. תהליך של השונים ולממדים אתיופיה יוצאי הנוער בני לכלל כוללת בראייה
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יוצאי נוער לבני כיום הקיימים השירותים כלל של כוללת סקירה נערכה לא היום עד בנוסף,
הצרכים רקע על נוער, לבני הקיימים הסיוע וסוגי היקף את למפות המאפשרת בארץ, אתיופיה
על עונים אלו שירותים מידה באיזו לבחון והמאפשרת מתמודדים, הם איתן המיוחדות והבעיות

בשטח. הקיימים הצרכים

רבממדי מבט את'ופ'ה: 'וצאי נוער בני קליטת הנוכח': המחקר
מבט אתיופיה: יוצאי נוער בני של "קליטתם בנושא מחקר במסגרת שנכתב הראשון הוא זה דוח
תמונה לפרוש הינה ,1812 בגיל אתיופיה יוצאי נוער בבני המתמקד המחקר, מטרת רבממדי".
השונות הסוגיות על ולעמוד אלו, נוער בני קליטת של השונים ההיבטים של וכוללת עדכנית
הנוער בני ושל ההורים של שירותים, וספקי מתכנני של מדיניות, קובעי של  מגוונות מבט מנקודות

עצמם.

השונים המחקר שלבי
עיקריים: שלבים בשלושה (199697) תשנ"ז הלימודים שנת במהלך התבצע המחקר

והחינוך, הרווחה בתחומי שירותים ונותני מטה אנשי בקרב עומק ראיונות נערכו הראשון בשלב (1)

וברמה הארצית ברמה הקיים השירותים מערך את למפות כדי רב, תיעודי חומר ונאסף
המקומית.

לעמוד עלמנת שנדגמו, יישובים במספר והוריהם נוער בני בקרב ראיונות נערכו השני בשלב (2)

הנוער. בני של ההצלחה ותחומי הצרכים הקשיים, על
שנבחרו, היישובים בכל הנוער בני לומדים בהם בבתיהספר מנהלים 32 רואיינו במקביל,
המסגרות של ההתמודדות ודרכי שונים התארגנות דפוסי על נשאלו המנהלים ובפנימיות.'

שונים. בתחומים העולים תלמידיהם של ולקידומם לשילובם השונות החינוכיות
ההתנהגותי הלימודי, בתחומים התלמידים של מצבם על הפרט, ברמת דיווחו המורים
מיוחדות פעילויות ועל כיתתם, הרכב על וכן העולים; התלמידים הורי עם הקשר על והחברתי;

בלימודים. אתיופיה יוצאי לתלמידים לסייע כדי בכיתתם שנעשו

הנוכחי לדוח המיידע מקורות
מקורות: ממספר נאסף הנוכחי בדוח ומוצג הראשון בשלב שנאסף המידע

הארצית ברמה שירותים המספקים השונים בגופים מטה אנשי עם למחצה מובנים ראיונות (1)
בשירותיהם. משתמשים מאתיופיה עולים נוער בני אשר המקומית), ברמה מלאכי (ובקריית
מאתיופיה. עולים נוער בני עם ישיר באופן העובדים וגורמים שירותים נותני עם עומק ראיונות (2)

על וולונטריים, ציבוריים ממשלתיים, בגופים שירותים מנותני שהתקבל רב תיעודי חומר (3)

בפרט. מאתיופיה, עולה נוער או עולה, ולנוער בכלל, לנוער, המיועדים שירותים

נדגמו וכמחציתם במחקר, הכלולים ביישובים הממוקמים בתיהספר מבין נדגמו מהמנהלים מחצית 1

ומעלה. אתיופיה יוצאי תלמידים 20 יש שבהן הפנימיות כלל מבין
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המחקר.2 של הראשון בשלב הנתונים איסוף במסגרת שנאסף במידע מתמקד הנוכחי הדוח
שנאסף התיעודי והחומר השירותים, ונותני מתכנני המדיניות, קובעי עם שנערכו השונים הראיונות
עולה ולנוער בכלל, לנוער, כיום הקיימים השירותים מגוון על מידע לרשותנו העמידו הארצית ברמה
בני את המייחדות הבעיות לגבי השירותים אנשי של התובנות לרשותנו עמדו וכן בפרט, מאתיופיה,
עם להתמודד מצליחים הקיימים השירותים שבה והמידה ומשפחותיהם, אתיופיה יוצאי הנוער

אלה. בעיות

שבה  מלאכי בקריית שירותים נותני ועם תכנון אנשי עם מקיפים עומק ראיונות בוצעו במקביל,
החינוך. במשרד שח"ר אגף בשיתוף המתבצעת הג'וינט של "קשרים" ההתערבות תכנית מתקיימת
ובבתיספר הביניים בחטיבות מאתיופיה עולה נוער בני של השתלבותם את לקדם מיועדת זו תכנית
הן ביישוב, המצב של מעודכנת תמונה להציג הינה זה ביישוב הראיונות ביצוע מטרת תיכוניים.
מתמודדים המקומיים השירותים שבה המידה מבחינת והן מאתיופיה, העולה הנוער צורכי מבחינת
ירואיינו המחקר במהלך כי לציין יש הקיימים. לצרכים נוספים מענים ומפתחים אלה צרכים עם

ואופקים. נתניה רחובות,  נוספים יישובים בשלושה השונים בשירותים מטה אנשי

נוער בני של הראיונות לביצוע המחקר כלי לפיתוח בסיס היוו זה, במחקר שהושגו והתובנות המידע
"קשרים". תכנית בתכנון וסייעו ומנהלים, מחנכים והוריהם,

בתי (בתוך אתיופיה יוצאי נוער לבני כיום הקיימים השירותים מגוון בקצרה יוצגו הדוח במסגרת
משרדי של שונים אגפים עלידי הניתנים שירותים  ובקהילה) בפנימיות, המקומיים, הספר
שנתקבל המידע בשילוב בדוח, המידע אחרים. וולונטריים וגופים ציבוריים גופים ועלידי הממשלה,
בני של והצרכים הקשיים בין ההתאמה מידת לבדיקת בסיס יהוו והוריהם, הנוער בני בראיונות
הנוער בני בה והמידה בשטח, הקיימים השירותים מגוון לבין השונים, בתחומים והוריהם הנוער
עושים, שהם השימוש מידת להם, לסייע המיועדים השונים השירותים של קיומם על יודעים והוריהם
בשירותים השימוש במהלך נתקלים הם בהם והקשיים הקיימים מהשירותים שביעותרצונם מידת

אלו.

השונים הממשלה משרדי במסגרת הניתנים השירותים מגוון .2

להתאים צריכים השירותים מספקי השונים הגופים בה למידה ביחס שונות גישות קיימות ככלל,
מתכנני בה מהמידה מושפעות אלו גישות "מהגרים". באוכלוסיות לטפל עלמנת שירותיהם את
כמה ועד הקולטת, לחברה עצמה את ולהתאים להשתלב המהגרים מאוכלוסיית מצפים השירות

האוכלוסייה. כלל בקרב לשונות לגיטימציה נותנים הם

הנסקרים בשירותים מסוימים שינויים שחלו ייתכן הדברים מטבע .1996 נובמבר לחודש נכונים הנתונים 2

זה. מועד מאז
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נבדלות אלו דרכים מאתיופיה. עולים נוער לבני שירות למתן דרכים במספר נערכו השונים הגופים
אלו: נוער בני לצורכי השירות התאמת ובדרך במידה מזו זו

מאתיופיה. לעולים מיוחדת התאמה כל ללא נוער, בני לכלל שקיים כפי השירות מתן (1)

מאתיופיה). העולים הנוער (בני ה"מטופלים" תוספת בעקבות הקיים, השירות היקף הרחבת (2)

אלו. נוער לבני הניתנים ושירותים לפרויקטים תקציבים של תוספת בעיקר כללה זו הרחבה
כוחאדם. של בתוספת עלפירוב לוותה זו התרחבות כמוכן,

נוער לבני השירות במתן מקצועיים, בתפקידים העדה בני של שילובם תוך כוחהאדם, הרחבת (3)

מאתיופיה. עולים
כוח הכשרת כללה ההתאמה מאתיופיה. עולים נוער לבני הקיימות והתכניות השירות התאמת (4)

הבעיות עם זה כוחאדם של ההיכרות ותגבור מאתיופיה, עולים נוער בני עם לעבודה אדם
ולקשיים לתרבות השונות בפעילויות הכלולים התכנים התאמת אלו; נוער בני המייחדות

התכנים. והעברת הטיפול דרכי התאמת וכן העדה, לבני הייחודיים
בלבד. מאתיופיה העולה הנוער לבני המיועדים מיוחדים מסלולים או תכניות פיתוח (5)

פותחו ולא הקיימים, הגופים במסגרת מתנהלת אתיופיה יוצאי נוער לבני השירותים הספקת ככלל,
הוספת תוך  הניתן השירות היקף הורחב המקרים ברוב חדשות. נוספות מסגרות זה לצורך
השירות התאמת תוך או אתיופיה, יוצאי נוער לבני הניתנים ולשירותים לפרויקטים תקציבים
השירות, לסגל העדה בני עובדים והוספת בעולים המטפל כוחהאדם הכשרת המיוחדים; לצורכיהם
לבני והותאמו שפותחו השירותים מרב כצפוי, המטפל. לצוות ייעוץ למתן או העדה בבני לטיפול

והרווחה. העבודה ומשרד והתרבות החינוך משרד באמצעות ניתנים אתיופיה, יוצאי נוער

והתרבות החינוך משרד 2.1
העולים הנוער בני לכלל הניתנים ושירותים הסבות 2.1.1

ובחטיבות הביניים בחטיבת אתיופיה יוצאי נוער בני כ10,000 למדו ,1995/96 הלימודים בשנת
וח') ז' כיתות תלמידי (במיוחד האם בקהילת למדו כמחציתם החינוך. במערכת העליונות
כ"עולה" תלמיד מגדיר החינוך משרד ט'י"ב). כיתות תלמידי (בעיקר בפנימיות למדו וכמחציתם
שהגיעו מאתיופיה עולים לגבי עלייתו. יום שלאחר בספטמבר מ1 החל רצופות שנים ארבע במשך
לאחר שנים שש כיום, גם נמשכת והיא כעולים להטבות ה"זכאות" תקופת הוארכה ,1991 מאז

עלייתם. מועד

לימוד שעות של תוספת (א)
בכיתות עולים נערים בשבוע. "נוספות" הוראה שעות 1.75 "זכאי" עולה כל בעבור מקבל ביתספר
נוספות הוראה שעות אלפיים נוספת. לשעה זכאים יותר, או בגרות בחינות בשלוש הנבחנים י"אי"ב
ועברה עולים אינם כבר "רשמי" ובאופן ,1991 שנת לפני שעלו אתיופיה יוצאי לתלמידים הוקצו
דעת לשיקול נתון ניצולן ודרך לביתהספר, ישירות מועברות אלו הוראה שעות זכאותם. תקופת

המנהל.
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הבגרות בבחינות הקלות (ב)
פה בעל להיבחן (1) רשאים שפה, בכישורי צורך יש בהם במקצועות בגרות לבחינות הניגשים עולים
במספר הקיימת לעולים המיוחדת (פנימית) ביתספרית תכנית לפי להיבחן (2) מהמקצועות; בחלק
רגיל במבחן להיבחן (3) או לעולים; המיועדת חיצונית תכנית לפי או המפקח), (באישור מקצועות
רשאים הם כמוכן, המבחן. לכתיבת נוסף זמן לקבל וכן לציון, נקודות עשר של בתוספת ולזכות

במילון. ולהשתמש ראשונה זרה בשפה בבחינה אימם בשפת להיבחן

וחברתית לימודית מבחינה חלשות לאוכלוסיות תכניות (ג)
האגף וחברתית". לימודית מהזנחה "הסובל לנוער בתכניות משולבים מאתיופיה עולים תלמידים
והם אתיופיה יוצאי נוער לבני נפרדות מסגרות עלפירוב מקיים אינו (שח"ר) ורווחה חינוך לשירותי
הנמצאיםבסיכון בילדים לטיפול המיועדות תכניות מפעיל שח"ר אגף הקיימות. משתלביםבתכניות
הבאות:' התכניות מופעלות זו פעילות במסגרת המשפחה. של תפקודית מצוקה בשל לנשירה גבוה
התכנית הלימודים. סיום שלאחר בשעות הביתספריות או המשפחתיות המועדוניות תכנית (1)

לימודי. וקידום בית שיעורי בהכנת סיוע חברתית, פעילות צהריים, ארוחת לתלמידים מקנה
האב ראיית תכנית כגון התלמיד, אישיות לחיזוק תכניות גם מופעלות המועדוניות בתוך

במשפחה. האב תפקיד מרכזיות את המדגישה כמודל,
החיים), מראשית וטיפוח (העשרה הור"ים תכנית הינה במועדוניות המופעלת נוספת תכנית (2)

לתלמידים כהורים יותר טוב לתפקוד כלים במועדונית הנמצאים התלמידים להורי המקנה
ביתהספר. עם ההורים של הקשר את ומחזקת

לימודי תגבור לתלמידים ומספקת בתיהספר בתוך פועלת עכשיו) נשירה (מניעת מנ"ע תכנית (3)

ספר). בתי בכ90 מופעלת (התכנית ותלמיד תלמיד לכל אישי באופן המותאם מובנה,
חטיבות את שסיימו לתלמידים להישגים) צופה למאמץ, מוכן בעצמי, (אמונה אומ"ץ תכנית (4)

בתכנית הלימודים הלימודית. רמתם בשל תיכוניים לבתיספר להתקבל יכולים ואינם הביניים
לימודית לרמה אינטנסיבית בצורה התלמיד את מכינים בהם חודשים, ארבעה נמשכים

תיכונית.
תלמידים והנשרת נשירת למניעת הסדיר הביקור קציני של האישי במישור מיוחדת פעילות (5)

הנמצאים לתלמידים אישיים פתרונות למציאת פועלים הסדיר הביקור קציני מבתיהספר.
מסגרות סדיר לביקור המחלקה מפעילה במקביל נשירה. של בתהליך או לנשירה בסיכון

יום. ופנימיות מועדוניות  הלימודים סיום שלאחר בשעות לשהייה לתלמידים

אקדמיים: וללימודים לבגרות תלמידים לקידום תכניות גם מופעלות האגף פעילות במסגרת
מיצו שלא לבגרות לימודי פוטנציאל בעלי לתלמידים המיועדת לבגרות) (מעבר מב"ר תכנית (1)
אסטרטגיות ומוקנות הלימוד שעות מתוגברות בהן קטנות, בכיתות מופעלת התכנית אותו.

שונות. למידה

התיישבותי לחינוך המינהל דתי, לחינוך המינהל ובהם נוספים גורמים שותפים אלו תכניות למימון 3

האגף. מידענית ברסימןטוב, רונית של בכתב דיווח  שח"ר אגף פעילויות על למידע המקור וארורים.

סדיר. ביקור במחלקת תלמידים איתור רכז זיסמן, מנח התקבל הסדיר הביקור קציני פעילות על הדיווח
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להם חסרות אך הבגרות, מבחינות חלק שעברו לתלמידים המיועדת שנייה הזדמנות תכנית (2)

בחינות. מספר
י'י"ב בכיתות תלמידים לעידוד המיועדת למצוינות) אישיים כישורים (מיצוי מיכא"ל תכנית (3)

הבגרות. בחינות לקראת לימודי ותגבור יעיל ללימוד כלים הקניית וכוללת בלימודים, להצטיין
לבחינות להתקבל לתלמידים לסייע המיועדים הפסיכומטריות לבחינות להכנה קורסים (4)

עלתיכוניים. במוסדות הכניסה

מאתיופיה עולים נוער לבני ייחודיים ושירותים הסבות 2.1.2
את עיצבו אשר מרכזיות החלטות שתי התקבלו משה", ב"מבצע מאתיופיה העלייה גל בעקבות
שהתקבלו ההחלטות ליתר בסיס והיוו החינוך, במערכת מאתיופיה העולים הנוער בני של קליטתם
הראשונה הלימודים בשנת מאתיופיה העולים התלמידים כל של הפנייתם האחת, השנים. במרוצת
העולים הנוער בני של המכריע הרוב הפניית והשנייה, ממלכתייםדתיים. לבתיספר א') (כיתה
החינוך במערכת השתלבו אשר עולים תלמידים בנוסף, הנוער. עליית של לפנימיות מאתיופיה
והרגלי העברית השפה את רכשו שבהן מיוחדות, אולפן בכיתות למדו לארץ, להגעתם בסמוך
לבתיספר מאתיופיה העולים התלמידים כל את להפנות ההחלטה בארץ. מקובלים למידה
להפנות ההחלטה "מסורתית". מחברה מגיעים שהעולים ההנחה על התבססה דתיים ממלכתיים
לארץ שהגיעו נערים של בקליטתם ניסיון בעלות היו אשר הנוער, עליית של לפנימיות הנוער בני את
הוריהם. ללא משה" ב"מבצע לארץ הגיעו העדה מבני רבים נוער שבני מהעובדה נבעה הוריהם, ללא

ממלכתיים יסודיים בבתיספר מאתיופיה עולים תלמידים של גבוה לריכוז הביאו אלו החלטות
מקומיות ברשויות  מגוריהם במקומות ממלכתייםדתיים בבתיספר בעיקר השתלבו הם דתיים.
האם בקהילות בתיהספר את עזבו הנוער בני ואילו בפריפריה, באזורים דלים משאבים בעלות

בפנימיות.4 ולמדו

מאתיופיה:5 עולים קלטו אשר יסודיים, בתיספר למנהלי הנחיות מספר גובשו 1993 שנת במהלך
המלמדים מורים הכשרת (2) הרגילות; בכיתות מאתיופיה העולים התלמידים כל של שילובם (1)

מאתיופיה; העולים של והתרבות הרקע על למורים ידע והקניית מגוונות, הוראה בדרכי העולים את
בכיתה; 25£9מהתלמידים על יעלה שלא כך בכיתות מאתיופיה העולים התלמידים אחוז הגבלת (3)
לבתיספר התלמידים יוסעו מאתיופיה, עולים תלמידים של גבוה ריכוז יש בהם במקומות (4)

ההורים). העדפת לפי ממלכתיים, לבתיספר יופנו (או מגוריהם במקום שאינם

.1995 ושות' אדלר וכן .1994 ונועם ליפשיץ ראה: 4

לד"ר בחמ"ד העולים התלמידים קליטת על מהממונה בחמ"ד, עולים תלמידים לקליטת עמדה נייר ראה: 5
אמנון לפרופ' מכתב ;1993 בדצמבר 23 מתאריך והתרבות, החינוך משרד מנכ"ל שושני, שמשון
באוקטובר 28 מתאריך תשנ"ד,  בחמ"ד אתיופיה ילדי קליטת בנושא והתרבות, החינוך שר רובינשטיין,
למנהלים שנשלח הרומ"ד של פנימי מסמך מאתיופיה", עולים תלמידים כלפי החמ"ד "מדיניות וכן ;1993

.(19941993) תשנ"ד הלימודים שנת במהלך מאתיופיה עולים תלמידים שקלטו בבתיספר
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החינוך במערכת אתיופיה עולי של ההיגוי מרכז (א)
מאתיופיה העולים התלמידים של קליטתם לנושא ומחויבות העבר לקחי את ליישם ניסיון מתוך
החינוך", במערכת אתיופיה עולי של ההיגוי "מרכז פניםמשרדי היגוי צוות 1994 באפריל הוקם
ומבעלי מקצוע מאנשי העדה, בני מפעילים שהורכב החינוך,6 לקידום האגודה בחסות גם הפועל

זה. בתחום המתמחים תפקידים

העוסקים השונים הגורמים של פעולותיהם בין תיאום (1) הם: ההיגוי מרכז של המרכזיים היעדים
(2) המשרד; למדיניות בהתאם מקצועית הנחיה ומתן במשרד אתיופיה יוצאי נוער ובני בילדים
בתחום אתיופיה יוצאי נוער ובבני בילדים המטפלים למשרד מחוץ השונים הגופים בין תיאום
מדיניות גיבוש (3) שונות; וקרנות הג'וינט כגון אחרים, וגופים אחרים ממשלה משרדי כמו החינוך,
בני עם קשר קיום (4) החינוך; שבמערכת אתיופיה יוצאי בתלמידים הטיפול בנושא טווח ארוכת
יוצאי אוכלוסיית לשיתוף מטרה מתוך העדה, לבני לסיוע הפועלים שונים וארגונים האתיופית העדה

ילדיהם. בחינוך הקשורים בתהליכים אתיופיה

:1812 גילאי נוער לבני פעילות תחומי מספר למרכז
מיוחדת, והכשרה מקצועי רקע בעלי העדה, בני ותיקים עולים מנחיםיועצים, שמונה הפעלת (1)

מתמקדת ההנחיה אתיופיה. יוצאי תלמידים של ריכוז יש שבהם בבתיהספר לצוותים בסיוע
במסגרת כמוכן, אתיופיה. יוצאי לחינוך הנוגעים והביןתרבותיים התרבותיים בהיבטים
צוות לבין אתיופיה יוצאי התלמידים הורי בין הקשר לחיזוק המנחיםיועצים פועלים תפקידם
ביצוע ובסיוע מאתיופיה, העולים בנושא והדרכה השתלמויות בארגון בסיוע ביתהספר,

החינוכי. בתחום נוער לבני ייחודיים פרויקטים
למיצוי להביא כדי אתיופיה, יוצאי לתלמידים יום") ("פנימיות לימודיות מועדוניות הפעלת (2)

כ2,000 לומדים הלימודיות במסגרתהמועדוניות מלימודים. נשירה ולמניעת שלהם הפוטנציאל
וחשבון. אנגלית הנקרא, הבנת בנושא ללימודים דגש ניתן זו במסגרת אתיופיה. יוצאי תלמידים
מוקדשים מהלימודים וחלק טכניים, או מדעיים מקצועות גם נלמדים מהמועדוניות בחלק
במניעה לסייע גם מכוונת אחרהצהריים בשעות הפרויקט הפעלת תחומים. במגוון להעשרה

עבריין. או מנותק לנוער והתחברות המעש וחוסר השוטטות תופעת בצמצום או
הצהריים אחר בשעות מתקיימים החוגים הטבע. להגנת החברה באמצעות סיירות חוגי הפעלת (3)
בין האישית), (ברמה לעצמו אדם בין עיקריים: מישורים בשלושה הנוער בני לחיזוק ופועלים
התכנית ונופה). הארץ עם הקשר (העמקת לארצו אדם ובין צוות), עבודת (תוך לחברו אדם
נוער בני כ150 משתתפים אלו בחוגים בה. המשתתפים של ליכולתם התאמה תוך מתבצעת

הארץ. ברחבי אתיופיה יוצאי

משרד וכן .1995 החינוך, לקידום האגודה והתרבות, החינוך משרד מתוך: ההיגוי מרכז פעילות על המידע 6
.1996 החינוך, לקידום האגודה והתרבות, החינוך
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ליידע במטרה העולים, התלמידים הורי בקרב הסברה פעולות הוועדה חברי מקיימים במקביל,
לאפשרות ההורים מודעות את להעלות כדי ילדיהם, לרשות העומדים בתיהספר סוגי על אותם
מאתיופיה עולים תלמידים של גבוה ריכוז למנוע ובכך הממלכתיים, לבתיהספר ילדיהם העברת

ממלכתייםדתיים. בבתיספר

המיוחד החינוך למסגרות תלמידים אבחון (ב)
בגלל המיוחד החינוך למסגרות הופנו מאתיופיה עולים כי חשש עלה השונה התרבותי הרקע בשל
החלטה התקבלה זאת, בעקבות שלהם, התרבותי לרקע מותאמים שאינם אבחון בכלי שימוש
שעומדים או המיוחד לחינוך השמה תהליך עברו אשר אתיופיה, יוצאי תלמידים לקבוצות לערוך
יוצאי תלמידים כ1,200 אלו. לתלמידים המותאם פויירשטיין מכון של מיוחד אבחון אותו, לעבור
לפי מחויבת, שבהן ההשמה בוועדות זה. ייחודי אבחון עברו והעליסודי היסודי בחינוך אתיופיה

שפתם. את שדובר מתורגמן גם נוכח התלמיד, הורי של נוכחותם החוק,

כ600 המיוחד החינוך במסגרות למדו (תשנ"ו) שעברה הלימודים בשנת החינוך,7 משרד נתוני לפי
לכ^3.03 בדומה מאתיופיה, העולים התלמידים מכלל כ^3 המהווים אתיופיה, יוצאי תלמידים
הלומדים מאתיופיה עולים תלמידים האוכלוסייה. כלל בקרב אלו במסגרות הלומדים תלמידים

הכללי. החינוך במסגרות הניתנות להטבות זכאים המיוחד החינוך במסגרות

בבתיהספר ו"עוצי פסיכולוגי שירות מתן (ג)
מתן (1) עיקריים:8 תחומים שלושה על אחראי החינוך במשרד הייעוצי הפסיכולוגי השירות אגף
חינוכי ייעוץ מתן (2) חינוכיים; פסיכולוגיים באמצעות החינוך, למערכת פסיכולוגיים שירותים
מורים והכשרת תכניות פיתוח (3) התלמידים; ולהורי בבתיהספר המורים לצוות לתלמידים,

ומניעתיים. התפתחותיים בנושאים

התפתחות ולקדם והלימודית הרגשית יכולתו את לממש תלמיד לכל לסייע הינם השירות יעדי
ולשלבי לצרכיו התייחסות כדי תוך לחיים, והכנה משתנים מצבים עם התמודדות ויכולת תקינה
התלמידים מודעות להגברת המיועדת חיים", "כישורי תכנית את גם מפעיל זה שירות התפתחותו.
משפחה, לחיי חינוך אלימות, מניעת כגון לנושאים, התייחסות וכוללת בקהילה, ההתנהגות בתחום

למידה. תהליכי ושיפור ומשבר, לחץ מצבי עם התמודדות ואלכוהול, בסמים שימוש מניעת

והתלמידים התלמידים הורי בבתיהספר, מחנכים באמצעות בעיקר נעשית השירות אל ההפניה
עצמם.

המיוחד. לחינוך האגף מנהלת פן, רות של בכתב דיווח לפי 7

החינוך משרד מתוך; וכן שפ"י, חינוכי, לייעוץ המחלקה מנהל אנטין, נורמן של בעלפה דיווח מתוך 8

.1996 חינוכי, לייעוץ המחלקה ייעוצי, פסיכולוגי לשירות האגף והתרבות,
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מספר אתיופיה יוצאי בתלמידים המטפלים ליועצים התקיימו הייעוצי הפסיכולוגי השירות במסגרת
ליועצים נוספות עבודה שעות הוקצו כמוכן, האתיופית. והמסורת התרבות להכרת השתלמויות

אלו. תלמידים לומדים שבהם בבתיהספר

בפנימיות נוער לבני המיועדות תכניות (ד)
והן ממלכתיות הן הנוער, עליית של בפנימיות משולבים הנוער בני של הגדול הרוב כאמור,
בשנים רובם הופנו מאתיופיה, העולים התלמידים של הלימודית רמתם בשל ממלכתיותדתיות.
בשנת וכבר ומצטמצמת, הולכת זו מגמה כיום מקצועיים. לימוד למסלולי עלפירוב הראשונות
הבנת מתוך עיוניים. במסלולים וכמחציתם מקצועיים במסלולים למדו התלמידים כמחצית 1996

וגופים הנוער עליית מפעילים מאתיופיה, העולים התלמידים אוכלוסיית של הייחודיים הצרכים
שונים. בתחומים אלו עולים של לקידומם ייחודיות תכניות מגוון נוספים

הנוער על"ת (ה)
עליית של בפנימיות מאתיופיה עולים תלמידים כ4,800 למדו (תשנ"ו) שעברה הלימודים בשנת
לימודית ברמה המגיעים העולים, התלמידים בין הקיימת הלימודית לשונות התייחסות מתוך הנוער.
מיועדות וחלקן אתיופיה לעולי ייחודיות חלקן לתלמידים, לסיוע אסטרטגיות מספר פותחו שונה,

הנוער.9 בעליית המתקשים התלמידים אוכלוסיית לכלל

אחר אישי מעקב התקיים התלמידים) (מרבית האינטגרסיביות בכיתות התלמידים לאוכלוסיית
והאנגלית; העברית המתמטיקה, במקצועות תגבור שיעורי בבתיהספר נערכו כמוכן, התקדמותם.
לומדים שבמסגרתה "שילוב", תכנית של בכיתות בלימודים השתלבו זו מאוכלוסייה חלק
חיזוק מקבלים הם זו בשנה אחת. לימודים משנת יותר לא משך נפרדות קטנות בכיתות התלמידים
יסוד במיומנויות השליטה שיפור (2) למידה; הרגלי הקניית (1) עיקריים: תחומים בארבעה לימודי
אישית אחריות תחושת יצירת ו(4) ידע; פערי צמצום (3) ואנגלית); חשבון הנקרא, הבנת (קריאה,
של הכללית החברתית לפעילות שותפים התלמידים השנה במהלך ועיצובן. במשימותיו התלמיד של
מופעלת התכנית "רגילות". בכיתות משולבים התלמידים זו, תגבור שנת לאחר גילם. שכבת
צוות בשיתוף שונים לימודיים מחנות התקיימו החופשות בזמן בנוסף, יוקרתיים. לימוד במוסדות

הפתוחה. האוניברסיטה

של יסוד מיומנויות ברכישת מתקשים אשר עולים), תלמידים (כ300 המתקשים התלמידים לאוכלוסיית
ההוראה בשיטת שימוש תוך למידה, בבעיות ולטיפול לאבחון למידה מרכזי הופעלו וכתיבה, קריאה
המלמדים המורים תגבור. ושיעורי עזר שיעורי מתן בחשבון, מתקנת ובהוראה בקריאה המסייעת
להעשרה התכנית הופעלה בנוסף, זה. בתחום להתמחות כדי מיוחדים קורסים עברו אלו תלמידים
צוות את הכשירה ובמקביל לתלמידים הועברה אשר פויירשטיין, מכון של אינסטרומנטלית

שונות. לימודיות קייטנות התקיימו הקיץ בחודשי זו. בשיטה לשימוש ההוראה

קידום על מפקח מלקמו, יעקב ועם הנוער, עליית מנכ"ל גרופר, עמנואל עם ראיונות על מתבסס הדיווח 9
.1995 ושות' אדלר על וכן בפנימיות, עולה נוער
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הנוער עליית מפעילה עולים), תלמידים 3500) בגרות לתעודת למידה יכולת בעלי התלמידים לאוכלוסיית
בעזרת מקצועות, במספר לימודי תגבור המקבלים תלמידים, של קטן מספר שבהן פרויקט", "כיתות
תלמידים לימודיות. העשרה בתכניות להשתתף התלמידים זוכים אלו בכיתות מקצועיים. מורים

לבגרות). (מסלול מב"ר לכיתות מופנים אלו בכיתות בלימודיהם שהצליחו

לכלל ומיועדות הלימודי, בתחום שאינן הנוער, עליית במסגרת המופעלות נוספות העשרה תכניות
כוללות:10 מאתיופיה העולים התלמידים

אלו). בחוגים משתתפים פנימיות בשש עולים (כ300 מדע שוחר לנוער חוגים (1)
פנימיות). בתשע עולים (כ250 מצטיינים ספורטאים טיפוח (2)

הצבא. עם בשיתוף לצה"ל) הכנה (קורס ציון מגן (3)

עולים). (כ60 צעירה מנהיגות טיפוח (4)

הנוער. ולבני להורים הסברה פעולות הכוללת למשפחה, הפנימייה בין הקשר להידוק תכנית (5)

היהודית המורשת לחיזוק מסגרת  גשר עם בשיתוף העדה, מסורת עם הקשר לשמירת תכנית (6)

תלמידים). (כ400
עצמאיים. ולחיים משפחה לחיי הבת הכנת תכנית (7)

פנימיות). בכ20 (מופעלת לבריאות חינוך תכנית (8)
מורשת טיפוח לשם העדה, בן ארצי מפקח בראשות האתיופית, העדה בני מנחים צוות הפעלת (9)

בפנימיות. אתיופיה יוצא לנוער ייחודיות בבעיות ממוקד וטיפול אתיופיה, יהדות

והמורשת התרבות הכרת לשם בפנימיות למחנכים אינטנסיביות השתלמויות מפעילה הנוער עליית
הנוער עליית בפנימיות נחוג הסיגד חג כמוכן, התרבותית. הרגישות וטיפוח אתיופיה יהדות של

פנימייה. כל של החינוכית בתכנית מרכזי חלק והינו

בחינוך הטיפוח לחקר המכון של "יישות" פרויקט הפנימיות באחת מופעל הנוער עליית במסגרת
לעולים המותאמות הוראה טכנולוגיות והקניית ביןתרבותי גישור שבמרכזו העברית, באוניברסיטה
בפנימיית מופעל זה ניסיוני פרויקט אתיופיה. יוצאי בתלמידים המטפל בפנימיות ההוראה לצוות

העליונה. ובחטיבה הביניים בחטיבת מאתיופיה עולים תלמידים כ120 לומדים בה "הדסים",

החינוך לקידום האגודה (ו)

של בפנימיות חלש חברתיכלכלי מרקע המגיעים פוטנציאל בעלי ילדים של לשילוב פועלת האגודה
בעלי או מחוננים, לנערים איכותי חינוך לספק הינה האגודה פעילות מטרת יוקרתיים. בתיספר

כאחד)." ועולים ותיקים (ישראלים חלשה מאוכלוסייה הבאים פוטנציאל

התכנית. לצד מספרם צוין אלו, העשרה מתכניות הנהנים העולים להיקף ביחס מידע שהתקבל במידה 10
.(1994/95) תשנ"ה הלימודים לשנת נכון המידע

לקידום באגודה בפנימיות השתלבות על האחראית זהבי, מפנינה התקבל האגודה פעילות על המידע 11

.1993 החינוך, לקידום האגודה מתוך: וכן החינוך,
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תלמידים  מועמדים לאיתור לבתיהספר האגודה נציגי פנו העדה, בני בקרב הפעילות במסגרת
בתנאים אך האגודה, של הסטנדרטיים הקבלה מבחני את עברו התלמידים מצטיינים. עולים
מאתיופיה, עולים תלמידים לכ400 האגודה סייעה (תשנ"ו) שעברה הלימודים בשנת מקילים.

פנימיות. בכ15 הלומדים

לקראת לימודית להכנה אינטנסיביים לימודים שבוע מתקיים הלימודים, שנת התחלת לקראת
הן סיוע לעולים ניתן הלימודים שנת במהלך בפנימייה. החיים עם והיכרות בפנימייה הלימודים
קבוצתיים עזר שיעורי לעולים ניתנים הלימודי, בתחום הכלכלי. בתחום והן הלימודי בתחום
חודשיים. כיס ודמי בגדים מיטה, כלי לרכישת מימון מקבלים התלמידים הכלכלי, בתחום ואישיים.

העולים. בבתי בית ביקורי המבצע מיוחד עובד מלווה העולים התלמידים את

דת' לחינון המינהל (ז)

בבתי לומדים העליונה, ובחטיבה הביניים בחטיבות הלומדים העולים התלמידים מרבית כאמור,
כ6,000 שבפיקוחו בבתיהספר למדו תשנ"ו הלימודים בשנת דתי. לחינוך המינהל שבפיקוח ספר

בפנימיות.12 נוספים תלמידים וכ3,000 בקהילה מאתיופיה עולים תלמידים

מאתיופיה העולים התלמידים את להפנות המאמצים בעקבות האחרונות, השנתיים במהלך
האחת, דתי. לחינוך המינהל עלידי פעולות מספר ננקטו בקהילה, ולבתיספר "יוקרתיות" לפנימיות
תלמידים לקבל גבוהה לימודית שברמה והאולפנות התיכוניות הישיבות בראש העומדים עידוד
בבתי מאתיופיה עולים לתלמידים ייחודיות תכניות פיתוח של התחלה השנייה, מאתיופיה. עולים

בקהילה. עליסודיים ספר

בבתיהספר מאתיופיה העולים התלמידים של לקידוםהשתלבותם מיוחד כוחאדם היקצה המינהל
ובהפעלת זה בתחום ההשתלמויות בריכוז ייחודיים, בפרויקטים המטפלים מטה אנשי שלושה 

שטח: אנשי של רב מספר וכן חיילות מורות
מפקחים). (כ10 העולים התלמידים בתחום הפיקוח על האחראים עלייה, לקליטת מפקחים (1)
כלל לקידום אחראים העדה, בני אינם וחלקם האתיופית העדה בני חלקם  מתאמים (2)

מתאמים). כ20 (פועלים לאומי שירות בנות ולהנחיית העולים, התלמידים
שירות בנות (כ150 בבתיהספר לתלמידים המסייעות חיילות, ומורות לאומי שירות בנות (3)

בבתיהספר). מסייעות חיילות מורות וכ120 לאומי
העולים. התלמידים קליטת בנושא מיוחדות השתלמויות עובר זה כוחאדם

תלמידים קליטת על הממונה סמט, מרדכי של בעלפה דיווח על מתבסס המינהל פעילות על המידע 12

מתאמת לינדר, ורווה דתי; לחינוך במינהל חינוכיים לפרויקטים ארצי מרכז אהרון, יהודה ברומ"ד; עולים
המטה דתי, לחינוך המינהל והתרבות, החינוך משרד ומתוך: בחמ"ד, התלמידים קליטת בנושא ארצית

.1996 עלייה לקליטת
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החלו האחרונות, השנתיים במהלך יסודיים, לבתיספר והמאמצים המשאבים מרבית הופנו כה עד
על בבתיספר לפעול החלו אשר העולים, התלמידים לקידום ייחודיות תכניות מספר להפעיל

אחרים:" גופים בשיתוף מתבצעות מהתכניות חלק בודדים. יסודיים
בשיתוף מופעלת אתיופיה), יוצא תלמיד עם שבועית בפגישה נפגש סטודנט (בה פר"ח תוכנית (1)

שח"ר. אגף
צהריים ארוחת ומתן לימודי תגבור העשרה, חוגי של פעילות הכוללים למידה ומרכזי מועדוניות (2)

תלמידים גם במועדוניות משולבים כיום במועדוניות. לומדים מאתיופיה עולים (כ2,500
בתיספר). בכ50 מופעלים הלמידה מרכזי מאתיופיה. עולים שאינם מתקשים

והעשרה ביום, ארוחות שלוש ומקבל הערב, שעות עד שוהה התלמיד שבהן יום פנימיות (3)

האחריות שונות. חברתיות ופעילויות למבחנים, ולימוד בית שיעורי בהכנת סיוע לימודית,
החינוך. לקידום האגודה של היא זו תכנית להפעלת

של רב מספר שקלטו בבתיספר מתבצע ג'וינטישראל, בשיתוף המופעל "שילובים" פרויקט (4)

בתי וצוותי הנהלות לרשות כלים להעמדת פועל הפרויקט צוות מאתיופיה. עולים תלמידים
הטרוגנית בכיתה בהוראה הקשורים הקשיים עם בהתמודדות להם יסייעו אשר הספר,
התלמידים כלל ושל במיוחד, מאתיופיה, העולים התלמידים של הישגיהם לקידום ובעבודתם

בביתהספר.

בתיספר). בכ70 (פועל העולים התלמידים לקידום חינוכיות יוזמות לפיתוח 67 פרויקט (5)

יוצאי תלמידים של ניכר מספר לומדים שבהם בתיספר, מנהלי מקבלים הפרויקט במסגרת
בבית העולים של שילובם לקידום ייחודיים פרויקטים להפעלת שבועיות שעות כ8 אתיופיה,

ספרם.

לוותיקים. והן לעולים הן המתקיימים הארץ, להכרת סיירות חוגי (6)

יסוד כלי והקניית בלימודים חלשים תלמידים לשילוב מכינה הקמת הכולל פויירשטיין פרויקט (7)

בשני (פועל למורים ביתספריות השתלמויות וביצוע אינסטרומנטלית, להעשרה תכנית וחשיבה,
תיכוניים). בתיספר

ג'וינט בסיוע מופעל הפרויקט חשיבה. כושרי ולפתח לקדם שנועד ופר"ח" "כפתור פרויקט (8)

פיתוח עיקריים: נושאים בשלושה לימודית ערכה באמצעות מופעל הפרויקט דורון. וקרן ישראל
ותנועה. משחק באמצעות חשיבה פיתוח מתמטית, חשיבה

שונים ואמנות ספורט ובתחומי לימודיים בתחומים מאתיופיה עולים לתלמידים מלגות מתן (9)
תלמידים). לכ160 ש"ח 300 בגובה מלגות ניתנו שעברה הלימודים (בשנת מצטיינים הם בהם

יוצאי תלמידים של השתלבותם בנושא המתמקדים מחקרים מספר יזם דתי לחינוך המינהל בנוסף,
פעילותם. את ומלווה החינוך, במערכת אתיופיה

זה. נתון צוין לא זו ומסיבה בהן, המשתתפים העולים היקף על מידע התקבל לא מהפעילויות חלק לגבי 13
אחרת. במפורש צוין כן אם אלא היסודיים, הספר בתי את גם כוללים הנתונים כל
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פרויקט בהפעלת שותף יהיה דתי לחינוך המינהל (רנשנ"רו), הבאה הלימודים בשנת כי נראה
בקהילה. ביניים בחטיבות ישראל ג'וינט של "קשרים"

תכנית גיבשו ,(1AEJ) אתיופיה יהודי למען הישראלית האגודה בשיתוף דתי, לחינוך המינהל כמוכן,
כלכלי ייעודי סיוע מתן באמצעות הן  מאתיופיה העולים התלמידים של הלימודי לקידומם עבודה
לבגרות. לימודיים מסלולים עם לבתיספר תלמידים והפניית לימודי תגבור באמצעות והן להורים,

בפועל. השמתה ולפני משאבים גיוס של בשלב עדיין נמצאת זו תכנית

מלימודים נשירה בסכנת נמצאים או לומדים שאינם נוער בבי לקידום תכניות (ח)
מנותק לנוער חינוכייםטיפוליים שירותים בפיתוח עוסק ונוער, חברה במינהל נוער קידום תחום
בבני מטפל השירות אלו. ממסגרות ולניתוק לנשירה בסיכון הנמצא ו/או פורמליות חינוך ממסגרות
פרטנית, עבודה וכוללת ,(reaching out) היישוג עקרון על מבוססת ההתערבות .1814 גילאי נוער

הנוער.14 בני לקידום המיועדת קהילתית ועבודה קבוצתית עבודה

מטרת העדה. בן נוער קידום עובד בידי בקהילה מתבצע אתיופיה יוצאי נוער בבני הטיפול
שילוב  ויעדיה בסיכון, הנוער בני כלל בקרב לזו זהה אתיופיה יוצאי נוער בני בקרב ההתערבות
סיוע מתן וכן בצבא, השירות לקראת הכנתם בעבודה, או חינוכיות במסגרות הנוער בני של מחדש

קבוצתית. במסגרת וחלקו האישי במישור ניתן מהסיוע חלק השכלה. להשלמת

תכניות: מספר מופעלות נוער לקידום העובד של לטיפול בנוסף
הפרויקט מורי מסייעים זו תכנית במסגרת היל"ה.  והעשרה השכלה להשלמת תכנית (1)

ההשכלה את ולהשלים והכתיבה, הקריאה מיומנויות את לשפר 1815 גילאי לתלמידים
הפורמלית.

הנער ידיעות לשיפור המיועדת וחברה) לאום, (שדה, של"ח [כגון החברתיערכי בתחום תכניות (2)
בסמים השימוש למניעת תכנית סמים) ללא (חיים חל"ס שונים; במישורים ישראל ארץ על

ועוד]. למתבגרים) (המיועדת לקשר" "גשר ואלכוהול,
ומקצועיות. חברתיות מיומנויות לפיתוח תכניות (3)

גורמים). מספר (בשיתוף צבאי לשירות ולגיוס להכנה תכניות (4)

והמסורת. התרבות לשימור תכניות כולל והתרבותי, הקהילתי הפיתוח בתחום תכניות (5)

יוצאי נוער לבני מיועדות וחלקן ותיקים ישראלים עם יחד הנוער בני משולבים מהתכניות בחלק
בלבד. אתיופיה

מנהל שמש, אילן נוער; קידום תחום ראש להב, חיים עם ראיונות על מתבסס התחום פעילות על המידע 14
החינוך, משרד ומתוך; בסיכון; עולה נוער פרוייקט של ארצית רכזת שיברו, ומייסי נוער; לקידום המכון

.1997 ונוער, חברה מינהל והספורט, התרבות
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על דווח בהן אשר מקומיות רשויות ב12 שבסיכון אתיופיה יוצאי נוער לבני השירות מוגש כיום
נוער לקידום היחידה משירותי חלק מהווה השירות בסיכון. מאתיופיה עולים נוער בני של ריכוז
עובדי להכשרת בנוסף מיוחדת, הכשרה שעבר העדה בן עובד נוסף יחידה בכל המקומיות. ברשויות

נוער. קידום

מיוחד והכשרה הדרכה מערך מפעיל החינוך במשרד ונוער חברה במינהל נוער קידום תחום
בת שהינה בסיכון, אתיופיה יוצאי נוער לבני ארצית מרכזת באמצעות הנוער, בני עם לעובדים
נוער לבני הייחודיים והבעיות והאפיונים הביןתרבותי הרקע על מידע כולל ההכשרה מערך העדה.
כיום נמצאים 1814 גילאי מאתיופיה עולים נוער בני כ400 נוער, לקידום היחידות דיווחי לפי אלו.

השירות. של היעד אוכלוסיית את ומהווים הפורמליות, החינוך למסגרות מחוץ

העולים התלמידים להורי המיועדות תכניות (ט)
של המיוחדות לדרישות ההורים מודעות מידת הינה הלימודי בתחום המרכזיות הבעיות אחת
לחינוך האגף פיתח זה בתחום הלימודי. בתחום מעורבותם ומידת בארץ, הלימודים מסגרות
בישראל. והורות משפחה של הנושא לקידום המיועדת לחדש", ישן בין "לגישור תכנית מבוגרים
מחייב אחרת לתרבות שהמעבר מניחה אלא ההורים תפקוד יכולת את שוללת אינה התכנית

בארץ. הקיימת למציאות זו יכולת התאמת

מאתיופיה. עולים הורים כ2,000 למדו בהם חוגים, 150 הופעלו (תשנ"ו) שעברה הלימודים בשנת
לצורכי מותאמת התכנית העדה. בן ומגשר מקצועית מנחה בידי ומועבר מפגשים 14 כולל חוג כל
של הפעלתן התעכבה (תשנ"ז) הנוכחית הלימודים שנת בתחילת המתארגנות. ההורים קבוצות

הכספים. שנת בתחילת כבר התקציב ניצול בשל זו אוכלוסייה בקרב תכניות

והרווחה העבודה משרד 2.2
עברו לא והרווחה העבודה משרד במסגרת מאתיופיה עולים נוער לבני הניתנים השירותים מרבית
תכניות במסגרת בעיקר קיימת היא התאמה, שקיימת במידה זו. לאוכלוסייה מיוחדת התאמה
ריכוז בעלי ביישובים המופעלת עלייה", "מוקדי תכנית במסגרת המקומית, ברמה שפותחו ייחודיות

עולים. של גבוה

הנוער בני לכלל הניתנים שירותים 2.2.1
במצוקה לנערות השירות (א)

שאינן עבודה, או לימודים למסגרת מחוץ הנמצאות (2113) ההתבגרות בגיל לנערות מיועד השירות
מינית עזובה או חברתי איתפקוד של במצב נמצאות ולעתים הזולת, עם משמעותיים קשרים יוצרות

ולסמים).15 לזנות מידרדרות אף חמורים ובמקרים מהבית, בורחות (משוטטות,

מדינת ומתוך: ולנערה, לנשים השירות מנהלת שנבל, חיותה עם ריאיון על מתבסס זה שירות על הדיווח 15

.1982 ,17.1 מס' הוראה והודעות, הוראות והרווחה, העבודה משרד ישראל,
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המשפחתי, בתחומים מקומיים, סוציאליים עובדים בידי פרטני וטיפול סיוע מקבלות הנערות
התנהגות דפוסי ולחיזוק חייהן אורח לשינוי מכוונת הטיפולית העבודה עיקר והמשפטי. החינוכי
לרוב השלילי. העצמי הדימוי ושינוי הנערות, של הטבעית בסביבה מקובלים שהם כפי נורמטיביים,

לקהילה. מחוץ או בקהילה חינוכיות במסגרות לטיפול הנערות מופנות

קציני סוציאליים, עובדים  הבאים התפקידים בעלי באמצעות לרוב מתבצעת השירות אל ההפניה
השירות. עובדי באמצעות או ישראל, משטרת סדיר, ביקור

נערות עם לעבודה סוציאליות עובדות כ25 הוכשרו העדה, בנות בנערות הטיפול התרחבות בעקבות
כ300 זה שירות במסגרת טופלו 1996 בשנת נוספות. עובדות שלוש עבודתן את יתחילו ובקרוב אלו,

מאתיופיה. עולות

מלימודים נשירה לקראת) (או לארור מצוקה ממשפחות לנוער מקצועית הכשרה (ב)
בעיות בעלי לתלמידים מקצועית להכשרה בתיספר מפעיל כוחאדם ולפיתוח להכשרה האגף
בתי נשירה. לקראת נמצאים אשר או מהלימודים, נשרו אשר וחברתיות, כלכליות משפחתיות,
ותעודה מקצועיות, מיומנויות להם ומקנים בתעשייה לעבודה הנוער בני את מכשירים הספר
הנוכחית הלימודים לומדיםבשנת האגף של הפנימייתיים בבתיהספר לימודיהם. סיום מקצועיתעם
בבתיהספר בקהילה הלומדים העולים היקף על מידע התקבל לא מאתיופיה. עולים כ50 (תשנ"ז)

האגף.16 של

בבתי ומחנכים יועצים בעיקר הם האגף שבפיקוח בבתיהספר ללימודים נוער בני המפנים הגורמים
להירשם אפשרות אין הנוער. עליית ומרכז המקומיות, ברשויות הרווחה שירותי יסודיים, ספר

ההורים. אחד של ואישור נוכחות ללא זה אגף של לפנימייה

ההטבות מאתיופיה העולים הנוער לבני ניתנות והרווחה העבודה משרד שבפיקוח בבתיהספר, גם
כספי וזיכוי כיס דמי מקבלים בפנימיות העולים כמוכן, הבגרות. בבחינות לעולים המקובלות

הנוער. עליית במימון עזר שיעורי מקבלים הם הלימודי בתחום בגדים. לקניית

וצעירים לנוער השירות (ג)
המשפחה, בחיי הסתגלות בעיות עם 26 גיל עד ובצעירים נוער בבני מטפל וצעירים לנוער השירות
בסכנת שנמצאים או חינוכיות ממסגרות שנשרו בצעירים מטפל השירות והצבא. החברה העבודה,

הקבוצתית.17 ברמה והן הפרטנית ברמה הן בקהילה ניתן הטיפול נשירה.

"נחלים". הטכנולוגי ביתהספר מנהל כהן, מרדכי של דיווח לפי 16

וצעירים, לנוער השירות מנהל סגן קלאוס, עמירם של בכתב ודיווח בעלפה ריאיון על מתבסס הדיווח 17
.1995 וצעירים. לנוער השירות תקון, ושירותי נוער לקידום האגף והרווחה, העבודה משרד מתוך: וכן
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ניתנים הטיפול במסגרת נורמטיביות. חברתיות במסגרות הנוער בני של שילובם היא השירות מטרת
הפעלת כושר, מדריכי הכשרת בוידאו, צילום קורסי כגון הנוער, לבני והכשרות קורסים חוגים, מגוון

ועוד. לצה"ל הכנה קהילתי, תיאטרון

זה שירות במסגרת טופלו 1996 בשנת לסיועם. הזקוקים הנוער בני את מאתרים השירות עובדי
שיקומיות לתכניות דגש ניתן אלו נוער בבני הטיפול במסגרת מאתיופיה. עולים נוער בני כ200

אתיופיה. יוצאי שאינם צעירים עם יחד אינטגרטיבית במסגרת

האתיופית. התרבות להכרת השתלמויות עברו זה בשירות מהעובדים חלק

סוציאליים עובדים בידי או הרווק, מכוח לפנימיות שהופנו נוער לבני שירות (ד)
בית צו בתוקף לביתם מחוץ אל המוצאים נוער בבני ביתי חוץ טיפול על מופקדת הנוער חסות רשות
לימודיות מסגרות הן שונות, מסגרות מפעילה הרשות קשה. מצוקה עקב ו/או לנוער השלום משפט
ומרכזים אומנה מעון משפחתי, מעון הוסטל, כגון בקהילה, מסגרות והן פנימייתית במסגרת

מאתיופיה.18 עולים נוער בני כ50 חוסים הרשות במסגרת גג. קורת מחוסרי למתבגרים

בשיתוף לעתים הסוציאליפסיכולוגי, בתחום וטיפול סיוע (1) הנוער: בני מקבלים אלו במסגרות
והכשרה הכנה (3) היל"ה; פרויקט במסגרת ההשכלה והרחבת לימודי תגבור (2) המשפחה; בני
עם קשר הרשות עובדי מקיימים במקביל, הפנאי. בשעות והבילוי החברה חיי טיפוח (4) מקצועית;

החוסים. הורי

לבני הקיימים השירותים התאמת מידת של והערכה בחינה של שונים בשלבים נמצאת הרשות
לצוות והכוונה ייעוץ במתן העדה מבני שניים שולבו הנוכחי, בשלב מאתיופיה. העולים הנוער

הרשות.

לנוער המבחן שירות (ת)
בביצוע החשודים נוער בני (1) של: בחינוך ולסייע לשקם לטפל, הינו לנוער המבחן שירות של ייעודו
מוסר בעברות המעורבים 14 גיל עד ילדים (2) נוער; עבריינות במניעת ולעזור החוק על עברה
לשירות נוער בני המפנים העיקריים הגורמים מהתעללות. שסבלו או אחרים), כלפי או (כלפיהם

ישראל.19 משטרת וכן בבתיהספר שונים תפקידים בעלי הם זה

בחלק אתיופיה. יוצאי נוער לבני נפרדת התייחסות אין לרוב מבחן. קציני באמצעות מתבצע הטיפול
השירות השירות, לטיפול במשותף אתיופיה יוצאי נוער בני של קבוצה מופנית בהם מהמקרים קטן

בנפרד. בהם מטפל

העבודה משרד ומתוך: הנוער, חסות ברשות ארצי מפקח זוהר, רומו עם ריאיון על מתבסס הדיווח 18
.1995 הנוער חסות רשות תקון, ושירותי ומבוגרים נוער לקידום האגף והרווחה,

לנוער. המבחן שירות מנהל סגנית קידר, מנאוה התקבל זה שירות על המידע 19
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משתמשים בחקירות כמוכן, האתיופית. התרבות להכרת קורס עברו מאתיופיה בעולים המטפלים
העולים הנערים היקף על מדויקים נתונים השירות בידי אין (כרגע העדה. בני במתורגמנים
של במעמד שהם אתיופיה יוצאי נוער בני כ950 שישנם הוא כיום האומדן עלידם. המטופלים

במשטרה).20 חשודים

מלימודים שנשר נוער לשיקום השירות (ו)

מטרת מלימודים. נשרו אשר נוער לבני אלטרנטיביות חינוך מסגרות מפעיל נוער לשיקום השירות
חריגה וללא נורמטיבית התנהגות תוך הטבעית, בסביבתם לתפקד הנוער לבני לסייע הינה השירות
בלימודים סיוע התלמידים מקבלים שבמסגרתם "מפתנים", מופעלים השירות במסגרת חברתית.

מקצועית.21 בעבודה להשתלבות מוכשרים ובמקביל

קציני בבתיהספר, שונים תפקידים בעלי  זה שירות במסגרת לטיפול נוער בני מפנים גורמים מספר
קידום עובדי וכן המקומיות ברשויות סוציאליים עובדים הייעוצי, הפסיכולוגי השירות סדיר, ביקור

נוער.

מטפל השירות מאתיופיה. העולים התלמידים לקליטת מיוחדת היערכות היתה לא אלו במסגרות
מאתיופיה. עולים הם מתוכם כמה מדויק מידע אין אך עולים, בכ440

עולים נוער לבני מיוחדות ותכניות שירותים 2.2.2
עלייה לקליטת יחידה קיימת העולים, לנושא הרווחה משרד שמייחס והחשיבות המחויבות בשל
במישור השונים האגפים בין עלייה קליטת בנושא המשרד פעולות כל בתיאום העוסקת במשרד,
הזקוקות אוכלוסייה קבוצות בקרב שונים פעילות תחומי ומקדמת כאחד, המקומי ובמישור הארצי

העולים. בקרב מיוחד ולטיפול לסיוע

עלייה "מו7ןדי תכנית (א)
(מבריתהמועצות עולים של גבוה ריכוז יש שבהן מקומיות, רשויות כעשרים הוגדרו זו במסגרת
הצרכים על העונים מיוחדים, פרויקטים הופעלו אלו ביישובים עלייה". כ"מוקדי ומאתיופיה) לשעבר
נערים בין הקשר לחיזוק "גישור" תכנית הופעלה ברחובות לדוגמה, ויישוב. יישוב כל של הייחודיים
בקהילה. וללמוד להישאר המעוניין לנוער תומך מערך נבנה בנתניה משפחותיהם; לבין בפנימיות
הבעיות עם בהתמודדות העוסקת העדה, בנות לנערות תמיכה קבוצת הוקמה זו פעילות במסגרת
עילית. ובנצרת העמק במגדל מנותק עולה לנוער סדנאות הועברו כמוכן, זה. לנוער הייחודיות
להשתלב המוטיבציה והגברת הישראלית לחברה בהסתגלות תחומים: במגוון עוסקים בסדנאות
ובחיזוק שונות בעיות עם להתמודדות כלים בהקניית מינית; ובין אישית בין תקשורת בפיתוח בה;

ישראל. במשטרת הארצי המטה נוער, עבריינות מדור של בעלפה דיווח לפי 20

נוער. לשיקום השירות מנהל דגן, משמואל התקבל זה שירות על המידע 21
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שרובן כך השונות, העולים לקבוצות בנפרד והופעלו תוכננו הפעילויות מרבית העצמית. ההערכה
בנפרד.22 בוצעו אתיופיה יוצאי נוער לבני הפעילויות של הגדול

מאתיופיה עולים נוער לבני מיוחדות ותכניות שירותים 2.2.3
אתיופיה 'וצאי נוער כבי לקידום הפעולה לתיאום הב'ןארגונ'ת הוועדה (א)

סיכון של במצבים הנמצאים מאתיופיה עולים נוער בני של התופעה התרחבות על המידע בעקבות
המורכבת ביןארגונית ועדה הוקמה בסמים), ושימוש עבריינות שוטטות, מלימודים, (נשירה
מטעם נציג מכהן הוועדה בראש בסיכון. אתיופיה יוצאי נוער בבני המטפלים המרכזיים מהגורמים
עולי של ההיגוי ומרכז שח"ר אגף נוער, קידום תחום של נציגים חברים בוועדה ג'וינטישראל.
וצעירים לנוער והשירות לנערה השירות נציגי והתרבות; החינוך ממשרד החינוך במערכת אתיופיה
העלייה; לקליטת מהמשרד בקהילה לקליטה האגף ורווחה; העבודה ממשרד הנוער חסות ורשות
סוציאלית לעבודה בביתהספר נוער לנושאי הפורום נציגי מצה"ל; ראשי חינוך קצין מיפקדת
של ונציגים ג'וינטישראל, ויזמות תעסוקה עולים שילוב אגף על"ם; אביב; תל באוניברסיטת

אלכ"א.

הבאים: בתחומים מתמקדות הוועדה פעולות
סיכון במצבי הנמצאים אתיופיה יוצאי נוער לבני הקיימות ותכניות צרכים על מידע העברת (1)

ומצוקה.
זו. באוכלוסייה המטפלים השונים הארגונים פעילות בין תיאום (2)

הכשרה ותכניות בסיכון, אתיופיה יוצאי נוער לבני שונות חדשניות תכניות של וייזום פיקוח (3)

זו. באוכלוסייה המטפלים השונים השירותים לאנשי

בגופים שטח לאנשי הכשרות בביצוע הוועדה עסקה האחרונה בשנה השוטפת העבודה במהלך
שירותים.'2 המספקים שונים

העלייה לקליסת המשרד 2.3
משרד העדה. בבני הטיפול את מרכז העלייה לקליטת במשרד אתיופיה עולי קליטת על הממונה
המקומית ברמה בהן ולתמיכה התערבות, תכניות של ולהפעלה לקידום בעיקר אחראי הקליטה
במימון כולל במימונן, שותף ובעיקר כאלה תכניות של בפיתוחן פחות מעורב המשרד והארצית.

המשתתפים מאתיופיה העולים הנוער בני מספר את במדויק לזהות ניתן לא שהתקבלו מהנתונים 22
היחידה מנהלת לשעבר צ'אליק, מאווה התקבל זה שירות על המידע השונות. ובסדנאות בתכניות
עלייה. מוקדי תכנית .1995 והרווחה. העבודה משרד מתוך: וכן והרווחה, העבודה במשרד עלייה, לקליטת

פנימי. מסמך

סיכון במצבי נוער למען העמותה על"ם, מתוך: וכן הוועדה, כראש המכהן ערן מיחיאל התקבל המידע 23
.1996 ומצוקה,
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בפנימיות, מאתיופיה עולים נוער בני של בשהייתם אחרהצהריים, בשעות המופעלות לילדים תכניות
ובמועדוניות. יום, בפנימיות 1

עולים תלמידים לומדים בהם לבתיהספר מעביר הקליטה משרד לימודים שנת בכל בנוסף,
אחרות. לימוד והוצאות לימוד ספרי לקניית לתלמיד ש"ח כ600 בסך מענק מאתיופיה

בעל במשרד אין הנוכחי בשלב העדה. בן הינו במשרד בהם והטיפול העולים קליטת על הממונה
אתיופיה. יוצאי הנוער בבני הטיפול את המרכז מיוחד תפקיד

עולים נוער בבני המספלים וולונטריים וגופים ציבוריים גופים .3
מאתיופיה

גיוינסישראל 3.1
תכניות שתי מפעיל הג'וינט אתיופיה. יוצאי נוער לבני לסיוע פעילויות במספר מעורב ג'וינטישראל

אלו: נוער בבני לטיפול ייחודיות
התכנית מינית. ובריאות מיניות זוגיות, של בנושא ומתמקדת למתבגרים המיועדת לקשר" "גשר (1)

את בה למשתתפים להקנות נועדה התכנית מקצועיים. מנחים בידי קבוצתית במסגרת מופעלת
בקיץ פעלו התכנית במסגרת אלו. בנושאים ההחלטות קבלת תהליך על לשלוט היכולת

נוער. בני כ15 מנתה קבוצה כל ארצית. בפריסה נוער קבוצות כ50 האחרון
והחברתי. הלימודי בתחום מאתיופיה העולים הנוער בני השתלבות לקידום מיועדת "קשרים" (2)

העבודה מודגשת בתכנית ההוראה. צוות עם עבודה באמצעות בבתיספר מופעלת התכנית
מלאכי בקריית אמי"ת בביתהספר כיום פועל זה נסיוני פרויקט העדה. ונציגי הקהילה בשיתוף

ביבנה. ז' כיתה ובשכבת

פרויקט (1) חינוכיים: פרויקטים שני בהפעלת שהצטבר הרב הניסיון על מתבסס התכנית פיתוח
לצמצום להביא המיועד תיכוניים, בבתיספר הכוון בכיתות נוער בקרב חדשה" חינוכית "סביבה
בכיתות התלמידים של והכללית הלימודית ובהתנהגות הלימודיים בהישגים ושיפור הנשירה ממדי
בבתיספר מאתיופיה עולים תלמידים של השתלבותם לקידום הפועל "שילובים" פרויקט ו(2) אלו,

תחומים. במגוון יסודיים

ופרויקטים: תכניות מספר במימון שותף הג'וינט כמוכן,
על"ם, שבביצוע במצוקה לנערה והשירות נוער קידום תחום של עובדים להכשרת תכניות (1)

אתיופיה. יוצאי נוער בבני המטפלים
הדרום. באזור אתיופיה יוצאי נוער לבני האתיופית העדה בני מתנדבים מערך לפיתוח פרויקט (2)

על"ם. בביצוע במצוקה, לנערה השירות במסגרת העדה יוצאות בסיכון בנערות לטיפול תכנית (3)
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עולה נוער בני של בבעיות הטיפול את המרכז העדה, בן מיוחד, תפקיד בעל בג'וינט קיים בנוסף,
מאתיופיה.24

ומצוקה סיכון במצבי נוער למען העמותה  על"ם 3.2
"להפוך ומצוקה, סיכון במצבי הנתונים נוער לבני לסייע המיועדות תכניות ויוזמת שותפה העמותה
מגוון בהפעלת ושותפה מפתחת יוזמת, העמותה ולמדינה". לחברה ותורמים מועילים לאזרחים
נוער בבני תמיכה על מיוחד דגש שמה האחרונות ובשנים אלו, נוער לבני חינוכיותשיקומיות תכניות

ומצוקה\2 משבר שבמצבי עולים

עיקריים. תחומים במספר על"ם עוסקת פעילותה במסגרת
לשיקום הקהילתי", ה"הוסטל מודל בפיתוח ובמיוחד ביתיים, החוץ ההסדרים ופיתוח קידום (1)

הנוער; חסות רשות בשיתוף גג, קורת חסרי או חוק עוברי נוער בני
מקצוע אנשי ומדריכים מכשירים זו במסגרת נוער. בני בקרב מין ועבירות אלימות מניעת (2)

חדשניות בשיטות מתבגרים מין בעברייני ולטפל לאבחן ובבתיספר, הרווחה במערכות
הילד; לשלום הלאומית המועצה בשיתוף מתאימות,

חדשניות"; קהילתיות "יוזמות (3)
ומדיניות שדה תורות הידע, והנחלת המחקר לקידום הפועל ונוער, ילדים לנושאי הפורום הקמת (4)

אביב; תל באוניברסיטת סוציאלית לעבודה ביתהספר בשיתוף נוער,
אתיופיה. יוצא עולה נוער תחום (5)

מספר לפיתוח שותפה היתה או העמותה יזמה מאתיופיה, עולים נוער בני בקרב הפעילות במסגרת
התערבות: תכניות

ותוך תרבותית" "תוך ראייה מנקודת שפותחה נוער לקידום היחידה בשיתוף התערבות תכנית (1)

בסיכון. הנמצאים הנוער בני של ויישוג לאפיון אתיופיה יוצא עובד הפעלת
ממערכות וניתוק סמויה נשירה במצבי הנמצאים בנתניה, אתיופיה יוצאי נוער לבני נוער מועדון (2)

העבודה. או הלימוד
או ברחוב, החיים גג קורת חסרי מתבגרים למען הפועלת הלילה" ילדי "ניידת הפעלת (3)

בית חסרי נוער בני מאותרים זו פעילות במסגרת פעילותם. במקום מזנות או ברחוב מתקיימים

ובני לילדים השונים הפרויקטים וממנהלי בג'וינט, עולים שילוב תחום ראש ערן, מיחיאל התקבל המידע 24
מתוך: וכן אמויאל. ויונה אליאס מתי זרה, ממויה פנסו, ענת שמעון, זהבה  אתיופיה יוצאי נוער

תאריך. ציון ללא א. גיא, בר ז.; שמעון, ר.; שטרקשל,

רכזת גטהון משמחה העמותה, מנהל נפתלי ממייק ובעלפה בכתב התקבל העמותה פעילות על מידע 25
העמותה על"ם, ;1994 מ. נפתלי, ;1992 מ. נפתלי, מתוך: וכן על"ם, בעמותת מאתיופיה עולה נוער תחום

.1996 ומצוקה, סיכון במצבי נוער למען
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ו ^

אמצעי ובגדים), (כמזון בסיסיים קיום בצורכי סיוע מוגש אחר";26 ל"מקום לרוב ומופנים
אביב. בתל ברחוב השוהים הנוער לבני מיידי רפואי וסיוע מניעה

מועסקים התכנית במסגרת בסיכון. שהן העדה יוצאות בנערות לטיפול ניסיונית תכנית פיתוח (4)

ובאר יבנה אשדוד, ביישובים בסיכון בנערות בטיפול העדה יוצאי סוציאליים עובדים שלושה
שבע.

רכזת הארץ. בדרום יישובים בחמישה אתיופיה יוצאי נוער לבני מתנדבים מערך לפיתוח תכנית (5)

סוציאלית. לעבודה סטודנטית העדה, בת הינה התכנית

נוער בני קידום למען הפעילות לתיאום ארגונית הבין ב"ועדה העמותה פעילות במסגרת בנוסף,
לעובדים השונות ההכשרה תכניות של המבצע הגוף את מהווה היא בסיכון" אתיופיה יוצאי

עסקה: היא זו במסגרת אתיופיה. יוצאי נוער בבני המטפלים
במצוקה לנערות ברשות סוציאליים עובדים עובדים), ו9 עובדות 6) נוער קידום עובדי בהכשרת (1)
תפקידים בעלי בהכשרת וכן לנוער; מבחן קציני הנוער, חסות רשות של עובדים עובדים), (כ25

שונים; נוער שירותי ומנהלי האתיופית העדה בני עם במגע הבאים ביישובים שונים
אתיופיה" לעולי המידע ב"מרכז הנוער בבני המטפל לצוות מקצועית והנחיה הדרכה במתן (2)

אביב; בתל המרכזית בתחנה
העדה. בבני בטיפול בעתיד לסייע שיוכלו עלמנת להנהגה, העדה מבני צעירים בהכשרת (3)

אביב בתל המרכזית בתחנה אתיופיה לעולי המידע מרכז 3.3
שהתחנה התברר כאשר אתיופיה, ליהדות הישראלית האגודה עלידי 1995 באוקטובר הוקם המרכז
פורמליות.27 חינוך ממסגרות שנשרו אתיופים לצעירים "מרכז" להיות הופכת אביב בתל המרכזית

ולקשר בתחנה, "העוברים" האתיופים הצעירים לכל ולמידע לייעוץ מוקד לשמש הינה המרכז מטרת
התחנה. באזור השוהים "קבועים" בצעירים כשמדובר והקהילה החינוך מערכת לבין הצעירים בין
את ולהעמיק הישראלית בחברה הצעירים של האמון את להחזיר היא המרכז ממטרות אחת

איתה. והזהות הגאווה תחושת

הצבא, עם קשר יצירת משפחתו, בני עם הנער של הקשרים בחידוש מתמקדת המרכז עבודת
היא במרכז המשתמשת הצעירים אוכלוסיית מתאימה. ותעסוקתית חינוכית מסגרת ומציאת
בשנה ו"עבריינים". "מנותקיםקשה" קל", "מנותקים "מזדמנים", קטגוריות: לארבע ומחולקת מגוונת

אביב. תל ועיריית על"ם הנוער, חסות רשות בחסות גג, קורת חסרי נוער לבני מסגרת הינה אחר" "מקום 26
זו במסגרת לשהות יכולים הנוער בני וארוחות. מקלחת לינה, מקום הנוער בני מקבלים זו במסגרת
או לפנימיות  קבוע לסידור בהכוונתם המסגרת עובדי עוסקים במהלכם אשר חודשים, שלושה למשך

בעיר. הרווחה גורמי בידי מופנים וחלקם ביוזמתם, למקום מגיעים הנוער מבני חלק לביתם.

למען הישראלית האגודה מנכ"ל טמאייט, מאורי ובעלפה בכתב התקבל המרכז פעילות על המידע 27
אתיופיה. יוצא לנוער המידע מרכז מנהל מנגיסטו, ומיוסי ;(1AEJ) אתיופיה יהודי
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כ50 "מזדמנים", או קל" "מנותקים הוגדרו כ80 נוער. בני 1700 זו במסגרת טופלו האחרונה
מספר גדל מלימודים) החופשה (בתקופת הקיץ בחודשי "עבריינים". וכ40 קשה", "מנותקים
בקרב קהילתית בעבודה רב וניסיון רקע בעל מאתיופיה, עולה בידי מנוהל המרכז המטופלים.
חלקם ולקרימינולוגיה, לחינוך מסטודנטים בחלקו מורכב במרכז כוחהאדם נוער. בני ועם העדה
עם להזדהות המסוגלים אך מקצוע, אנשי שאינם מאתיופיה מעולים וכן האתיופית; העדה מבני

חיובית. דוגמה להם ולספק הנוער בני

(nacoej) אתיופיה יהודי למען אמריקה צפון ארגון 3.4
בהם החינוך, בתחום העולים הנוער בני של השתלבותם לקידום פרויקטים מספר מפעיל הארגון

מאתיופיה:28 עולים נוער לבני המיועדים פרויקטים שלושה
המעוניינים תיכון ביתספר תלמידי ל100 מלגות מוענקות שבמסגרתו תיכון" "מימון פרויקט (1)

דמי מימון (כגון בכך הכרוכות העלויות את לממן מסוגלת אינה ומשפחתם לבית, קרוב ללמוד
הנוער בני בין הקשר לחיזוק נועד הפרויקט ועוד). לימוד ספרי שנתי, טיול שכלול, דמי הרשמה,
ועומד ורמלה לוד בערים כיום מופעל הפרויקט מתגוררים. הם שבה ולקהילה למשפחותיהם

בעבורו. שיתקבלו התרומות להיקף בהתאם להתרחב
לתרום ורצונם התפוצות ילדי של יוזמה בעקבות מופעלת תאומים" מצווה "בר/בת תכנית (2)
בארצות הנוער מבני תרומות מועברות התכנית במסגרת בארץ. האתיופית הקהילה לטובת
ספריית את להעשיר עלמנת בארץ, אתיופיה יוצאי נוער בני לומדים בהם לבתיספר הברית

וכד. מחשב תוכנות מחשבים, כגון בציוד, או בספרים, ביתהספר
139 המשתתפים מקבלים שבמסגרתה אתיופי" ממוצא לילדים ארוך לימודים "יום תכנית (3)
למידה הרגלי יסוד, מיומנויות (הקניית אינטנסיבית והעשרה נוספות, שבועיות לימוד שעות
לרמת להגיע אתיופיה יוצאי לתלמידים לאפשר נועדה התכנית בית). שיעורי בהכנת וסיוע
מקצועיים. מורים ובהנחיית קטנות בקבוצות מתבצע הלימוד המרבית. במהירות כיתתם

צהריים. ארוחת גם מקבלים המשתתפים זו במסגרת

יהודי למען הישראלית האגודה בשיתוף מחשבים", "נוער פרויקט להפעיל גם מתכנן הארגון
העלאת שמטרתו שבע, בבאר האתיופית בקהילה והמשפחה הילד לקידום והעמותה אתיופיה

המחשב. עם אינטראקטיביים לימודים שילוב באמצעות ללימודים הנוער בני של המוטיבציה

אלסם 3.5
האגודה בסמים). שימוש (כולל התנהגות בעיות עם 1814 בני במתבגרים מטפלת אלסם אגודת
מיוחדות ייעוץ תחנות ומפעילה האגודה, במרפאות מקצוע אנשי באמצעות פרטני טיפול מגישה

למען אמריקה צפון ארגון מנהלת דור, בן משושנה ובעלפה בכתב התקבל הארגון פעילות על מידע 28
.(NACOEJ) אתיופיה יהודי
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לעתים, הוריהם. או הנוער בני ביוזמת הן אלו בתחנות טיפול לקבלת הפניות לרוב, נוער. לבני
המקומיות.29 ברשויות הרווחה לשכות עובדי בהפניית נוער בני מגיעים

העדה בני של הפניות מיעוט בגלל בעיקר מאתיופיה, לעולים השירות של מיוחדת התאמה אין כיום,
לאגודה.

כדוגמה מלאכי קריית  המקומית ברמה שירותים .4

מלאכי בקריית אמי"ת המקיף התיכון בביתהספר כיום פועל ג'וינטישראל של "קשרים" פרויקט
העולים הנוער בני השתלבות את לקדם כאמור, מיועד, הפרויקט ביבנה. אמי"ת בביתהספר וכן
הקהילה בשיתוף בבתיהספר, ההוראה צוותי באמצעות והחברתי, הלימודי בתחום מאתיופיה

העדה. ונציגי

בעיר המקומית ההתארגנות על ללמוד הוחלט המחקר במסגרת נכללה מלאכי שקריית מכיוון
"קשרים". פרויקט צוות לרשות יועמד שייאסף המידע זאת.

יכלול ולא בלבד מלאכי בקריית בשירותים יתמקד שלהלן המקומית ברמה השירותים על הדיווח
הנתונים איסוף במחקר. שנכללים נוספים ביישובים השירותים נותני הגופים התארגנות על דיווח

המחקר. של הבא בשלב יתבצע נוספים יישובים בשלושה הניתנים המקומיים השירותים על

של השונים ההיבטים על ללמוד המחקר לצוות סייע מלאכי קריית ביישוב הנתונים איסוף
ברמה התפקידים ובעלי הוריהם הנוער, מבני הנתונים איסוף לקראת המקומית, ההתארגנות

במחקר. הכלולים הנוספים ביישובים המקומית

התכנון יחידת ומנהלת המועצה ראש בשיתוף התבצעה ביישוב המחקר ביצוע לקראת ההתארגנות
כמוכן, החינוך. מחלקת ומנהל העלייה לקליטת היחידה מנהלת של ובסיועם ביישוב, האסטרטגי
השונים המשרדים נציגי את הכוללת העלייה, קליטת לנושא המקומית ההיגוי ועדת כי הוחלט
יוצגו ובפניה המחקר, ביצוע את תלווה אתיופיה, יוצאי של בקליטתם הקשורים בנושאים המטפלים
ביישוב. שייאספו הנתונים משמעות בהבנת תסייע אשר והיא השונים, בשלבים המחקר ממצאי

מלאכי קריית על כללי מידע 4.1
ארעי כפתרון 1950 בשנת הוקם היישוב הארץ. בדרום הממוקמת פיתוח עיירת הינה מלאכי קריית
דרמטי גידול חל האחרונות בשנים .1958 בשנת מקומית מועצה והפך התפתח אך לעולים,
(6,500) לשעבר מבריתהמועצות עולים של התוספותם בעקבות [בעיקר היישוב, באוכלוסיית

באגודה. הפעילות רכזת צרוורי, משולמית התקבל בסמים למלחמה האגודה פעילות על המידע 29
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קריית קיבלה 1997 יולי בחודש תושבים. 22,000 על כיום עומד והוא ליישוב], (2,500) ומאתיופיה
עיר. של מעמד מלאכי

דמוגרפי לאיזון להביא כדי "מבוססת" אוכלוסייה אליו למשוך מאמצים מרכזת היישוב הנהגת
דיור יחידות 1,170 עוד להיבנות מתוכננות הנוכחי, בשלב אליו. שהגיעו החלשות האוכלוסיות עם

.(1996 מלאכי, קריית המקומית (המועצה ופיתוח בנייה בתנופת נמצא והיישוב

מלאכי בקריית המתגוררים מאתיופיה העולים מאפייני 4.2
רובם משפחות.0' כ350 מונים והם היישוב, מאוכלוסיית כ£159 מהווים מאתיופיה העולים
שיש וייתכן יחסית, קצר זמן מלאכי בקריית שוהים הם .1991 לאחר לארץ הגיעו (£959) המכריע
(2796) מרבע יותר המקומית. בקהילה קליטה של שונים בהיבטים השתלבותם על השלכה לכך
ילדים חמישה יש (2996) מהן ולכשליש ,18 לגיל מתחת לילדים חדהוריות משפחות הן המשפחות
של הגדול ברוב בנוסף, לצורכיהן. יחסית הקטנות בדירות מתגוררות המשפחות רוב יותר. או

.18 לגיל מתחת אחד ילד לפחות יש ומעלה) 65 (בגיל קשיש עומד שבראשן המשפחות

(תחום החינוך משרד אומדני ולפי ביישוב, הרווחה משירותי סיוע מקבלות העולים משפחות מרבית
מצוקה. של במצב נמצאים נוער בני כ50 נוער) קידום

מועסקים, היו העבודה שבגיל (4696) העולים הגברים כמחצית מלאכי, בקריית המחקר עריכת בעת
מהן בודדות ורק בהרבה נמוכים הנשים בקרב התעסוקה שיעורי בלתימקצועיות. בעבודות מרביתם
לנהל מסוגלים הם כי דיווחו המבוגרים מהעולים כשליש רק כמוכן, המחקר. בזמן עבדו (£49)

מקצועיות. בעבודות להיקלט עליהם מקשה אשר דבר בעברית, פשוטה שיחה

החינוך בתחום השתלבות
(יולי המחקר עריכת בעת אך בפנימיות, הלומדים הנוער בני מספר על מדויק מידע אין כיום
ליישוב מחוץ ביישוב מתגוררים שהוריהם 1814 בגיל הנוער 66מבני ?£ למדו (1995 אוגוסט
הבנים בקרב וכן (£819) ומעלה 16 בני בקרב במיוחד גבוה היה בפנימייה הלומדים שיעור מגוריהם.
.1614 גילאי בקרב בעיקר הם המינים בין ההבדלים בהתאמה). £599 לעומת £739) הבנות לעומת
לומדים שבקהילה הנוער בני מרבית זהה. בפנימייה הלומדים והבנים הבנות שיעור 17 מגיל החל

אמי"ת. הדתי המקיף בביתהספר

נציגים הכוללת מקומית, היגוי וועדת הוקמה ליישוב מאתיופיה עולים של המסיבי המעבר בעקבות
הוועדה העדה. מבני נציגים וכן ביישוב, בעולים המטפלים והרווחה החינוך בתחום האגפים כל של

דמ96267, ברוקדייל, ג'וינטמםן סלאכי, קריית קבע: ביישובי אתיופיה עולי השתלבות .1996 א. בניטה, מתוך: 30
המעבר לאחר שנתיים) עד (כשנה יחסית קצר זמן תוך נאסף המידע זה ביישוב כי לציין ראוי ירושלים.

קבע. למגורי ארעי מדיור העולים של
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שונות, למטרות משאבים ואיגום חלוקה השונים, האגפים עבודת בין הדדי ועדכון תיאום מאפשרת
שבראשה זו ועדה העולים. עם העבודה במהלך העולות שונות בבעיות לטיפול האחריות וחלוקת
של השונות בבעיות בטיפול הפעולה ודרכי המדיניות את גם מתווה המקומית, המועצה ראש עומד

בפרט. מאתיופיה, העולים הנוער בני ושל בכלל, העדה, בני

מלאכי בקריית עולים נוער לבני הקיימים שירותים 4.3
ביישוב העולים הנוער בני לקליטת ביחס המקומית הרשות מדיניות (א)

עקרונות מספר עלו ההיגוי, ועדת ישיבת במסגרת עליה שהוצהר כפי המקומית, הרשות במדיניות
מרכזיים:

שביישוב, בבתיהספר מאתיופיה העולים הנוער בני של לשילובם רבה חשיבות קיימת (1)
המשפחה. ובמסגרת האם בקהילת ולהישארותם

במסגרות אתיופיה יוצאי נוער בני בהשארת המאמצים מרב את לרכז החינוך למחלקת הנחיה (2)

לימוד. שנות 12 לסיים להם ולסייע חינוכיות
וההורים כולה, המשפחתית ליחידה התייחסות תוך להתבצע חייב העולים הנוער בבני הטיפול (3)

התערבות. תכנית בכל מרכזי מרכיב להוות צריכים
בסיס על האתיופית, הקהילה של מקומית מנהיגות בפיתוח מאמצים כיום מושקעים (4)

התנדבותי.

של בהשתלבותם לסיוע כה עד מופנים היו והמשאבים המאמצים עיקר כי התברר בפועל,
וההתערבות ההשקעה יותר. צעיר בגיל ולעולים שבעיר, היסודיים בבתיהספר העולים התלמידים
בעיות למנוע או לצמצם כדי מניעה, על דגש בעלת מדיניות מתוך נובעת יותר הצעירים בגילים
העולים לתלמידים לסייע כדי ייחודיים פתרונות ביישוב הופעלו זו במסגרת יותר. מאוחרים בשלבים
מאתיופיה, עולים לתלמידים ויזל) ציפורה (ע"ש צפירה" "בית הקמת (1) בלימודים: להצליח
שעות לאחר והעשרה לימודי תגבור בית, שיעורי בהכנת סיוע העולים ילדי מקבלים שבמסגרתו
התלמידים שיתוף (3) המקומית; בספרייה עולים לתלמידים בית שיעורי בהכנת סיוע (2) הלימודים;
בלהקות עולים תלמידים של שילוב (4) מד"צים; קורס כגון מיוחדות, ובפעילויות בקורסים העולים

המקומי. המתנ"ס במסגרת הפועלות

קשה. אתגר מהווים הנוער בני ואילו הצעירים בגילים בעיות למניעת כוונו המאמצים שמרב מכאן,
והבנת לימוד ההתחלתישל בשלב נמצאים ביישוב השירותים עצמם, השירותים אנשי דיווחי פי על
הנושא לצורכיהם. המותאמים שירותים פיתוח לקראת מאתיופיה, העולה הנוער בני של הצרכים

הנוכחית. הלימודים בשנת הדעת את עליה לתת שיש מרכזית כסוגייה הוגדר

הביניים בחטיבת לומדים (תשנ"ז) הנוכחית הלימודים בשנת  ביישוב בביתהספר הלומדים נוער בני
כשליש המהווים אתיופיה, יוצאי תלמידים 129 אמי"ת הדתי המקיף בביתהספר העליונה ובחטיבה
בעיר). הממלכתי התיכון בביתהספר לומדים נוספים עולים (כ15 זה בביתספר התלמידים מכלל
חלק זאת, למרות יחסית. החלשות בכיתות ולומדים ז'ט', בכיתות מרוכזים התלמידים מרבית
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מבחינות חלק בהצלחה עברו אף וחלקם לבגרות, במסלולים בכיתות לומדים מהעולים ניכר
הקודמת. הלימודים בשנת הבגרות

ביישוב הדתי המקיף ביתה0פר מנהל מדיניות (ב)
העולים התלמידים של להישארותם מייחס שהוא הרבה החשיבות את הדגיש ביתהספר מנהל
תלמיד הפניית בכך. משקיע ביתהספר שצוות ההסברתיים המאמצים ואת בקהילה, בבתיספר

בקהילה. לקליטתו האפשרויות כל שמוצו לאחר רק נעשית לפנימייה

לעתים ניתן הלימודי הסיוע בלימודים. פרטני סיוע ניתן לתלמידים  אתיופיה יוצאי לתלמידים סיוע
הלימודים. שעות לאחר ולעתים הכיתה, לכלל השיעורים בזמן

ובציוד בספרים מחסור הינה בביתהספר העולים התלמידים של הבעיות אחת המנהל, לדברי
חסר שהיה לימודי וציוד ספרים קיבלו העולים וכל זו, למטרה גויסו מיוחדים משאבים אחר. לימודי

להם.

לצרכים התייחסה אשר הלימודים, שעות בסיום מיוחדת תכנית התקיימה שעברה הלימודים בשנת
לימדו מאתיופיה. העולים התלמידים כל כמעט השתתפו בתכנית כאחד. וחברתיים לימודיים
חלק וסטודנטים. חיילות מורות אחרים, מבתיספר מורים מביתהספר, מקצועיים מורים זו בתכנית
התלמידים כל חוגים. ומגוון טיולים גם התקיימו בנוסף, בקבוצות. וחלקו פרטני באופן ניתן מהסיוע
מניעה אין המנהל, לדברי החינוך. לקידום האגודה בשיתוף הופעלה התכנית צהריים. ארוחת קיבלו

(תשנ"ז). הנוכחית הלימודים בשנת גם תופעל זו תכנית כי

עם הקשר את לחזק כדי צעדים מספר ננקטו ביתהספר פעילות במסגרת  התלמידים הורי עם קשר
השתתפו בודדים הורים רק אך פסיכולוג, לבין הורים בין מפגשים ברמצווה, פרויקט  ההורים

זה. בתחום הטיפול לגבי אונים וחוסר אכזבה תחושת וקיימת זאת, בפעילות

בפנימיות הלומדים נוער בני (ג)
הנוער בני של השתלבותם חשיבות את הדגישו ביישוב שרואיינו המרכזיים התפקידים בעלי מרבית
עלו זה בנושא הצהרות זה. בתחום המושקעים המאמצים על והצהירו בקהילה, בבתיספר העולים
בעלי ביישוב. עלייה לקליטת היחידה מנהלת עם וכן ביתהספר, ומנהל המועצה ראש עם בשיחות
המשפחה, לבין הנוער בני בין לנתק מביאה בפנימיות נוער בני של השהות כי ציינו אלו תפקידים
של מגע כמעט אין כי ציינה העלייה לקליטת היחידה מנהלת בכלל. האם, ולקהילת בפרט,
עלפירוב מופנים התלמידים כי ציין ביתהספר בפנימיות.מנהל נוער בני עם המקומיים השירותים

לפנימיות. התלמידים להוצאת הלימודי בתחום יתרון שאין כך חלשות, לפנימיות

הקשיים בשל כי ציינו הן מעט. שונה הסדיר הביקור קצינות של גישתן כי לציין יש זאת, עם
הכלכליים הצרכים בעלות לעמוד יכולים אינם הם ההורים, נמצאים בהם העצומים הכלכליים
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טיולים, שונות, אגרות לימוד, שכר תשלום ספרים, (כגון החינוך במערכת ילד באחזקת הכרוכים
להשתלב בו החיים הנוער לבני קשה היישוב, שבקופת המצומצמים המשאבים ובשל תרבות); וסל
אלו. צרכים על עונים בפנימייה הלימודים ולכן המקומי, בביתהספר בלימודים נאותה בצורה
בפועל, כיום, לדבריהן, לפנימיות. התלמידים את להפנות מעדיפות הסדיר הביקור קצינות למעשה,
בעקבות בעיקר זו, במגמה צמצום יש בפנימיות, ללמוד והוריהם נוער בני של הרבות הפניות למרות

זה. מעבר למנוע המקומי ביתהספר מנהל של המאמצים

מלימודים שנשרו נוער בני (ד)
מלימודים. שנשרו או לנשירה, בסיכון הנמצאים בילדים טיפול על אחראיות הסדיר הביקור קצינות
הנוער מבני מתקבלות הפניות מרבית מקורות. ממספר מתקבלת אלו נוער בבני לטיפול הפנייה
בודדות פניות ביתהספר. מנהל או יועצת  בבתיהספר שונים תפקידים מבעלי וחלקן עצמם,

עצמם. התלמידים מהורי התקבלו

אינם הנוער שבני במידה לימודיות. במסגרות הנוער בני לשילוב מאמץ מושקע האפשר במידת
לפתרון מוקדש כיום הביקור קצינות עבודת עיקר בעבודה. לשילובם הטיפול עיקר מופנה לומדים,
של הידרדרות ומניעת בשטח בעייתיים מקרים לאיתור זמן" להן "ואין אליהן, המופנות בעיות

הרב. העומס בשל "בעייתיים" פחות מקרים

בעיקר והם מיוחד, סיכון במצב גיל קבוצת הינם 1817 גילאי נוער בני כי צוין ההיגוי ועדת בישיבת
את החל אשר העדה, בן נוער" "קידום עובד מיוחד, רכז ביישוב כיום יש מהפנימיות. שנושרים אלה
בהם. הטיפול את התחיל והרכז כנושרים, ידועים נוער בני שמונהעשר זו. בבעיה לטפל כדי עבודתו
עם קשר יצירת ממנה, שנפלטו הלימודים למסגרת הנוער בני החזרת הינם המרכזיים הטיפול יעדי
את להעמיק כדי להורים ייעוץ מתן וכן המסייעים, הגופים עם קשר ליצור לו לסייע וניסיון הנער

ילדיהם. עם שלהם הקשר

בשלבי אותם ולעדכן ההורים את לערב ניסיון תוך פרטנית, עלפירוב הינה הרכז עבודת בפועל,
השונים. הטיפול

הנוער בני נתקלים בהם הקשיים את השירותים אנשי ת9י0ת .5
מאתיופיה העולים

הארצית ברמה השירותים, נותני השונים לגופים המשתייכים השטח אנשי והן המטה אנשי הן
עולה מדיווחיהם מאתיופיה. העולים הנוער בני נתקלים בהם הקשיים על נשאלו המקומית, וברמה
בעיות צוינו כמוכן הלימודי. התחום על גם המשפיע המשפחתי, בתחום הינם הקשיים עיקר כי

הנוער. בני בקרב הזהות בגיבוש הקשורות
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המשפחתי בתחום (א)
לפי נתק. כדי עד לעתים הוריהם, לבין הנוער בני בין בקשר קשיים קיימים קרובות לעתים ■

ההתנהגות ונורמות הערכים שמערכת מכך נובעים אלו קשיים השונים, השירותים אנשי הערכת
המעבר בעקבות חלקי, באופן לפחות אימצו, שילדיהם מאלו שונים ההורים של המסורתיות
מקובלים כבלתי לעתים נתפסים הנוער בני שאימצו ההתנהגות דפוסי הישראלית. לחברה

הוריהם. בעיני וכמרדניים

והם מלא, באופן העברית בשפה שולטים אינם והם נמוכה ההורים רוב של השכלתם כמוכן,
לילדיהם לסייע יכולים אינם הם החדשה. הישראלית במציאות מילדיהם פחות מתמצאים
שונים, גופים עם במגעיהם ילדיהם של לעזרה זקוקים הם אחרים, ובתחומים בלימודים
והדרישות הצרכים את לספק להם מאפשרת אינה נתונים הם בה הקשה הכלכלית והמצוקה

המתבגרים. ילדיהם של

השונים השירותים אנשי עלידי שהועלו המשפחתי החוסן לערעור התורמות נוספות בעיות ■

מקום של תכופים שינויים חדהוריות, משפחות של יחסית גבוה שיעור היו הרווחה, בתחום
העדה, בני בהם השונים, השירותים אנשי המשפחה. כראש האב של החלש ומעמדו המגורים,
סדר בראש אינו החינוכי התחום מהמקרים שבחלק לכך מביא הבעיות ריבוי כי ציינו

ההורים. של העדיפויות

הנוער מבני ניכר חלק של התחנכותם הוא לילדים ההורים בין לנתק שהביאו הגורמים אחד ■

הלימודים של נוספת השלכה כי ציינו השירותים מאנשי חלק לבית. מחוץ פנימייתית במסגרת
המשפחה. של היומיום מחיי הילדים של ניתוק היא בפנימייה

וכי) דלים השכלתיים משאבים העברית, בשפה טובה שליטה (חוסר ההורים של קשייהם ■

החינוך לאנשי ההורים בין תקשורת לקשיי מביאים ילדיהם לבין בינם לעתים שקיים והנתק
קבלת לתהליך שותפים אינם כלל בדרך ההורים העולים. בתלמידים המטפלים והרווחה
והדוק שוטף קשר אין מהם ניכר ולחלק ילדם, לומד בהן החינוכיות המסגרות לגבי ההחלטות
מילדיהם הנדרשות לחובות מודעים אינם הם בנוסף, לומד. הוא בה החינוך מסגרת עם
מערכת ב"הבאת וכן כתיבה כלי לימוד, בספרי ההצטיידות בתחום  בביתהספר כתלמידים

בית. שיעורי והכנת לביתספר, שעות"

הלימודי בתחום (ב)
הממוקמים ממלכתייםדתיים מבתיספר תיכוניים ללימודים מגיעים הנוער בני מרבית ■

לפנימיות להתקבל מצליחים ואינם בלימודים, מתקשים מהם גבוה שיעור בפריפריה. באזורים
לבגרות. למסלולים או גבוהה, לימודית רמה בעלות
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בשעות תומכת מסגרת ובהיעדר הלימודי, בתחום לילדיהם לסייע מתקשים ברובם ההורים ■

התלמידים נתקלים מבחנים, לקראת והכנה בית שיעורי בהכנת המסייעת אחרהצהריים,
זה. בתחום טובים להישגים להגיע ומתקשים רבים, לימודיים בקשיים העולים

בעלויות לעמוד להם מאפשרים אינם ההורים נמצאים בהם העצומים הכלכליים הקשיים ■

שונות, אגרות לימוד, שכר תשלום ספרים, (כגון ביישוב החינוך במערכת ילד באחזקת הכרוכות
תרבות). וסל טיולים,

של תופעה  היו זה בתחום בעדה המטפלים החינוך מאנשי חלק עלידי שהועלו נוספות בעיות ■

מסגרת מציאת ואי פנימייתיות מסגרות של עזיבה בעקבות בעיקר סמויה, נשירה או נשירה
איהצלחה בעקבות ללימודים מוטיבציה של בעיות וכן האם, בקהילת הולמת לימודים

בלימודים.

ההתנהגות1 בתחום (ג)

חריגה התנהגות שוטטות, של התופעה התרחבות על מדווחים בעולים המטפלים שטח אנשי ■

עם קרוב קשר יוצרים המנותק הנוער מבני חלק מאתיופיה. העולה הנוער בקרב נוער ועבריינות
ותיקים. ישראלים שוליים נוער בני

פעילות היעדר הינה השוטטות לתופעת כהסבר העלו שונים שירותים שאנשי הסיבות אחת ■

ואינם והאמנות הספורט בתחומי בפעילויות משולבים אינם הנוער בני מרבית הפנאי. בשעות
הכלכלי, הגורם הוא לכך העיקרי הגורם כי ייתכן הנוער. תנועות של בפעילות להשתלב נוטים

חשיבותן. ולמידת אלו לפעילויות מודעות היעדר הינה הסיבות אחת כי גם ייתכן אך

הזהות בתחום (ד)

בחברה להשתלב הרצון בין חצויים הנוער בני כי מדווחים בעולים המטפלים שירותים אנשי ■

בחברה כ"מקובלים" תופסים שהם ההתנהגות דפוסי את לעצמם ולסגל המודרנית הישראלית
האתיופית והמסורת מהזהות חלק ולשמר ההורים את לרצות הרצון לבין הישראלית,

המקורית.

וקבוצת לזהותם, ביחס התלבטות או משבר של במצב נמצאים הנוער מבני קטן חלק ■

מסורתית או יהודית לא שחורה "תרבות עם להזדהות הפונים כאלה גם יש שלהם. ההשתייכות
שם). ואחרים (אדלר ישראלית" ולא אתיופיה יהודי של
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נוער בבני המספלים שירותים נותני נתקלים בהם קשיים .6
מאתיופיה עולים

עם לעבודה הייחודיות בעיות מספר העלו המקומית, ברמה והן הארצית ברמה הן השירותים, נותני
זו: אוכלוסייה בקרב עבודתם על המקשות מאתיופיה, העולים הנוער בני

הנוער בני לעתים הנוער. בני לבין המטפלים בין לאיהבנות מביאים התרבותיים ההבדלים ■

מציגים הנוער בני הקשר יצירת בתחילת מקבלים. שהם המסרים את נכון מפרשים אינם
במערכת"), אמון ("חוסר עמם להיטיב המטפל בכוונת אמון חוסר ולעתים יחסית, "סגירות"

איתם. ההידברות את ומקשה איתם, העבודה על המקשה

שבין התקשורת על מקשים העברית בשפה ההורים של מספקת שליטה וחוסר התרבות הבדלי ■

בחינוך ההורים של פחותה למעורבות מביאה זו עובדה ההורים. לבין הנוער בבני המטפלים
ילדיהם.

שימוש תת הגורר בקהילה, הקיימים שונים לשירותים והוריהם הנוער בני של מודעות חוסר ■

שונים. בתחומים להם לסייע העשויים בשירותים

יחסית "חלשים" באזורים הממוקמים ביישובים מתגוררים מאתיופיה מהעולים ניכר חלק ■

לפני עוד מצוקה של במצב היו מתושביו ניכר חלק אשר היישוב, מלאכי. כקריית בפריפריה,
חלק ולדברי לטיפול, הזקוקים הקשים המקרים ריבוי עם להתמודד מתקשה העולים, הגעת

שריפות". ל"כיבוי זמנם רוב את מקדישים הם ביישוב השירותים מאנשי

התרבותיים מההבדלים הנובעות הבעיות לפתרון הדרכים אחת כי ציינו השונים השירותים אנשי
השונים. בשירותים מטפלים או יועצים כמגשרים, העדה בני העסקת הינה והוריהם הנוער בני עם
את לקבל מעדיפים מאתיופיה העולים הנוער בני לעתים כי ציינו השירותים מנותני חלק זאת, עם

העדה. מבני ולא ותיקים ישראלים מקצוע מאנשי הטיפול

אלו ליישובים יותר רבים משאבים הקצאת כי צוין המקומיות, ברשויות התקציבית למצוקה בנוגע
התייחסות תוך יותר, מקיף תכנון ותאפשר השוטפות בבעיות לטפל ביישוב השירותים לאנשי תסייע

מניעתיים. להיבטים
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ודיון סיכום .7

עיקר בפנימיות. פותחו החינוכיים השירותים מרבית לפנימיות, הנוער בני הפניית מדיניות בשל ■

תוך יותר, הצעירים בגילים התמקדו האם בקהילות מאתיופיה לעולים הייחודיים השירותים
בעקבות כיום, היסודיים. בבתיהספר העולים התלמידים להשתלבות סיוע להגשת דגש מתן
ייחודיות תכניות פיתוח של התחלות קיימות האם, בקהילת העולים הנוער בני השארת מדיניות

בקהילה. הנוער בני של והחברתי הלימודי לקידומם

ללא בקהילה. הנוער בני בהשארת הכרוכים הכלכליים הקשיים את ציינו הסדיר הביקור קציני
 מאתיופיה העולים הנוער לבני בפנימיות כיום הניתן והסיוע השירותים להיקף חלופות מתן
שונות מסגרות בפיתוח והן וכד') טיולים לימודי, (ציוד בבתיהספר הלימוד עלויות במימון הן
ההחלטה את ליישם קושי יהיה שונים), בתחומים ופעילויות (חוגים הפנאי בשעות לבילוי

האם. בקהילת בבתיספר בלימודים לשלבם

החינוכילימודי. בתחום הינם מאתיופיה עולה נוער לבני שפותחו הייחודיים השירותים מרבית ■

לחינוך המינהל הנוער, עליית החינוך, במשרד השונים האגפים באמצעות פותחו אלו שירותים
באופן הותאמו לא הרווחה בתחום השירותים מרבית החינוך. לקידום האגודה עלידי וכן דתי,

מאתיופיה. העולים הנוער לבני מיוחד

נקטו העולה, הנוער לבני מיוחדת התאמה עברו שלא אלו גם השירותים, נותני הגופים מרבית ■

אתיופיה יוצא הנוער בני באוכלוסיית בטיפול יותר טובה בצורה להתמודד כדי צעדים מספר
התרבות את להכיר כדי זו באוכלוסייה המטפלים השירות לעובדי השתלמות העברת באמצעות
כדי או העולים הנוער בבני לטיפול העדה בני עולים שילוב עלידי או העדה, בני של והמסורת
המופנים המשאבים הוגדלו מהשירותים ניכר בחלק זו. באוכלוסייה המטפלים לעובדים לייעץ
תקציבי ניוד שבוצע או מאתיופיה, העולים הנוער בני של השימוש התרחב שבהם למרכיבים

אלו. לשירותים

לטפל כדי נוספים משאבים בהקצאת הצורך את העלו המנותק הנוער בתחום השירותים נותני
מתאימות אסטרטגיות ובפיתוח ומתרחבת, הולכת לדבריהם אשר מלימודים, הנשירה בתופעת

אלו. נוער בבני לטיפול

בתחום בעיקר: תחומים, במספר בעיות מגוון על דיווחו שירותים המספקים הגופים אנשי ■

בהם הלימודיים הקשיים הלימודי, בתחום ילדיהם; לבין ההורים שבין בקשר המשפחתי,
בעיות על וכן ביתהספר; צוות לבין ההורים שבין בתקשורת והקשיים הנוער בני נתקלים

קשה. כלכלית מצוקה ועל הזהות, בתחום ההתנהגותי, בתחום
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רווחות הן בה למידה וביחס השונות, התופעות של היקפן לגבי שונות השערות מעלים הדיווחים
אך בארץ, השונה הוותק ובעלי השונים, בגילים הנוער בני בקרב השונות האוכלוסיות בקרב
וברמה הארצית ברמה אפקטיבי לתכנון חיוניים שהם למרות אלו תופעות על נתונים אין עדיין
המתאימות. היעד לאוכלוסיות תכניות לפיתוח וממוקדת יעילה משאבים ולהכוונת המקומית,

הקשיים על הדיווחים ובעקבות בפנימיות, לומדים עדיין העולים הנוער מבני ניכר שחלק מכיוון ■

לבין בפנימיות הנוער בבני המטפלים הצוותים בין הוריהם, לבין הנוער בני בין בתקשורת
הצורך עולה  הפנימיות לבין המקומית ברשות בעולים המטפלים השירותים ובין ההורים,

התקשורת. לשיפור האפשריות הדרכים את לבחון

ילדיהם בחיי ההורים של מעורבותם הגברת וכן להוריהם הנוער בני בין הקשר שיפור כי נראה
הנוער. בבני בטיפול חשובים מרכיבים הינם

של תופעות במניעת כמוכן, יסייע הנוער בבני המטפלים השונים הגופים בין הקשר שיפור
ויבטיח אחרות, לאנורמטיבית והתנהגויות נשירה שוטטות, מלימודים, תכופות היעדרויות

ומשפחתו. הנער של בצרכיו טיפול תיאום

נגישות על מקשה שירותים המספקים הגופים בין הפיצול כי ציינו השירותים מנותני קטן חלק
להם. לסייע העשויים לשירותים והוריהם הנוער בני

"חלשים" באזורים הממוקמים ביישובים מתגוררים מאתיופיה מהעולים ניכר חלק כאמור, ■

והן הכלכליים המשאבים הן  הדלים המשאבים לאור מלאכי. כקריית בפריפריה, יחסית
עם להתמודד היישוב מתקשה קרובות לעתים לרשותו, שעומדים  כוחהאדם של המשאבים

מאתיופיה. עולים של המסיבית הצטרפותם בעקבות לו שנוספו הבעיות ריבוי

תסייע עלייה קולטי ליישובים יותר רבים משאבים הקצאת השונים, השירותים אנשי לדברי
מקיף תכנון ותאפשר בלבד שריפות" ב"כיבוי להתמקדות מעבר השוטפות, בבעיות לטפל להם

מניעתיים. להיבטים התייחסות תוך השונים, הצרכים של יותר רחב וכיסוי יותר,

בארץ, מאתיופיה עולה נוער בני של קליטתם ללימוד ראשון צעד מהווה הנוכחי המחקר
ברמה הן ארוך, לטווח ותכנון ובעיות, צרכים איתור שיאפשרו נתונים ייאספו שבמסגרתו
אנשי מדיניות, קובעי עם בשיתוף וינותחו יוצגו אשר אלו, נתונים המקומית. ברמה והן הארצית

לעתיד. יותר אפקטיבי תכנון יאפשרו והמקומית, הארצית ברמה שירותים ונותני תכנון

והאם כיום, הקיימים בשירותים שימוש נעשה מידה באיזו לבדוק גם יאפשרו שייאספו הנתונים
מתן במהלך העולים הקשיים על וללמוד להם, הזקוקה האוכלוסייה את משרתים אלה אכן

כאחד. והעולים השירותים אנשי של ראותם מנקודת השירותים
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Abstract

Sensitivity to the special problemsof Ethiopian immigrant youth is growing in lightof their need to
cope with both the developmental process undergone by every adolescent, and with the special
problems airsing from immigration and the attendant need to fit into a new society. These problems
are especially seirous, given that most families of Ethiopian immigrants arrived in Israel with very
limited educational and financial resources, and that many of them live in peirpheral towns, which
are often typified by limited resources and a shortageof services.

Recently, a number of changes have been made in the policies of the government and of public
agencies concerning youth. Maximum effort is being invested in three directions: the integration of
youth into schools in their home communities; the referral of youth studying outside their home
communities to highlevel boarding schools and to matirculation programs; and the tracking down
and treatingof youth at irsk.

The Ministry of Absorption, the Ministry of Education and Culture, and JDCIsrael initiated the
present study, which focuses on immigrants from Ethiopia aged 1218. The goalof the study is to
compile an uptodate, comprehensive picture of various aspects of the absorption of these youth,
and to identify the central issues in this process as seen by both national and local service planners
and providers, and by the young people themselves and their parents.

This report is the ifrst in a seires that will be published in the framework of the study. It presents
information on education and welfare services for Ethiopian youth. The information was gathered
through interviews with policymakers and service planners and providers, and through analyzing
extensive documentary mateiral collected at the national level from a vairetyof services for youth in
general, and for Ethiopian immigrant youth, in particular.

Staff members of services at vairous levels were asked for their insight into the problems which are
unique to Ethiopian immigrant youth and their families, about the problems encountered by
providersof services to this population, and about the degree to which existing services succeed in
meeting this population's needs. Their responses indicate that the majoirty of services geared ofr
Ethiopian youth are educational in nature, and were developed by vairous departments of the
Ministry of Education  Youth Aliya, the Religious Education Authoirty, and the Youth
Advancement Services  as well as by the Society for the Advancementof Education in Israel. Most
of these services were developed in boarding schools; the majoirty of similar services developed in
the community are geared for younger children. Most welfare services have not been specially
adapted for Ethiopian immigrant youth.

Most services, including those that were not adapted for immigrant youth, have taken a number of
steps toward more effectively meeting the needs of youth rfom Ethiopia. These have included
inservice training for staff which provide direct services to this population; the utilization of
personnelof Ethiopian oirgin to provide services to Ethiopian youth; and the provision of guidance



to staff who work with this population. A significant proportion of agencies have increased the
resources allocated to programs that were heavily utilized by Ethiopian immigrant youth, or
otherwise have made budget transfers to these services.

The staffs of various services cited problems among the immigrant youth in several areas: family
problems, such as difficulties in the relationships between the youths and their parents; academic
problems, including difficulties in school and in parental communication with school staff; behavior
problems and problemsof identity; and economic problems, including severe financial hardship.

This study is a ifrst step toward learning about the absorption into Israel of Ethiopian immigrant
youth. The data will be presented and analyzed together with national and local policymakers,
planners and service providers, and will facilitate more effective planningof services for the future.
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