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עיקריים ממצאים
שונים ביישובים קבע לדיור מאתיופיה עולים משפחות אלפי של והמעבר הקרוונים אתרי פינוי 1

אלו. עולים של קליטתם בתהליך ביותר משמעותי דרך ציון מהווה

קשיים וזיהוי מרכזיים חיים בתחומי העולים צורכי על מידע באיסוף הצורך את הבליט זה מעבר
ברוקדייל, ג'וינטמכון ביצע זה רקע על החדשים. מגוריהם במקומות קליטתם בתהליך והצלחות
לגור עברו אליהם יישובים בחמישה מיפקדים סדרת וג'וינטישראל, הקליטה משרד עם בשיתוף
נערכו אלו מיפקדים ואשדוד. רמלה מלאכי, קריית נתניה, יבנה,  אתיופיה עולי של גדולים מספרים
שרכשו במספר) 1,205) המשפחות ראשי כל עם עומק ראיונות וכללו ,1996 למארס 1995 מארס בין
מראיינים עלידי בוצעו הראיונות המיוחדות. המשכנתאות תכנית במסגרת אלו ביישובים דירות
סוציו מאפיינים כגון נושאים, במגוון מפורט מידע נאסף ובמסגרתם טיגרינית, או אמהרית דוברי
הדיור מצב שכנות, יחסי כלכלי, מצב בתעסוקה, השתלבות בעברית, שליטה העולים, של דמוגרפיים

שונים. בגילים ילדים של חינוך במוסדות והשתלבות הביתי, והציוד

נתניה, יבנה, היישובים על דוחות בסדרת המחקר ממצאי פורסמו המסכם הדוח הפקת בטרם
לשימוש זכו הממצאים שונים. בפורומים הוצגו ואף (1996,1995 בניטה (ראה מלאכי וקריית רמלה,

המקומית. ברמה והן הלאומית ברמה הן שדה ואנשי מדיניות קובעי בקרב רחב

פורסם לא שלגביה אשדוד, (כולל המחקר יישובי מחמשת העיקריים הממצאים את מסכם זה דוח
השונים. ביישובים אתיופיה עולי של קליטתם תהליך של יותר כוללת ראייה מספק ובכך נפרד), דוח

ובמגוון בסוגי והן אוכלוסיותיהם במאפייני הן מזה זה נבדלים במחקר הכלולים היישובים
ביישובים שנקלטו אתיופיה עולי של הרקע מאפייני מספקים. שהם התעסוקתיות ההזדמנויות
שיעור קיים היישובים. בכל גבוהים החדהוריות המשפחות שיעורי לדוגמה, למדי. דומים השונים
רוב קשישים. של (%5d) נמוך ושיעור העולים) אוכלוסיית מכלל (כ6070 נוער ובני ילדים של גבוה

.18 לגיל מתחת יותר או ילדים חמישה יש מהן שליש עד ובכרבע גדולות, הן המשפחות

שבעת לציין חשוב אולם הערים. בין והשונות הדמיון מידת ואת הממצאים עיקר את נפרט בהמשך
ביישובים העולים בין המגורים ביישוב ובוותק בארץ בוותק ההבדלים בלטו הראיונות עריכת
ביבנה בלבד 570 לעומת ,1991 לפני לארץ עלו ובאשדוד בנתניה מהעולים כרבע לדוגמה, השונים.
לשנתיים מעל מגוריהם ביישובי שגרו העולים שיעורי ובאשדוד בנתניה כמוכן, מלאכי. ובקריית
ובקריית ביבנה 770 ורק ברמלה 1270 לעומת בהתאמה, ו5370 3470 על עמדו המחקר, עריכת בעת
קליטה של שונים בממדים להבדלים גם קשורים ביישוב ובוותק בארץ בוותק ההבדלים מלאכי.

השונים. ביישובים העולים של מצב" "צילום המספק זה, במחקר שנמצאו

i



מקצועית והכשרה בעברית שליטה בארץ: שנרכשו מיומנויות
בשפה השליטה רמת כגון בארץ, נרכשו אשר העולים מיומנויות על מידע נאסף המחקר במסגרת ■

בשליטה ההבדלים בולטים היישובים בכל שונים. בקורסים שנרכשה מקצועית והכשרה העברית
בארץ. שונה ותק בעלי ועולים שונים, בגילים עולים ונשים, גברים בין בעברית

סיימו כי דיווחו ובנותזוגם מהמרואיינים שכשנישלישים כך על המצביע הממצא למרות כללית, ■

חופשי "באופן בעברית פשוטה שיחה לנהל יכולת על שדיווחו העולים שיעורי נעים באולפן, לימודים
באשדוד. ל0?61 ועד בארץ) יחסית חדשים העולים (שם מלאכי בקריית ia.%בין חופשי" כמעט או
נמוכים בעברית פשוט מכתב לכתוב או לקרוא יכולים שהם המעריכים העולים שיעורי כצפוי,
שליטה על דיווחו בארץ יותר רב ותק ובעלי ,45 גיל עד הגברים, בקרב יותר גבוה שיעור בהרבה.
45 גיל עד מהעולים 59?£ 38מהנשים; £9 לעומת הגברים מבין 587c לדוגמה, בעברית. יותר טובה

בעברית. פשוטה שיחה לנהל יכולים ומעלה, 65 גילאי ו£189 6445 גילאי 32^0 לעומת

תעשייתימערבי במשק בעבודה ניסיון חסרי ככולם רובם אשר עולים אוכלוסיית של קליטתה ■

בעבודות בלעדי כמעט באופן ישתלבו או בכלל, בעבודה ישתלבו לא אלו עולים שמא בחשש לוותה
מקצועית הכשרה מערכת בפיתוח רבים ומשאבים מאמצים הושקעו זאת, לאור מקצועיות. בלתי
של יותר רחב במגוון להשתלב להם לאפשר עלמנת אלו עולים של המיוחדים צורכיהם על שתענה

משלחייד.

ל£339 ועד (באשדוד) 1570 בין נעים מקצועית להכשרה כלשהו בקורס שהשתתפו העולים שיעורי
ונעים הנשים משיעורי בהרבה גבוהים בקורס שלמדו הגברים שיעורי היישובים בכל כאשר (בנתניה),
(3425 (בני הצעירים הגברים שיעורי בולטים במיוחד באשדוד. ל£509 ועד מלאכי בקריית 329c בין
בקורס. למדו ובאשדוד ברמלה אלו בגילים מהגברים כמחצית לדוגמה, אלו. בקורסים שהשתתפו

בתעסוקה השתלבות
נבדק זה נושא ביותר. המשמעותיים הקליטה מממדי אחד את מהווה בתעסוקה ההשתלבות ■

ובאיזו עובדים, הם עבודה סוג באיזה עובדים, העולים האם עיקריות: שאלות לשלוש בהתייחס
ברוב ולנשים. לגברים ביחס מאוד שונה שמתקבלת המצב תמונת מעבודתם. מרוצים הם מידה
הגברים בקרב התעסוקה שיעורי העבודה. בגיל מהגברים כשנישלישים מועסקים היישובים
המבוגרים בגילים אולם, עליו. עולים ואף היהודים, הגברים כלל בקרב לשיעור מתקרבים הצעירים
כמוכן, האוכלוסייה. בכלל והגברים העולים הגברים של התעסוקה שיעורי בין הפער מאוד ניכר
קיים בהם ביישובים כולל היישובים, בכל הנשים בקרב הנמוכים התעסוקה שיעורי מאוד בולטים
כלל בקרב 6196 לעומת ל£109, 5fc בין נעים אלו שיעורים יחסית: ותיקות משפחות של גבוה שיעור

שעובדות. נשים שאין כמעט ומעלה 45 בנות נשים בקרב היהודיות. הנשים

בהן המשפחות ששיעור כך על מצביעה המשפחתית היחידה ראות מנקודת התעסוקה מצב בדיקת ■

מהמשפחות כרבע בין נע כלשהו, מפרנס בהן ואין העבודה) בגיל המשפחה (וראש בניזוג שני יש
המשפחות שיעורי כצפוי, מלאכי. בקריית מהמשפחות ($57') ממחצית ליותר ועד ובנתניה) (באשדוד
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עם ומעלה. 45 בגיל הוא המשפחה ראש בהן משפחות באותן במיוחד גבוהים כלשהו מפרנס ללא
ל70ר\ ועד מלאכי בקריית £39 בין  מאוד נמוכים עובדים בניהזוג שני בהן המשפחות שיעורי זאת,
מבחינה במיוחד קשה נשים, כולן שכמעט החדהוריות, המשפחות ראשי של מצבן כצפוי, בנתניה. ו

זו.

מתייחס  העולים בקרב התעסוקה שיעורי לעצם מעבר  בתעסוקה ההשתלבות של נוסף ממד ■

בין ניכרים הבדלים קיימים מועסקים. הם בהן העבודות לסוגי דהיינו, תעסוקתם, ל"איכות"
כשליש עובדים מלאכי בקריית מקצועיות. בעבודות העובדים הגברים בשיעורי השונים היישובים
ו^45, 46^ כמחצית  ובאשדוד ברמלה מקצועיות, בעבודות המועסקים מהגברים (35^■)

בהתאמה). ו£819, 779^) העובדים מהגברים משלושהרבעים למעלה  ונתניה וביבנה בהתאמה),
בעבודות המועסקים כל שכמעט לציין יש הגיל. עם יורד מקצועיות בעבודות העובדים שיעור
חופשיים. במקצועות עובדים מיעוטם ורק ובבנייה, בתעשייה מקצועיים כעובדים עובדים מקצועיות

ותיקים ישראלים בקרב מהשיעורים בהרבה נמוכים מעבודתם כללית המרוצים העולים שיעורי ■

השיעורים אתיופיה. עולי בקרב שנערכו קודמים במחקרים שנמצאו לשיעורים מאוד דומים אך
בנתניה. ל£599 באשדוד 38?£< בין נעים העולים בקרב

מהביטחון שביעותהרצון מחד, עבודתם. של שונים לממדים העולים בהתייחסות רבה שונות קיימת
לקידום מהסיכויים שביעותהרצון ומאידך, יחסית, גבוהה מפיטורין) חשש היעדר (כלומר בעבודה
מלאכי. בקריית ל2770 ועד באשדוד מ£17 נעה מהשכר שביעותהרצון לדוגמה, נמוכה. ומהשכר
זה שיעור מגיע בנתניה כי אם לעבוד, רוצים היו בו במקצוע עובדים שהם דיווחו מהעולים כרבע רק
בקרב שביעותהרצון ששיעור לציין יש בעבודה, שביעותהרצון על הנתונים להבנת כרקע לכמחצית.
לשביעותהרצון ביחס הן האחרים, העובדים בקרב מאשר יותר גבוה מקצועיות בעבודות העובדים
במקום יחסית נמוך ותק בעלי העולים רוב כמוכן, בעבודה. הביטחון לתחושת ביחס והן הכללית
מידת על ומשפיעה יחסית נמוכה זה בשלב מקבלים שהם התגמולים שרמת לשער וסביר עבודתם

שביעותרצונם.

כלכלי מצב
יישובים בשלושה המחקר: בנתוני ביטוי מוצאים אתיופיה יוצאות משפחות של הכלכליים קשייהן ■

אינן "כלל שהכנסותיהם דיווחו המשפחות מראשי כשנישלישים מלאכי) וקריית נתניה (יבנה,
הוצאותיהם בה בתקופה רואיינו שהעולים כמובן, לזכור, יש בסיסיים. צרכים לכיסוי מספיקות"
הכביד שבוודאי דבר ביתי, וציוד ריהוט לרכוש צורך היה קבע לדירות המעבר עם יחסית. רבות היו
הממצאים כצפוי, שלא כלשהם. כספיים משאבים ללא ארצה הגיעו ככולן רובן אשר המשפחות, על
חלים שלא ייתכן בארץ. הוותק לבין הכלכלי המצב הערכת בין ברור קשר על מצביעים אינם
זה. בנושא הציפיות גם עולות הוותק שעם גם ייתכן אולם, הוותק, עם זה בנושא ניכרים שיפורים

העולים ושיעורי הילדים, חינוך על הוצאות של הספציפי בהקשר גם נבדקו הכלכליים הקשיים ■

ביבנה. ל£689 ועד ברמלה 489?< בין נעים אלו הוצאות על בתשלום קושי על שדיווחו
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הם עמה ביותר הקשה כבעיה כלכליים קשיים ציינו העולים בקרב מאוד גבוהים שיעורים ■

עלידיכרבע קשות" כ"בעיות שצוינו אחרים נושאים בנתניה). ל£849 ועד ברמלה (מ6996 מתמודדים
הדיור. ותנאי בעברית קשיים בריאות, בעיות כוללים מהמשפחות,

הקבע ביישובי הקליטה של חברתיים וממדים דיור
שביעותרצון כגון שונים, חברתיים לממדים בהתייחס גם נבדקה הקבע ביישובי ההשתלבות ■

הרוב כצפוי, ביתי. וריהוט ציוד כגון לנושאים, בהתייחס וגם שכנות, יחסי והשכונה, מהדירה
באתרי מאשר החדשים מגוריהם במקומות יותר" להם ש"טוב מעריכים העולים של המכריע
והזדמנות משפחה, לבני קרבה יותר, נוחים דיור תנאי כגון יתרונות, ציון תוך הזמניים, המגורים
ומהשכונה מהדירה שביעותהרצון שיעורי בעבר. מאשר הישראלית בחברה יותר גדולה למעורבות

כ£809. על ועומדים גבוהים

יחסי של נבחרים היבטים נבחנו וכן כלפיהם, שכניהם של יחסם את העולים הערכת נבדקה ■

ועד שיחה, קיום כגון יחסית, שטחיים מיחסים החל אלו, שכנים לבין העולים בין השוררים השכנות
טוב יחס מקבלים שהם דיווחו העולים בקרב מאוד גבוהים שיעורים הדדיים. עזרה ומתן לביקורים
רוב דיווחו היישובים בכל בנתניה). ל£909 ועד מלאכי בקריית £769, (בין אתיופים שאינם משכניהם
עזרה מתן כצפוי, מאתיופיה. עולה שאינו אחד שכן לפחות עם שיחות קיום על העולים של גדול
בבתיהם, ביקרו ששכניהם דיווחו מהעולים כרבע לדוגמה, פחות. נפוצים הדדיים וביקורים וקבלתה
הורים של הגבוהים האחוזים בולטים היישובים בכל שכניהם. בבתי מבקרים שהם דיווחו וכ1596

היישובים, ובכל (97 ל96 7796 (בין הוותיקים הישראלים שכניהם ילדי עם משחקים שילדיהם שדיווחו
גבוהים אחוזים מדווחים שונים, מסוגים קשרים של מבוטל בלתי היקף על המצביעים הנתונים לצד

ל£909). £789 (בין שכניהם עם יותר רבים בקשרים רצונם על עולים של מאוד

עולים אינם הדיירים רוב בהם בבניינים למגורים העדפתם את הביעו העולים של המכריע הרוב
עולים רק גרים בהם בבניינים למגורים העדפה שהביעו עולים היו שלא וכמעט מאתיופיה,

מאתיופיה.

את אתיופיים שאינם השכנים ראיית גם נבדקה (1997 וולפסון בניטה, (נועם, משלים במחקר
מלאכי. וקריית נתניה  בעולים שהמתמקד במחקר גם שנכללו יישובים בשני העולים עם יחסיהם

עצמם. מהעולים שהתקבלו הממצאים את כלל בדרך מאששים שהתקבלו הממצאים

ביתי וציוד ריהוס
ומכשירים ביתי ציוד יש העולים משפחות בקרב מאוד גבוה שלשיעור כך על המצביעים הנתונים לצד
שאצלן משפחות של הגבוה השיעור בולט וטלפון, כביסה מכונת טלוויזיה, מקרר, כגון חשמליים,
תקין, במצב שאינה כביסה מכונת יש מהמשפחות לכרבע באשדוד לדוגמה, תקין. אינו זה ציוד
ריהוט בהן המשפחות שיעורי גם בולטים תקין. שאינו מקרר יש מהמשפחות ל,£279 מלאכי ובקריית
או מים, לחימום סידור החסרות המשפחות ושיעורי תקין, אינו בגדים, ארון או מיטות כגון בסיסי,
בהוצאות לעמוד מסוגלות שאינן מעטות לא משפחות ישנן הנראה, כפי תקין. אינו זה שסידור

חדש. ציוד ברכישת ו/או קיים וריהוט ציוד בתיקון הכרוכות
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החינוך במערכת השתלבות
וזאת החינוך, במערכת העולים ילדי לקליטת מתייחסת אתיופיה עולי בקליטת מרכזית סוגייה ■

והן אלו, ילדים של לקידומם החינוך במערכת להשתלבות שיש המכרעת החשיבות רקע על הן
על חינוך אנשי של הדיווחים מתרבים העולים. משפחות של יחסית הדלים במשאביהן בהתחשב
בית במסגרת הנערכות פורמליות בלתי בפעילויות לבתיהספרובשילובם הילדים בהצטיידות בעיות
של יחסית המוגבלת שליטתם לאור כמוכן, הילדים. הורי של הכלכליים קשייהם רקע על הספר
מעורבות של בהקשר קשיים גם עולים בארץ, החינוך מערכת עם ואיהיכרותם בעברית ההורים
בגיל ילדים (כולל הילדים שיעורי על מידע נאסף הנוכחי המחקר במסגרת ילדיהם. בלימודי הורים
הקשר על ומידע בפנימיות, הלומדים שיעורי החינוך, במערכת הלומדים העולים הנוער ובני הרך)

החינוך. מערכת לבין ההורים בין

משאביהם רקע על עולה הרך הגיל לחינוך במסגרות העולים ילדי שילוב לחשיבות המודעות ■

הילד להתפתחות אלו מסגרות שמספקות וההזדמנויות הוריהם, של יחסית הדלים ההשכלתיים
השונים היישובים בין ניכרת שונות נמצאה שנתיים בני ילדים בקרב ביתהספר. למסגרת ולהבנתו
ביבנה. ל^38 ועד מלאכי בקריית מ"97  הרך לגיל במסגרות המשולבים הילדים שיעורי מבחינת
וברמלה, ביבנה השנתון לכמחצית עד ומגיעים ניכרת בצורה אלו שיעורים עולים השלוש, בני בקרב
ו£ל20 3^) בהרבה נמוכים מלאכי ובקריית בנתניה השיעורים זאת, עם באשדוד. ול£599
המקביל מהשיעור בהרבה נמוכים השיעורים היישובים שבכל לציין יש זה. בגיל גם בהתאמה)
משמעותית עלייה חלה ארבע בגיל שלוש. בגיל 9570 על העומד בארץ היהודים הילדים כלל בקרב
ל£1009 ועד ברמלה %85 בין נעים ואלה כלשהי, חינוכית במסגרת המשולבים הילדים בשיעורי

ביבנה.

הנוער בני רוב ממלכתיותדתיות. במסגרות משולבים הילדים של המכריע הרוב היישובים בכל
נוער בני של שילובם לעידוד ביחס במדיניות השינוי אך פנימייתיות, במסגרות אמנם, לומדים,
ל9396 ועד מלאכי) (בקריית %76 בין המחקר: בממצאי גם מתבטא מגוריהם ביישובי בבתיספר
24 ?£ בין לעומת המחקר, עריכת בעת פנימייתית במסגרת למדו 17 בגיל הנוער מבני (בנתניה)

. השונים היישובים בין זה בנושא הקיימים הניכרים ההבדלים .14 בני בקרב (בנתניה) ל"447 (ביבנה)
הקולטות. החינוך מערכות של שונה מדיניות או גישה מבטאים

להשקיע יש שבו מרכזי כתחום נתפס ילדיהם בחינוך אתיופיה יוצאי הורים מעורבות של הנושא ■

למספר בהתייחסות נבדק הנושא החינוך. במערכת הנוער ובני הילדים השתלבות את לקדם עלמנת
ללימודי ביחס מידע לקבל עלמנת לפנות למי ההורים ידיעת הורים, באסיפות השתתפות היבטים:
מבני שמישהו ההוריםשדיווחו שיעורי כללית, בלימודים. הילדים מהשתלבות ושביעותרצון ילדיהם
ביישובים ההורים בין רבה שונות קיימת אולם יחסית, גבוהים הורים, באסיפות מבקר המשפחה
ביבנה ילדיהם. ללימודי בקשר עצה או מידע לקבל כיצד יודעים הם האם לשאלה בתשובה השונים
 ובנתניה כמחצית,  מלאכי ובקריית באשדוד ברמלה, מההורים; כשליש כך על בחיוב השיבו
ההתמצאות ולמידת וביישוב בארץ לוותק גם קשורים אלו הבדלים מההורים. כשלושהרבעים
השונים הלימוד מוסדות של ההתארגנות בדרכי להבדלים וגם הישראלית, החינוך במערכת

ההורים. מעורבות ובעידוד בהסברה המושקע והמאמץ
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בתי של השונים הסוגים על הסבר שקיבלו דיווחו הורים של יחסית נמוכים ששיעורים לציין יש
מלאכי) וקריית (יבנה יישובים בשני החינוך מחלקות שנציגי אף על וזאת ל>$33), Y1J0 (בין הספר
לבתי ההרשמה בעת זה הסבר קיבלו ההורים כל שלדבריהם היות זה, ממצא על תמיהה הביעו

הספר.

הקשורים בנושאים לייעוץ מקורות ועל בתיספר על למידע ביחס מעודדים הלא הממצאים לצד ■

בבתיהספר ילדיהם להשתלבות ביחס ההורים בקרב יחסית גבוהה שביעותרצון נמצאה ללימודים,
היישובים. בכל

חלקית תמונה יש אתיופיה יוצאי שלהורים התחושה רווחת בבתיהספר וצוותים מורים בקרב ■

אתיופיה יוצאי נוער בני על המשך במחקר לעומק נבדק הנושא בבתיהספר. הנעשה על בלבד
אלה. בימים המתבצע והוריהם,

וחברה בריאות לשירותי קשר
קופת כגון שירותים, של לקיומם מודעים היישובים בכל העולים בקרב מאוד גבוהים שיעורים ■

אחרים, שירותים זאת, עם יחד מהם. מרוצים כלל ובדרך בהם, משתמשים ואף חלב, וטיפת חולים
חברתיים לשירותים המחלקות לעולים. מוכרים פחות והמתנ"סים העירוניות הקליטה מחלקות כגון
אחרים. לשירותים ביחס מאשר יותר נמוכה מהן שביעותהרצון אך מהעולים, ניכר לחלק מוכרות

דיון
באלפי שמדובר העובדה לאור ייחודי אתגר הישראלית החברה בפני מציבה אתיופיה עולי קליטת
מערבי במשק ניסיון ללא ארצה ושהגיעו הישראלית, מהתרבות מאוד שונה בתרבות שחיו עולים
הערכיתחברתית, ברמה שאלות מעלה אלה מיוחדים מאפיינים בעלת אוכלוסייה קליטת תעשייתי.
אלו עולים לקליטת לדאוג הצורך בבד, בד לשוני. הקולטת החברה של הפתיחות למידת הנוגעות
השתלבות היומיומיים: החיים תחומי לכל כמעט הנוגעות רבות מעשיות שאלות גם מעלה
שכונות של החברתי במרקם העולים השתלבות בבתיהספר, עולים ילדים קליטת בתעסוקה,

רבות. שאלות ועוד מגוריהם,

מחמשת המתקבלים שהממצאים מפתיע זה אין ולכן טווח וארוך מורכב בתהליך מדובר ספק ללא
ספציפיות, תתקבוצות ולגבי מסוימים, בנושאים "מעורבת". תמונה על מצביעים שנחקרו היישובים
למשל, כך, יותר. בעייתי נראה המצב בהם נושאים יש בבד ובד מוצלחת, קליטה של סימנים ניכרים
כלל בקרב בעברית הקשיים עדיין בולטים באולפן, עברית בלימודי הרחבה ההשתתפות למרות

.45 גיל מעל עולים בקרב ובמיוחד וכתיבה, בקריאה במיוחד העולים,

כלל ובקרב 45 גיל מעל גברים בקרב אך ניכרת, היא צעירים גברים בקרב בעבודה ההשתלבות
ניכרות השלכות כמובן, יש, לכך עובדים. שאינם עולים של הגבוהים השיעורים בולטים הנשים
שלעתים הביתי בציוד הן בולטים, הכלכליים הקשיים המשפחות. של הכלכלי מצבן על וחמורות



בחינוך הכרוכות ההוצאות את לממן רבות משפחות של בקושי והן תקין, לא ו/או דל הוא קרובות
הצעירים, הגברים בקרב שגם לציין אף יש הרך. לגיל במסגרות ילדיהן שילוב כולל ילדיהן,
נמוך השכר בהן מקצועיות בלתי בעבודות עובדים רבים גבוהים, תעסוקה בשיעורי המאופיינים

יחסית.

המקצועית, ההכשרה בנושא שהושקעו הרבים והמשאבים נעשה שכבר הניכר המאמץ שלצד כך,
בשיפור והן לעבודה, ליציאה מבוגרים וגברים נשים בעידוד הן זה, בנושא הטיפול בהמשך צורך יש
גם יש התקדמותם. את להבטיח עלמנת עבודה במקום נקלטו שכבר עולים אותם של המיומנויות
בעבודה. השתלבותם בהמשך חשוב חלק בעברית העולים של שליטתם בשיפור בהשקעה לראות

שיחות של ברמה בעיקר מתרחשת העולים מתגוררים בהן המגורים בשכונות החברתית הקליטה
ועזרה בביקורים המתבטאת קשר, של יותר גבוהה רמה כאשר שכניהם, לבין אתיופיה עולי בין
ילדי לבין העולים ילדי בין המשותפים המשחקים בולטים היישובים בכל פחות. נפוצה הדדיים,

שכניהם. עם יותר רבים בקשרים העולים של הרצון בולט וכמוכן, אתיופים, שאינם השכנים

שיעורי ראשית, זה: בנושא ניכרים קשיים בולטים ילדיהם, מחינוך ההורים של שביעותרצונם לצד
כלל בקרב לשיעורים יחסית נמוכים הרך, לגיל במסגרות המבקרים והשלוש השנתיים בני הילדים
מאוד תורמת היתה אלו במסגרות שההשתתפות לשער שסביר בובזמן היהודית, האוכלוסייה
למידע בגישה ההורים של ניכרים קשיים על מצביעים הממצאים שנית, העולים. ילדי להתקדמות
את לעודד יש בלימודים. ילדיהם התקדמות על וייעוץ למידע וכן שונות חינוכיות אופציות על
מידע להפצת ביותר האפקטיביות הדרכים על מחשבה תוך לנושא, בתיהספר צוותי של המודעות

זה. מסוג

לשירותים ביחס העולים בקרב מידע בהפצת להשקיע למשיך שיש עולה אף המחקר מממצאי
המתנ"ס. שירותי כגון מסוימים,

מצבם על הממצאים אולם, בארץ. יותר ותיק שהוא ככל העולה של מצבו משתפר רבים בתחומים
החשיבות על מצביע הדבר זו. מעין מגמה על חדמשמעי באופן מצביעים אינם העולים של הכלכלי
מצבם לשיפור כמנוף בתעסוקה ההשתלבות ועידוד המקצועית ההכשרה בתחום ההשקעה בהמשך

חיים. תחומי של רחב במגוון יותר טובה ולהשתלבות העולים של הכלכלי
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תודה דברי

למשרד ראשית, לביצועו. רבות ותרמו המחקר שלבי בכל שסייעו הרבים לגורמים להודות ברצוננו
לנציגי וכן באגף; חוקרת גינדין, ורחל ומחקר; לתכנון האגף מנהל אדלר, שמואל ולנציגיו: הקליטה
עולים, שילוב תחום ראש ערן, ויחיאל והערכה; לתכנון האגף מנהלת גולדברג, אלן ג'וינטישראל:
למימון שותפים היו וג'וינטישראל, הקליטה משרד אלה, גורמים שני וחברה. בריאות חינוך,

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

במשרד בקהילה לקליטה האגף מנהלת לשעבר בוסטין, עדנה  ההיגוי ועדת חברי לשאר גם תודה
על הממונה שגיא, רחל היהודית; בסוכנות והערכה תכנון מדור מנהלת ויזל, רימונה הקליטה;
מליקה והשיכון; הבינוי במשרד חברתי שכונות שיקום באגף מיוחדות ואוכלוסיות עולים קליטת
יהודי לקידום תחום ראש לשעבר (פיצ'י), בןיאיר ויורם משרד; באותו האכלוס מאגף שערי,

הנתונים. איסוף ובתכנון המחקר כלי בגיבוש רבות תרמו אשר בג'וינטישראל, אתיופיה

לנו תרמו אשר במחקר, הכלולים השונים ביישובים החברתיים השירותים צוותי לכל מיוחדת תודה
העולים קליטת תהליך את המחקר צוות של להבנתו רבות תרמו ובכך ומזמנם, שלהם מהידע

השונים. ביישובים

לוי, לרותי ובמיוחד המחקר, לביצוע תרמו אשר ברוקדייל במכון לעמיתינו תודה חבים אנו כמוכן,
עבודת את ריכזה אשר ערבה ולרונית במכון, קליטה בצוות השדה עבודת פעולות מתאמת לשעבר

השדה.

את שערכה אלון, לבלהה ובתכנות; הקבצים בבניית עזרתה על צ'רצ'ניקוב לטניה תודה ולבסוף,
הדוח. ואת השאלונים את שהדפיסה שיזגל ולאילנה הדוח,
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NQD .1
למשכנתאות התכנית והפעלת אחרות, זמני דיור ומסגרות הקרוונים אתרי פינוי תהליך בעקבות
מאות של קליטתן קבע. למגורי אתיופיה עולי בקרב משפחות אלפי עברו ,1993 במאי המיוחדות
צורכיהם את לזהות העולים, על בסיסי מידע לאסוף הצורך את הבליטה שונים ביישובים משפחות
מענה מספקת הקיימת השירותים מערכת בה המידה על ולעמוד וחינוך, תעסוקה כגון בתחומים
וג'וינט הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון ביצע זה רקע על אלו. לצרכים הולם
אליהם  ואשדוד רמלה מלאכי, קריית נתניה, יבנה,  יישובים בחמישה מיפקדים סדרת ישראל,
,1996 למארס 1995 מארס בין נערכו המיפקדים אתיופיה. עולי של גדולים מספרים לגור עברו
המשכנתאות תכנית במסגרת דירות רכשו אשר המשפחות ראשי כל לעומק רואיינו ובמסגרתם
מידע נאסף בראיונות טיגרינית. או אמהרית דוברי מראיינים עלידי בוצעו הראיונות המיוחדות.
בתעסוקה השתלבות בעברית, שליטה סוציודמוגרפיים, מאפיינים כגון נושאים, במגוון מפורט
וציוד דיור מצב שכנות, יחסי ומהדירה, מהשכונה שביעותרצון כלכלי, מצב מקצועית, ובהכשרה

החינוך. במוסדות שונים בגילים ילדים השתלבות ביתי,

קריית נתניה, יבנה, יישובים: בארבעה שהתקבלו הממצאים את המציגים דוחות פורסמו כה עד
על שהתקבלו בממצאים המתמקד דוח מתפרסם אלה בימים .(1996 בניטה (ראה ורמלה מלאכי
,(1997 ונועם (ליטוויק קליטתם בתהליך מיוחדים בקשיים להיתקל הצפויים ומעלה, 55 בני עולים
ראותם מנקודת אתיופיה, יוצאי שאינם שכניהם לבין אתיופיה עולי בין בקשרים המתמקד דוח וכן

.(1997 וולפסון בניטה, (נועם, האחרונים של

כולל במחקר, הכלולים היישובים מחמשת העיקריים הממצאים את מסכם הנוכחי הדוח
כוללת ראייה מאפשרת השונים ביישובים המצב השוואת פורסמו. שטרם אשדוד על הממצאים

קבע. לדיור במעבר אתיופיה עולי של קליטתם תהליך של יותר

הנתונים איסוף ושיסת המחקר אוכלוסיית .2
בדירות היישובים בחמשת המתגוררים מאתיופיה העולים כל את כוללת המחקר אוכלוסיית
בכל המחקר עריכת למועד ועד 1993 ממאי המיוחדות, למשכנתאות המבצע במסגרת שנרכשו
בעיר. דירה רכשו הפעלתו ועם המבצע, לפני ציבורי בדיור שגרו בודדות משפחות גם נכללות יישוב.

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

קודם.

אל פנים ריאיון נערך משפחה בכל היישובים. בחמשת משפחות 1,205 אותרו אלה רשימות סמך על
בנפרד רואיינה בתהזוג משקביתו. ועל ילדיו על עצמו, על מידע מסר אשר המשפחה, ראש עם פנים
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קליטתם של שונים היבטים על מפורט מידע לתת התבקשו המרואיינים שאלות. אותן את ונשאלה
על עומד הראיונות נערכו בהן במשפחות הכלולים העולים סךכל כאשר משפחותיהם, בני וקליטת

.6,652

העולים של בבתיהם הראיונות את ערכו לצורך) בהתאם טיגרינית (או אמהרית דוברי מראיינים
לדרך המחקר, למטרות באשר קפדנית והכשרה הדרכה קבלת לאחר מובנים, שאלונים באמצעות
כמוכן, בשאלון. ולשימוש הריאיון לשיטת לעולה, עצמו את להציג המראיין שעל הרצויה
את הוכיחה זו השקעה הראיונות. תקופת בכל המחקר צוות בידי מאוד צמוד באופן לוו המראיינים

(כ^4). פעולה לשתף שסירבו עולים של הנמוך השיעור לאור עצמה

המבצע במסגרת שנרכשו בדירות המתגוררים העולים לכלל לעתים, מתייחסים, שלהלן הממצאים
בכל ובנותזוגם. המשפחות לראשי ולעתים בלבד המשפחות לראשי לעתים המיוחדות, למשכנתאות

הממצא. מתייחס אליה האוכלוסייה תצוין מקום

המחקר במסגרת שנאסף המידע .3
הבאים: הנושאים על מידע נאסף בראיונות

הבית; בני שאר ושל בתהזוג של המשפחה, ראש של הסוציודמוגרפיים המאפיינים (א)
ואחריה; עלייתם לפני בתהזוג ושל המשפחה ראש של לימודיהם (ב)

העברית; בשפה ובתהזוג המשפחה ראש שליטת (ג)
בתהזוג; ושל המשפחה ראש של מקצועית להכשרה בקורסים השתתפות (ד)
ואחריה; עלייתם לפני בתהזוג ושל המשפחה ראש של בתעסוקה קליטה (ה)

של סובייקטיבית הערכה המשפחה, של ההכנסות גובה כולל המשפחה של הכלכלי מצבה (ו)
המשפחה; ברשות הנמצאים והריהוט הביתי הציוד ופירוט הכלכלי מצבו את המשפחה ראש

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

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

ואחרים. מאתיופיה עולים הן שכניו,
י

העולים משפחות של סוציודמוגרפיים מאפיינים .4
השיעור בולט מחד, היישובים. בחמשת העולים של סוציודמוגרפיים מאפיינים מוצגים 1 בלוח
מהיישובים, אחד בכל כ6070 על העומד העולים, אוכלוסיית מכלל נוער ובני ילדים של הגבוה
האוכלוסייה כלל בקרב \QJc לעומת %5d קשישים, של יחסית הנמוך השיעור בולט ומאידך,
שונה שלמה") ("מבצע 1991 לפני ארצה הגיעו אשר יחסית הוותיקים העולים שיעור בארץ. היהודית
כמובן, יש, זה לנתון בנתניה. ל0י269 ועד מלאכי ובקריית ביבנה 570 בין ונע ליישוב, מיישוב
נבדלים היישובים כצפוי, השונים. ביישובים אתיופיה ליוצאי שיש הצרכים ולסוג להיקף משמעות
ביישובים העולים של בארץ השונה הוותק עקב הן ביישוב, העולים של הוותק מבחינת גם מזה זה
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יו

על התפרס אלא היישובים, בכל אחת ובעונה בעת התבצע לא שהמחקר העובדה עקב והן השונים
גרו (537") כמחציתם בה בתקופה העולים נחקרו בה מלאכי קריית בולטת כך, כשנה. של תקופה
(5370) מחצית בה אשדוד לעומת שנתיים, עד שנה בין בה גרו 4070 ועוד משנה, פחות משך ביישוב

שרואיינו. בעת לשנתיים מעל ביישוב גרו העולים

(באחוזים) יישוב לפי נבחרים, סוציודמוגרפיים אפיונים :1 לוח
קריית

אשדוד רמלה מלאכי נתניה יבנה

1,081 1,522 1,555 1,329 1.165 העולים 0היכ
מיו

52 50 51 50 50 גברים
48 50 49 50 50 נשים

גיל
60 59 62 58 60 170
5 4 4 5 6 +65

בארץ ותק
21 16 5 26 5 1991 לפני
62 65 78 53 81 ואילך מ1991
17 19 17 21 14 הארץ ילידי

ביישוב ותק
12 20 53 34 44 משנה פחות
34 68 40 32 49 שנתיים עד שנה
53 12 7 34 7 שנתיים מעל

27 24 27 16 22 חדהוריות משפחות

ל2770 ועד בנתניה מ£169 היישובים, בכל בולט חדהוריות משפחות של יחסית הגבוה השיעור
כלל בקרב ו"117 בארץ היהודיות המשפחות כלל בקרב 970 לעומת וזאת ואשדוד, מלאכי בקריית

י מהנתונים שעולה כפי .(1995 לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה 18 לגיל מתחת ילדים עם המשפחות
קשיים עם ובהתמודדות התעסוקה בתחום במיוחד מתקשות אלו משפחות בהמשך, שיוצגו

הבסיסיים. צורכיהן בכיסוי כולל כלכליים,

והרכבן המשפחות גודל 4.1
ברוב מהמשפחות כשנישלישים ,2 בלוח לראות שניתן כפי גדולות. משפחות הינן העולים משפחות
בולטת אשדוד יותר. או נפשות שבע בעלות שליש וכמעט יותר, או נפשות חמש בעלות הן היישובים

יותר. או נפשות חמש יש זה ביישוב מהמשפחות ב;787 כאשר זה, בהקשר
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(באחוזים) יישוב ולפי במשפחה נפשות מספר לפי העולים, משפחות :2 לוח
קריית

אשדוד רמלה מלאכי נתניה יבנה
100 100 100 100 100 סהכ
22 43 37 36 33 41
35 27 29 31 29 65
35 24 25 28 30 97
8 6 9 5 8 +10

במיוחד מעניין המשפחות. מכלל שליש עד לרבע יותר או ילדים חמישה יש שנחקרו, היישובים בכל
יותר או ילדים חמישה יש יותר) או 65 (בגיל קשיש עומד בראשן אשר מהמשפחות שבכרבע לציין
בילדים מטופלים עדיין הקשישים מהעולים מבוטל לא חלק כלומר, .(3 לוח (ראה 18 לגיל מתחת
לגבי ובוודאי ילדיהם, בחינוך מעורבים להיות יכולתם לגבי הן השלכות לכך שיש וייתכן צעירים,

עליהם. המוטל הכלכלי הנטל

יישוב ולפי המשפחה ראש גיל לפי ,18 לגיל מתחת ויותר ילדים חמישה עם משפחות :3 לוח
(באחוזים)

קריית
אשדוד רמלה מלאכי נתניה יבנה

29 25 29 26 32 סהכ
0 0 0 0 0 24 עד
0 5 6 0 5 3425
33 28 29 31 51 4435
48 52 56 53 51 5445
44 55 48 36 32 6455
25 2] 21 24 24 +65

המגורים ביישוב ותק 4.2
הקליטה על להשפיע עשוי אשר גורם מגוריהם, ביישובי העולים בוותק ההבדלים בולטים 4 בלוח
נערך שהמחקר בכך קשורים מההבדלים שחלק ברור בארץ. לוותק בנוסף שונים, חיים במישורי
יחסית הגבוה הוותק האחרון. ואשדוד שנחקר, הראשון היישוב היה יבנה כאשר חודשים, 12 במשך
בזמן בו שנים, לארבע מעל גרים מהעולים רבע בה בנתניה, בולט מהעולים ניכר חלק של
הגבוה בשיעור בולטת מלאכי קריית זאת, לעומת כזה. ותק עם עולים כלל אין האחרים שביישובים
בעת שנה עד ביישוב שהו מהעולים ($53<) ממחצית למעלה ביישוב: "חדשים" שהם עולים של יחסית

המחקר. עריכת
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ובאחוזים) מוחלטים (במספרים המגורים ביישוב ותק לפי אתיופיה, עולי משפחות :4 לוח
באחוזים מוחלטים במספרים בחודשים ותק

■בנה
100 *205 0הכ
7 14 5 עד
37 73 116
ל3 71 1712
12 24 2418
7 13 +25

נתניה
100 234 סהכ
9 21 5 עד
25 58 116
24 56 1712
8 19 2418
10 23 4825
24 57 +48

מלאכי קריית
ס10 278 0הב
5 15 5 עד
48 134 116

26 73 1712
14 38 2418
7 18 +25

וסלה
100 286 0הכ
1 2 5 עד
19 54 116
49 142 1712
19 54 2418
12 34 +25

אשדוד
100 209 0הכ
6 13 5 עד
6 13 . 116

8 17 1712
26 54 2418
54 H2 +25

אחת. משפחה של הוותק על מידע חסר ובאשדוד ביבנה *

S



בארץ הנרכשות מיומנויות .5
תלויה  וכתיבה קריאה, דיבור, הבנה,  העברית בשפה שונות מיומנויות לרכוש העולים יכולת :

כשני האם. בשפת ולכתוב לקרוא יכולתם כולל לארץ, עלו הם עמם במשאבים מסוימת במידה
גבוה זה שיעור כאשר אמם, בשפת ולכתוב לקרוא מסוגלים אינם שהם דיווחו מהעולים שלישים

(כמחצית). הגברים בקרב מאשר משלושהרבעים) (למעלה הנשים בקרב ניכרת בצורה

העברית בשפה שליטה 5.1
באולפן. לימודיהם את סיימו הם כי דיווחו היישובים בכל ובנותזוגם מהמרואיינים כשנישלישים
הנשים). כמחצית לעומת מהגברים (כשלושהרבעים הגברים בקרב יותר גבוה האולפן מסיימי שיעור
הירידה לעומת האולפן, מסיימי בשיעור השונות הגיל קבוצות בין הבדלים נמצאו לא הגברים בקרב

הנשים. בקרב הקיימת המסיימות בשיעור הגיל עם

חופשי" כמעט או חופשי "באופן בעברית פשוטה שיחה לשוחח יכולת על שדיווחו העולים שיעורי
שליטה בעלי כבר הם 61 %d באשדוד כך, השונים. ביישובים העולים בין הוותק הבדלי את משקפים

מלאכי. בקריית 32?£ רק לעומת בעברית, זו ברמה

ניכרת בצורה וגבוה היישובים, בכל הגיל עם יורד בעברית שיחה ניהול יכולת בעלי העולים שיעור
במיוחד ניכר שהוא כך בארץ, הוותק עם מצטמצם המינים בין ההבדל אולם הגברים, בקרב
בה באשדוד, יותר וקטן ביישוב) והן בארץ הן יחסית חדשים התושבים (שם מלאכי בקריית

יחסית. ותיקים התושבים

ויישוב גיל מין לפי בעברית פשוטה שיחה לנהל יכולת לפי ובנותזוגם, משפחות ראשי :5 לוח
י (באחוזים)

אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה [בנה
61 51 32 58 47 סהכ
79 63 44 76 59 44 עד
43 35 17 39 32 6445
34 7 10 14 18 +65

גברים
67 61 43 66 58 0ו\כ
89 81 72 91 80 44 עד
59 48 25 56 46 6445
38 7 9 18 19 +65

נשים
56 44 23 51 38 סהכ
73 53 31 67 46 44 עד
30 22 8 21 20 6445
20 8 11 0 13 +65
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שהשיבו העולים שיעורי בעברית. פשוט מכתב ולכתוב לקרוא שלהם היכולת על גם נשאלו העולים
בה, בנתניה, 42 ל70 מלאכי בקריית 2196 בין נעים בעברית פשוט מכתב לקרוא מסוגלים שהם
פשוט מכתב לכתוב המסוגלים העולים שיעורי יותר. ותיקים עולים של ניכר שיעור יש כזכור,
העולים שיעורי בנתניה. ל3470 ועד מלאכי בקריית 1670 בין ונעים יותר נמוכים כצפוי, הם, בעברית
הנשים. לעומת הגברים בקרב ניכרת בצורה גבוהים פשוט מכתב לכתוב ו/או לקרוא המסוגלים
\270 לעומת פשוט, מכתב לקרוא מסוגלים בנתניה ו6ל51 מלאכי בקריית מהגברים 3470 לדוגמה,
בעלי העולים בשיעור הירידה בולטת כמוכן, בנתניה. מהנשים ר3470 מלאכי בקריית מהנשים
מכתב ולכתוב לקרוא יכולים מהקשישים מ1070 פחות כאשר בגיל, העלייה עם אלו מיומנויות

בעברית. פשוט

מקצועית להכשרה בקורסים השתתפות 5.2
עולי בקליטת רבים וציבוריים ממשלתיים משאבים של ההשקעה בולטת בהם התחומים אחד
מצומצמים משאבים עמם הביאו שהעולים המודעותלכך המקצועית. ההכשרה תחום הוא אתיופיה
להכשרה תכניות לפתח שיש ההכרה את חידדה מערביתעשייתי במשק בעבודה ניסיון וחוסר מאוד
של ביותר הנמוכים בדרגים ריכוזם את למנוע לנסות ובכך לצורכיהם, המתאימות מקצועית,

המקצועי. הסולם

מין לפי מקצועית, להכשרה בקורסים שהשתתפו העבודה בגיל זוגם ובנות משפחות ראשי :6 לוח
(באחוזים) ויישוב

אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה יבנה
15 23 16 33 21 0הכ
27 39 32 50 35 גברים
8 12 3 20 u נשים

עריכת למועד עד מקצועית להכשרה כלשהו בקורס שהשתתפו העולים שיעורי מוצגים 6 בלוח
עולי בקרב 3370 לעומת באשדוד המתגוררים עולים בקרב 1570 בין נעים אלו שיעורים המחקר.
גבוהים בקורס שלמדו הגברים שיעורי כאשר והנשים, הגברים בשיעורי ההבדלים ניכרים נתניה.
העולים של ההשתתפות דפוסי שבדיקת לציין אף יש היישובים. בכל הנשים משיעורי בהרבה
(3425 (בני צעירים גברים של במיוחד גבוה שיעור על מצביעה גיל, לפי מקצועית להכשרה בקורסים

באשדוד). ו5370 אלו, בגילים ברמלה מהגברים 5670 (לדוגמה, אלו בקורסים שהשתתפו

בתעסוקה השתלבות .6
של מרכזיותו לאור התעסוקה, נושא על דגש הושם היישובים בחמשת שנערכו המיפקדים בסדרת
עיקריות: שאלות לשלוש מתייחס להלן שיוצג המידע רבים. חיים תחומי על והשלכותיו זה, נושא
בלתי או מקצועית (עבודה עובדים הם עבודה סוג באיזה עובדים; ובנותזוגם המשפחות ראשי האם

מעבודתם. שבעירצון הם מידה ובאיזו מקצועית);
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ואבסלה תעסוקה שיעורי 6.1

נעים אלו שיעורים גיל. ולפי בסךהכל היישובים, בכל הגברים של התעסוקה שיעורי מוצגים 7 בלוח
מהגברים כשנישלישים מועסקים היישובים ברוב כאשר באשדוד, ל7270 מלאכי בקריית 4670 בין
אוכלוסיית כלל שבקרב לציין יש השוואה, לצורך בנתניה). ו6870 ברמלה, 6470 ביבנה, 6170)

מחד, כלומר, .(1995 (הלמ"ס 8070 על המחקר עריכת בעת התעסוקה שיעור עמד היהודים הגברים
בכל מאידך, אולם, היהודים, הגברים כלל של מאלו נמוכים העולים הגברים של התעסוקה שיעורי
המועסקים שיעור לדוגמה, וביישוב. בארץ הוותק עם ומצטמצם הולך הפער מהיישובים אחד
בקרב ;3970 על עמד המחקר עריכת בעת משנה פחות ביישוב שגרו הגברים בקרב מלאכי בקריית
עד  יותר הוותיקים אלה ובקרב ל5370, השיעורים עולים לשנתיים שנה בין ביישוב הגרים אלה

.64 ל70

לשיעור הצעירים הגברים בקרב התעסוקה שיעורי מתקרבים מלאכי, לקריית פרט היישובים, בכל
בשיעור תלולה ירידה חלה הגיל עם אולם, עליו. עולים ואף היהודים, הגברים כלל בקרב
ביותר. ניכר האוכלוסיות שתי של התעסוקה שיעורי בין הפער המבוגרים בגילים ולכן המועסקים,

יישוב לפי עבודה מחפשים אך עובדים שלא וגברים ויישוב, גיל לפי מועסקים, גברים :7 לוח
(באחוזים)

גברים סה"כ קריית
יהודים אשדוד רמלה מלאכי נתניה יבנה

80 72 64 46 68 61 סה"כ
75 *100 *100 *100 24 עד

100 77 81 67 86 74 3425
93 84 73 58 76 61 4435
53 87 61 32 62 63 5445
39 68 16 21 32 21 6455

עבודה מחפשים אן עובדים לא
1 4 5 2 41 העבודה בגיל גברים מתוך
2 5 7 5 5 1 העבודה בכוח גברים מתוך

מקרים. 2 של מתא מופק *

כולל היישובים, בכל אתיופיה יוצאות נשים בקרב הנמוכים התעסוקה שיעורי מאוד בולטים
וזאת ל£ל10, $5< בין נעים השיעורים יחסית. ותיקות משפחות של גבוה שיעור קיים בהם ביישובים
שיעורי יורדים הנשים בקרב גם .(1995 (הלמ"ס בארץ היהודיות הנשים כלל בקרב 6170 לעומת

שעובדות. נשים שאין כמעט ומעלה 45 בנות ובקרב הגיל, עם התעסוקה
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יישוב לפי עבודה, מחפשות אך עובדות שאינן ונשים ויישוב, גיל לפי מועסקות נשים :8 לוח
(באחוזים)

סה"כ
נשים קריית

יהודיות אשדוד רמלה מלאכי נתניה יבנה
61 8 9 4 10 5 המועסקות 0הכ
 22 9 7 22 1 24 עד

65 16 11 7 26 8 3425
69 5 10 2 17 4 4435
65 0 7 2 15 3 5445
34 0 0 3 4 0 6455

עבודה מחפשות אן עובדות לא
5 3 4 3 6 5 העבודה בגיל הנשים מתוך
8 48 31 45 23 53 העבודה לכוח השייכות מתוך

של קטנים מאוד במספרים שמדובר לציין יש אולם מאוד, גבוהים הנשים בקרב האבטלה שיעורי
העבודה. בכוח נמצאות אינן הנשים של המכריע שהרוב היות נשים,

כיחידת במשפחה מתמקדת אתיופיה עולי של בתעסוקה ההשתלבות להערכת נוספת ראייה זווית
מפרנס בהן ואין העבודה בגיל המשפחה וראש בניזוג שני יש בהן המשפחות שיעור .(9 (לוח ניתוח
כצפוי, מלאכי. בקריית ל5770 ועד ביבנה, 399S ברמלה, >?ל30 ובנתניה, באשדוד 289?< בין נע כלשהו,
הוא המשפחה ראש בהן משפחות בקרב במיוחד גבוהים כלשהו מפרנס ללא המשפחות שיעורי
הן 44 עד 35 בגיל הוא המשפחה ראש בהן מהמשפחות £79 רק באשדוד לדוגמה, ומעלה. 45 בגיל
70ר4, על זה שיעור עומד 54 עד 45 בגיל הוא המשפחה ראש בהן שבמשפחות בזמן מפרנס, ללא
בניהזוג שני בהן המשפחות שיעורי .6\Jc על  6455 בגיל הוא המשפחה ראש בהן ובמשפחות

?%7tב1נתניה. ועד מלאכי בקריית מ£39 ונעים מאוד, נמוכים עובדים
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(באחוזים) יישוב ולפי משפחה ראש וגיל מפרנסים מספר לפי בניזוג, שני שבהן משפחות :9 לוח
מפרנסים שני אחד מפרנס מפרנס אין

(n=H9) ■בנה

7 54 39 100 0ה"כ
0 *100 0 100 24 עד
3 73 24 100 3425
11 47 42 100 4435
8 58 34 100 5445
0 23 77 100 6455

(163=ח) נתניה
17 55 28 100 0ה"כ
20 80 0 100 24 עד
25 65 10 100 3425
20 63 17 100 4435
9 57 34 100 5445
10 22 68 100 6455

(n=160) מלאכי קריית
3 40 57 100 0ה"כ
0 *100 0 100 24 עד
7 65 28 100 3425
3 61 36 100 4435
0 32 68 100 5445
3 22 75 100 6455

(n=181) רמלה
9 61 30 100 0הכ

**20 **60 **20 100 24 עד
12 73 15 100 3425
10 72 18 100 4435
8 49 43 100 5445
0 25 75 100 6455

(n=126) אשדוד
10 6228 100 j'no

 100 24 עד
22 78 0 100 3425
7 86 7 100 4435
10 43 47 100 5445
0 39 61 100 6455

בלבד מקרים 2 של מתא מופק *

בלבד מקרים 5 של מתא מופק **
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כולן שכמעט החדהוריות, המשפחות ראשי של התעסוקתי מצבן ,10 מלוח שעולה וכפי כצפוי,
עקב הנראה כפי וזאת, יחסית, גבוה מועסקים שיעור בולט בנתניה רק במיוחד. קשה נשים,
ההזדמנויות עקב אף ואולי זו, בעיר ותיקים עולים של יחסית גבוה שיעור של הימצאותם

זה. באזור שיש יחסית הרבות התעסוקתיות

(באחוזים) יישוב לפי המועסקים, חדהוריות משפחות ראשי :10 לוח
סה"כ יי

באחוזים מוחלטים במספרים
2 40 יבנה

21 34 נתניה
0 60 מלאכי קריית
8 65 רמלה
^ . ל4 אשדוד

עבודה סוג 6.2
תעשייתימערבי, במשק בעבודה ניסיון חסרת ככולה רובה אשר עולים אוכלוסיית של קליטתה
הסולם של הנמוכים בשלבים בלעדי באופן כמעט ישתלבו אלה עולים שמא בחשש לוותה
על שתענה מקצועית הכשרה של מערכת בפיתוח ניכרים מאמצים הושקעו כאמור, התעסוקתי.

משלחייד. של יותר רחב במגוון להשתלב שיוכלו עלמנת אלו עולים של המיוחדים צורכיהם

שיעורי את ומציג בלבד לגברים 11 לוח מתייחס עובדות נשים של מאוד הקטנים המספרים לאור
כעובדים עובדים מקצועיות בעבודות המועסקים כל כמעט מקצועיות. בעבודות המועסקים הגברים

וניהוליים. חופשיים במקצועות מועסקים מיעוטם ורק ובבנייה, בתעשייה מקצועיים

(באחוזים) ויישוב גיל לפי מקצועיות* בעבודות מועסקים גברים :11 לוח
אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה יבנה

45 46 35 81 77 0הכ
**0 **67 , **0 100 **0 24 עד
60 53 50 91 88 3425
44 36 25 79 81 4435
31 40 23 74 59 5445
25 **50 25 50 **100 6455

עובד מתורגמן, כגון חופשיים, במקצועות ועבודות ובחקלאות בתעשייה בבינוי, מקצועיות עבודות כולל *

וכר. סוציאלי

בלבד. מקרים 42 של מתאים מופק **
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בקריית (35 70) כשליש מקצועיות: בעבודות עובדים המועסקים הגברים מבין ניכרים שיעורים כאמור,
ובנתניה ביבנה משלושהרבעים ולמעלה בהתאמה), (4670ו4570 ובאשדוד ברמלה כמחצית מלאכי,

בהתאמה). ו^81 (70רר

ושיעורים במיוחד, גבוהים מקצועיות בעבודות המועסקים 3425 גילאי הצעירים הגברים שיעורי
הגיל. עם ניכרת בצורה יורדים אלה

מהעבודה שביעותרצון 6.3
העולים של שביעותרצונם של הסובייקטיבי מההיבט גם נבחנה בתעסוקה העולים השתלבות

שלה. ספציפיים מהיבטים והן כללי באופן הן מהעבודה,

על עומדים מאוד") "מרוצים או ("מרוצים" כללי באופן מעבודתם ששבעירצון העולים שיעורי
,(5970) בנתניה במקצת וגבוהים ,(5270) מלאכי ובקריית (417c) ביבנה ,(4670) ברמלה כמחצית
ותיקים ישראלים בקרב מהשיעורים בהרבה נמוכים אלו שיעורים .(3870) באשדוד יותר ונמוכים
שנערכו יותר מוקדמים במיפקדים שנמצאו לשיעורים דומים אך ,(1982 וספילרמן חביב ראה ,7770)
.(1994 ולוי נועם (בניטה, גת וקריית נתניה בעפולה, כאחד, וחדשים ותיקים אתיופיה, עולי בקרב

(באחוזים) יישוב ולפי נבחרים ממדים לפי מהעבודה, שביעותרצון :12 לוח

אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה יבנה
38 46 52 59 47 כללית שביעותרצון
34 27 41 48 28 לקידום סיכויים
17 26 27 26 22 שכר
57 69 71 79 86 מפיטורין חשש אין
16 26 23 48 26 הרצוי במקצוע עבודה

הכללית, שביעותהרצון עבודתם. של שונים לממדים העולים של בהתייחסותם רבה שונות קיימת
הישראלית האוכלוסייה את המאפיינת שביעותהרצון לרמת יחסית נמוכה כאמור, שהיא, אף על
לשביעותהרצון פרט העבודה, של ספציפיים מממדים שביעותהרצון מאשר יותר גבוהה הוותיקה,
וגבוהים יחסית, גבוהים מפיטורין חוששים שאינם העולים שיעורי העבודה. בהמשך מהביטחון
העולים של יחסית הגבוהים השיעורים מבחינת בולטת אשדוד בעוד ובנתניה, ביבנה במיוחד
בין נעה בעבודה לקידום מהסיכויים שביעותהרצון מפיטורין. חשש על המדווחים בה המתגוררים
$27, ועד מאשדוד 1770 בין יותר, אף נמוכה מהשכר ושביעותהרצון בנתניה, ל4870 ברמלה 2170

מלאכי. בקריית

מלאכי, קריית ביבנה, (כרבע להם הרצוי במקצוע עובדים העולים של יחסית נמוכים שיעורים
באשדוד יחסית הנמוך והשיעור (4870) בנתניה יחסית הגבוה השיעור בולט זה בהקשר וגם ורמלה),

.(1670)
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מקצועיות בעבודות המועסקים העולים של שביעותהרצון ברמת הבדלים שקיימים אף לציין יש
לשביעותהרצון ביחס בעיקר מתבטאים אלו הבדלים מקצועיות. בלתי בעבודות המועסקים לעומת
מהעובדים £639 לדוגמה, מפיטורין). איהחשש (או בעבודה הביטחון לתחושת וביחס הכללית
80?£ מקצועיים; הלא מהעובדים £429 לעומת מעבודתם, כללי באופן שבעירצון בנתניה המקצועיים
הבלתי 67מהעובדים ^< לעומת מפיטורין חוששים אינם מלאכי בקריית המקצועיים מהעובדים

מקצועיים.

לשביעות ביחס הן היישובים לשאר בהשוואה באשדוד, ניכר באופן נמוך המרוצים העולים שיעור
לציון ראוי זה ממצא שנבדקו. הספציפיים ההיבטים לכל ביחס והן מהעבודה הכללית הרצון
מגוריהם וביישוב בארץ יחסית ותיקים באשדוד המתגוררים שהעולים העובדה רקע על במיוחד
יש יותר. גבוהה תהיה ששביעותרצונם לצפות אולי, היה, וניתן היישובים, בשאר העולים לעומת
שייתכן וכן באשדוד, במיוחד גבוה אינו מקצועיות בעבודות המועסקים ששיעור זאת, עם לזכור,
להביא עלול אלה גורמים ששילוב כך בארץ, הוותק עם עולות מהעבודה העולים של שציפיותיהם

באשדוד. העולים בקרב יחסית נמוכה לשביעותרצון

העולים תעסוקת של נוספים מאפיינים 6.4
היתה ביותר הנפוצה הדרך עבודתם. את מצאו ובנותזוגם הם בה הדרך על נשאלו המשפחות ראשי
מסוימים ביישובים אך עבודתם, את מהעולים כרבע מצאו דרכה התעסוקה, לשכת באמצעות

עבודה. מקום למציאת נפוץ ערוץ שימשו ומכרים חברים גם ויבנה) (רמלה

43 בין נע השבועיות העבודה שעות ומספר מלאה, במשרה עובדים המועסקים העולים כל כמעט
 במשמרות העובדים עולים של יחסית הגבוהים השיעורים בולטים מלאכי. בקריית ל46 בנתניה

מלאכי. בקריית 3970 ועד בנתניה 26?£ בין

חודשים עשרה בין נע הוותק ממוצע עבודתם. במקום העולים רוב של יחסית הנמוך הוותק בולט
ותק עם מהמועסקים) £279) עולים ישנם בנתניה רק בנתניה. חודש ל21 ועד מלאכי ובקריית ביבנה

עבודתם. במקום ומעלה שנתיים של

הדיור בתחום קלי0ה .7
להעריך ונתבקשו הנוכחיים, מגוריהם יישובי את לבחירתם העיקריות הסיבות לגבי נשאלו העולים

לכן. קודם התגוררו בהם הזמניים המגורים אתרי לעומת הנוכחי המגורים מקום את

ברמלה, למחצית וקרוב בנתניה מהעולים (כשליש העולים של הגבוהים השיעורים בולטים כצפוי,
היישוב. לבחירת הסיבות כאחת משפחה בני ליד לגור הרצון את שציינו מלאכי) וקריית יבנה
וברמלה היישוב, לבחירת כסיבה הדירות של יחסית הזולים המחירים גם הודגשו מלאכי בקריית
ההערכה היא היישובים בכל יותר נמוכה בשכיחות שצוינה סיבה הארץ. למרכז הקרבה  ובנתניה

תעסוקה. למצוא טוב סיכוי יש וסביבו שביישוב
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יותר" להם ש"טוב העריכו בנתניה) 9670 ועד ביבנה (מ8596 העולים של המכריע הרוב כצפוי, 1

כצפוי, המעבר. לפני גרו בו הקליטה במרכז או הקרוונים באתר מאשר החדשים מגוריהם במקומות
ציינו אף חלקם אך משפחה, לבני הרבה והקרבה יותר הנוחים הדיור תנאי את ציינו העולים רוב
עקב הישראלית בחברה יותר הרבה ומעורבותם יותר, הרבה עצמאותם עירוני, למרכז הקרבה את

המעבר.

מהשכונה, שביעותרצון היבטים: מספר פי על נבחנה הדיור בתחום אתיופיה עולי של השתלבותם
לבין בינם השכנות יחסי אתטיב המרואיינים הערכת עצמה, ומהדירה הדירה מרכישת שביעותרצון

המרואיינים. עלידי המועדפים המגורים ודפוסי שכניהם,

ומהדירה מהשכונה שביעותרצון 7.1
שרכשו העובדה מעצם מדירותיהם, המרואיינים של גבוהה שביעותרצון על מצביעים הממצאים
ובנותזוגם) משפחות (ראשי מהמרואיינים משלושהרבעים למעלה המגורים. ומשכונת דירה
גבוהים שיעורים .(£889) בנתניה במיוחד גבוה זה ושיעור מדירותיהם, "מרוצים" או מאוד" "מרוצים
מלאכי בקריית כי אם הדירה, רכישת מעצם מרוצים אף היישובים בכל המשפחות ראשי מבין
שנראה כפי היישובים, בכל מאוד גבוהה המגורים משכונת שביעותהרצון .6596  יותר נמוך השיעור

.13 בלוח

ולפי הדירה, מרכישת מהדירה, מהשכונה, שביעותרצון לפי ובנותזוגם, משפחות ראשי :13 לוח
(באחוזים) יישוב

אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה יבנה
80 77 76 88 75 מהדירה שבעירצון
91 82 65 84 90 הדירה* מרכישת שבעירצון
87 80 88 89 86 מהשכונה שבעירצון

משפחות לראשי רק הופנתה השאלה *

שכנות יח0י 7.2
אתיופיה. עולי שאינם שכניהם של מצידם כלפיהם טוב יחס על מדווחים העולים של המכריע הרוב
השכנות יחסי של היבטים מספר נבחנו כלפיהם, השכנים של יחסם את העולים להערכת בנוסף
קיום כגון יחסית, שטחיים מיחסים החל אתיופיה, עולי שאינם שכניהם לבין העולים בין השוררים

הדדיים. עזרה ומתן לביקורים ועד שיחה,

שאינו לפחות אחד שכן עם משוחחים שהם העולים של גבוהים אחוזים מדווחים היישובים בכל
היות באשדוד, יחסית הנמוך האחוז מפתיע ביבנה). 85^, ועד באשדוד (מ6470 מאתיופיה עולה

ביישוב. יחסית ותיקים העולים זו שבעיר ,
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(באחוזים) יישוב לפי אתיופיה, עולי שאינם שכנים עם השכנות יחסי את העולים הערכת :14 לוח
קריית

אשדוד רמלה מלאכי נתניה יבנה

85 80 76 96 89 טוב יחס מקבל
64 75 73 83 85 לפחות אחד שכן עם מדבר
9 24 18 14 15 עזרה מקבל
310 6 5 4 עזרה נותן
17 25 21 23 30 מבקרים השכנים
12 19 14 16 18 מבקרים העולים
78 78 83 89 90 קשר ביותר מעוניין
94 86 77 96 97 הוותיקים ילדי עם משחקים עולים ילדי

יוצאי שאינם משכניהם עזרה קבלת על מדווחים העולים בקרב יותר גבוהים אחוזים כצפוי,
מבקרים ששכניהם דיווחו מבוטלים בלתי אחוזים אלו. לשכנים עזרה מתן על מאשר אתיופיה

שכניהם. בבתי מבקרים שהם דיווחו אף מהעולים 18^129? ובין אצלם,

שכניהם, לבין אתיופיה עולי בין שונים מסוגים קשרים של ניכר היקף על המצביעים הנתונים לצד
שכניהם. עם יותר נרחבים בקשרים רצונם על העולים בקרב גבוהים מאוד אחוזים מדווחים

בולטים היישובים בכל ותיקים. ישראלים שכנים ילדי עם ילדיהם משחקי על לבסוף נשאלו העולים
בקריית הוותיקים. הישראלים ילדי עם משחקים שילדיהם שדיווחו הורים של הגבוהים האחוזים
מרוכזים זה ביישוב אתיופיה שעולי מכך נובע זה שממצא לשער ויש יותר, נמוך זה אחוז מלאכי

יותר. מצומצם הוותיקה האוכלוסייה עם ומגעם שכונות במספר

מועדפים מגורים דפוסי 7.3
שהם העולים של המכריע הרוב ענו עלידם, המועדפים המגורים דפוסי על ישירה לשאלה בתשובה
ביבנה 83?£ בין נעים (השיעורים אתיופיה עולי אינם הדיירים רוב בהם בבניינים מגורים מעדיפים
רק גרים בהם בבניינים למגורים העדפה שהביעו עולים היו שלא כמעט בנתניה). 977" ועד וברמלה
יגורו אתיופיה שעולי יותר שטוב ציינו היישובים בכל מהעולים מ"207 ופחות אתיופיה, עולי
העלייה עם ורמלה) (יבנה מהיישובים בחלק מאתיופיה. עולים הם הדיירים רוב שבהם בבניינים
אתיופיה. עולי אינם הדיירים רוב בהם בבניינים מגורים המעדיפים העולים שיעור במקצת יורד בגיל

ביתי וציוד ריהוס 7.4
מכונת טלוויזיה, מקרר, כגון חשמליים, ומכשירים ביתי ציוד יש העולים משפחות מבין גבוה לשיעור
שיש כ0?99 מקרר, להם שיש מ"957 למעלה בין נעים אלו שיעורים .(15 לוח (ראה וטלפון כביסה
של הגבוה השיעור בולט זאת, עם אולם, כביסה. מכונת להם שיש מ"907 ולמעלה טלוויזיה, להם
מהמשפחות (2370) לכרבע לדוגמה, תקין. לא במצב אך זה, ביתי ציוד לרשותן שעומד משפחות
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(באחוזים) יישוב לפי העולים, בבתי וריהוט ביתי ציוד :15 לוח
או בישול גז מיטה ארון

טלפון טלוויזיה לחימום תנור חמים מים כביסה מכונת אפייה תנור מקרר אחד לכל בגדים
יבנה

97 92 33 68 78 78 78 61 51 תקין  יש
1 7 4 15 13 11 10 22 22 תקין לא  יש
21 63 17 9 11 12 17 27 איו

נתניה
97 92 16 84 76 81 79 69 58 תקין  יש
1 6 3 11 16 16 20 17 30 תקין ישלא
2 2 81 5 8 3 1 14 12 אין

מלאכי קריית
97 91 14 66 76 68 63 47 54 תקין  יש
1 8 3 21 17 21 27 24 23 תקין לא  יש
2 1 83 13 7 11 10 29 23 אין 

רמלה
96 92 16 79 81 79 79 67 61 תקין  יש

1 7 2 7 10 14 17 14 28 תקין לא  יש
3 1 82 14 9 7 4 19 11 אין

J אשדוד
1 97 88 20 66 70 77 80 52 57 תקין  יש

111 7 23 23 18 14 17 27 תקין לא  יש
2 1 73 11 7 5 6 31 16 אין



אינו תקין שאינו מקרר יש בהן המשפחות שיעור גם תקין. במצב שאינה כביסה מכונת יש באשדוד
או תקין לא ריהוט של הגבוהים השיעורים מלאכי, בקריית 2770 ועד ביבנה מ"107 נע והוא זניח
£249 ועד ברמלה ומ£14 בגדים, ארון לגבי בנתניה 3070 ועד ביבנה מ0?22 הם: אף בולטים שבור
מסוגלות שאינן משפחות של מבוטל לא מספר ישנו הנראה, כפי מיטות. לגבי מלאכי בקריית

, חדש. ציוד ברכישת ו/או קיים וריהוט ציוד בתיקון הכרוכות בהוצאות לעמוד

החינוך בתחום קליסה .8
מתייחסת ניכר, ציבורי להד זכתה אף אשר אתיופיה, עולי בקליטת המרכזיות הסוגיות אחת
העולים, משפחות של יחסית הדלים משאביהן רקע על זאת, החינוך. במערכת העולים ילדי לקליטת
מאידך. העולים, ילדי של לקידומם החינוך במערכת להשתלבות שיש המכרעת והחשיבות מחד,
ועל לביתהספר, ההצטיידות על השלכות להיות עלולות העולים משפחות של הכלכליים לקשייהן
ביתהספר. במסגרת הנערכת אחרת פורמלית בלתי ובפעילות בטיולים הילדים את לשלב האפשרות
חינוך מערכת את ואיהיכרותם בעברית ההורים של כלל, בדרך החלקית, שליטתם לאור כמוכן,
ויכולתם ילדיהם בלימודי ההורים מעורבות של בהקשר גם קשיים לעלות עלולים הישראלית,

זה. בתחום סיוע להעניק

או בגן לומד הוא האם 18 גיל עד מילדיהם אחד כל לגבי ההורים נשאלו הנוכחי המחקר במסגרת
על גם ההורים נשאלו הרלוונטיים במקרים בפנימייה. או המגורים ביישוב בביתספר במעון,
בהכרח מעיד אינו זה שמידע לציין יש כלל. לומד אינו או בפנימייה לומד ילדם שבגללן הסיבות
אכן שהם כך על רק אלא סדירה, בצורה לומדים אכן שבפנימייה, אלה ובמיוחד שהילדים, כך על
בהם השונים ביישובים חינוך אנשי עם שקוימו בשיחות עלתה זו הבחנה בביתהספר. רשומים
תמיד שלא נוער, בני בקרב סמויה ונשירה סדיר ביקור של בעיות על דווח בהן אתיופיה, עולי נקלטו

לה. מודעים ההורים

החינוך במערכת הלומדים שיעורי 8.1
במיוחד וזאת הרך, בגיל לחינוך במסגרות העולים ילדי שילוב לחשיבות המודעות עולה לאחרונה
שמספקות וההזדמנויות הוריהם, של יחסית הדלים והכלכליים ההשכלתיים משאביהם רקע על

ביתהספר. למסגרת ולהכנתו הילד להתפתחות אלו מסגרות

(באחוזים) ויישוב גיל לפי במעון, או בגן הלומדים חמש לגיל מתחת הילדים :16 לוח
אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה יבנה

46 39 30 40 51 לומדים סהכ
0 6 5 0 0 לשנה מתחת
0 6 0 9 8 שנה בני
17 21 9 25 38 שנתיים בני
59 50 20 31 53 שלוש בני
98 85 88 86 100 ארבע בני
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לגיל חינוכית במסגרת מבקרים השונים ביישובים חמש גיל עד מהילדים לכמחצית ועד כשליש בין
בשיעורי השונים היישובים בין ניכרת שונות קיימת מאוד. נמוכים השיעורים שנתיים גיל עד הרך.
בצורה עולים השיעורים ביבנה. ל3870 ועד מלאכי בקריית מ970 במסגרת, המשולבים השנתיים בני
כי אם באשדוד, ול5970 וברמלה, ביבנה השנתון לכמחצית עד ומגיעים השלוש בני בקרב ניכרת
אלו ששיעורים לציין יש בהתאמה). ו£209, £319) בהרבה נמוכים השיעורים מלאכי ובקריית בנתניה
השינוי .£959, על העומד בארץ היהודים הילדים כלל בקרב המקביל מהשיעור בהרבה נמוכים
ניכרת בצורה עולים במסגרת המשולבים הילדים שיעורי כאשר ארבע, בגיל חל ביותר המשמעותי
בגיל היהודים הילדים כלל בקרב שהשיעור לציין יש שוב, ביבנה. ל£1009 ועד ברמלה 8570 בין ונעים !

.9970 על עומד זה

במעון, או בגן מבקרים אינם שילדיהם לכך הסיבות על הרך בגיל לילדים ההורים נשאלו כאשר
בכך. שכרוכה הגבוהה העלות היא לכך העיקרית הסיבה כי היישובים, בכל מהם ל"607 קרוב ציינו

מדי. קטן עדיין שהילד הסיבה את גם ציינו שנתיים לגיל מתחת לילדים הורים

בפנימייה. או בביתספר לומדים 155 גילאי שילדיהם ההורים כל כמעט דיווחו היישובים בכל
על הורים של ידיעה חוסר על הרבים הדיווחים עקב רבה בזהירות זה למידע להתייחס יש כאמור,
על דווח בהם המקרים לגבי ההורים עלידי שניתנו הסיבות בביתהספר. ילדיהם של הביקור דפוסי
ללמוד הנער של רצון חוסר הנער, את לקבל הסכים לא ביתספר שאף כללו: לומד שאינו נער

הנער. ומחלת

אם ממלכתייםדתיים, בבתיספר לומדים (כ9070) היישובים בכל הילדים של המכריע הרוב כצפוי,
עריכת בעת דתיות. במסגרות הלומדים ברמלה ילדים של (£739) יחסית הנמוך השיעור בולט כי
בשנת למדו בו מביתהספר שונה בביתספר למדו מהילדים משלושהרבעים למעלה המחקר,

קבע. לדיור המעבר עקב וזאת הקודמת, הלימודים

מתייחס החינוך במערכת אתיופיה עולי ילדי לקליטת ביחס המחלוקת מעוררי ההיבטים אחד
ובין אלו למסגרות הופנו אם בין פנימייתיות, במסגרות (1814 (גילאי הנוער בני רוב של לשילוב
גורמי ובקרב החינוך במשרד גובשה 1995/94 הלימודים שנת מאז ההורים. מהעדפת כתוצאה אם
מגוריהם בקהילת בבתיספר הנוער בני של הישארותם את המעודדת מדיניות אחרים קליטה

בפנימייה. הלימודים במקום

(באחוזים) ויישוב גיל לפי בפנימייה, הלומדים (1814) נוער בני :17 לוח
אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה יבנה גיל

71 77 66 80 61 0הכ
43 41 36 44 24 14
71 94 67 83 61 15
76 93 84 91 83 16
89 86 76 93 78 17
82 89 84 95 88 18_
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זו מסקנה לסייג יש אולם בפנימיות, משולבים עדיין 1814 גילאי הנוער בני רוב כי עולה 17 מלוח
שהוריהם הנערים שיעור מבחינת מזה זה מסוימת במידה שונים היישובים ראשית, דרכים. בשתי
"מדיניות" היא לכך הסיבות אחת ליישוב. מחוץ בפנימייה לומדים הם אך ביישוב, גרים
לקליטת מחויבותרבה קיימת מלאכי בקריית לדוגמה, הקולטות. החינוך מערכות של דיפרנציאלית
ה14 בני ששיעור לציין יש שנית, בנתונים. גם לכך ביטוי ויש עצמו, ביישוב בבתיהספר הנוער בני
הנערים בקרב המקבילים לשיעורים בהשוואה היישובים בכל ניכרת בצורה נמוך בפנימיות הלומדים
אכן בקהילה בבתיספר הישארות המעודדת יחסית החדשה המדיניות כלומר, יותר. המבוגרים
ל£419 (ביבנה) %24 בין נעים בפנימיות הלומדים ה14 בני שיעורי אותותיה. את לתת מתחילה

.18 בני בקרב בנתניה ו£ל95 באשדוד %82 לעומת (באשדוד), ול£439 (ברמלה)

אך הבנות, שיעורי על בפנימיות הלומדים הבנים של השיעורים עולים הצעירים שבגילים לציין יש
יחסית. מבוגר בגיל לפנימייה עוברות שהבנות כך עקב כנראה כאלו, הבדלים שאין כמעט 17 בגיל

החינוך מערכת לבין ההורים בין הקשר 8.2
הנושאים כאחד לאחרונה נתפס ילדיהם בחינוך אתיופיה יוצאי הורים מעורבות של הנושא כאמור,
החינוך. במערכת הנוער ובני הילדים השתלבות את לקדם עלמנת להשקיע יש בו המרכזיים
לשיבוץ ביחס להם המתאימות החלטות לקבל ההורים יכולת על הן השלכות יש זו למעורבות
הרגלי לקידום ההורים של הישירה תרומתם על והן שונים, לימוד ומסלולי בתיספר לסוגי ילדיהם

ילדיהם. והישגי הלמידה

ידיעת הורים; באסיפות השתתפות היבטים: למספר בהתייחסות המחקר במסגרת נבדק הנושא
בתיספר סוגי על הסבר קבלת לילדם; שיש בעיה לגבי ייעוץ או מידע לקבל לפנות למי ההורים

בלימודים. הילדים מהשתלבות שביעותרצון שונים;

יחסית. גבוהים הורים באסיפות מבקר משפחתם מבני מישהו או שהם שדיווחו ההורים שיעורי
כצפוי, שלא בנתניה. ל£739 ביבנה 48?£ בין נעים ההורים אסיפות בכל ביקור על שדיווחו השיעורים
עוד גבוהים ההורים באסיפות השתתפות על דיווחו ואשר בפנימייה לומד שילדם ההורים שיעורי
אלה שהורים לציין יש אולם, בנתניה. ההורים בקרב £829 ועד ברמלה ההורים בקרב מ£559  יותר
באסיפות פעם אף משתתפים לא שהם שדיווחו ההורים שיעורי השתתפותם. תדירות על נשאלו לא

ביבנה. ל£139 בנתניה £79 בין נעים הורים

או מידע לקבל רוצים כשהם בביתהספר לפנות למי יודעים הם האם גם נשאלו ההורים כאמור,
לשאלה השונים ביישובים ההורים בתשובות רבה שונות קיימת לילדם. שיש לבעיה ביחס להתייעץ
,£459) כמחצית  מלאכי ובקריית באשדוד ברמלה, מההורים; (£379) כשליש בחיוב השיבו ביבנה זו.
לשער סביר בחיוב. השיבו מההורים (7370) כשלושהרבעים ובנתניה בהתאמה); ו£569, 4670

הישראלית, החינוך במערכת ההתמצאות ומידת וביישוב בארץ לוותק הן קשורים אלו שהבדלים
העולים ילדי לומדים בהם השונים הלימוד מוסדות של ההתארגנות ודרכי בהיקף להבדלים והן

19



למי היודעים ההורים ששיעורי לציין אף יש הורים. מעורבות ובעידוד בהסברה המושקע והמאמץ
ייתכן הורים. באסיפות המשתתפים ההורים שיעורי מאשר נמוכים ילדם על להתייעצות לפנות
של להשתתפות מתייחסת הורים באסיפות השתתפות על שהשאלה בכך נעוץ זה לפער שההסבר
מתייחסת לפנות למי הידיעה על שהשאלה בזמן בו אחר, משפחה בן כל של או המשפחה ראש
כל בהבנת מתקשה אך הורים לאסיפות מגיע אמנם שההורה ייתכן כמוכן בלבד. המשפחה לראש

בביתהספר. ייעוץ מקורות על מידע זו מהשתתפות מפיק אינו ו/או בה, הנאמר

בתיספר, של שונים סוגים על הסבר שקיבלו דיווחו הורים של יחסית נמוכים ששיעורים לציין ראוי
ועד באשדוד 1296 בין נעים השיעורים ממלכתידתי. ביתספר לעומת ממלכתי ביתספר על לדוגמה,
זה, לממצא ביחס תמיהה הביעו מלאכי ובקריית ביבנה החינוך מחלקות נציגי בנתניה. ל£339

שדיווחו ההורים שיעורי זאת ולמרות ההרשמה, בעת זה הסבר קיבלו ההורים כל שלדבריהם, היות,
בהתאמה. ו^28, 22^£ היו אלו ביישובים הסבר שקיבלו

לפנות למי הידיעה ולגבי בתיספר סוגי על הסברים לקבלת ביחס מעודדים הלא הממצאים לצד
(מעל מאוד גבוהה שביעותרצון ישנה לביתהספר, הקשורים בנושאים ייעוץ או במידע צורך כשיש
ההורים בין הבדלים ללא כמעט בבתיהספר, ילדיהם להשתלבות ביחס ההורים בקרב (£909.

השונים. ביישובים

בארץ הקליסה של נו0פ'ם היבס'ם .9
הכלכלי המצב של עצמית הערכה 9.1

שגובשה המדיניות כלשהם. כספיים משאבים ללא כמעט ארצה הגיעו אתיופיה עולי כידוע,
הדיור. בתחום במיוחד זה, מיוחד במצב להכרה משקל נותנת לקליטתם

הכנסותיהם מידה באיזו להעריך התבקשו במחקר הכלולים היישובים בחמשת המשפחות ראשי
וכר. תחבורה מזון, וחשמל, למים חשבונות תשלום כגון הבסיסיים, צורכיהם לכיסוי מספיקות

(באחוזים) יישוב לפי בסיסיים, צרכים לכסות ליכולת ביחס משפחות ראשי הערכת :18 לוח
אשדוד רמלה מלאכי קריית נתניה יבנה

40 39 61 71 62 כלל מספיקות אינן הכנסות
56 49 35 24 35 לחלק מספיקות
4 12 4 5 3 לרוב מספיקות

מראשי כשנישלישים דיווחו מלאכי, וקריית נתניה יבנה, יישובים: בשלושה כי עולה 18 מלוח
באשדוד משפחותיהם. של בסיסיים צרכים לכסות מספיקות" אינן "כלל שהכנסותיהם המשפחות
ההכנסות כי המדווחים שיעורי בהתאמה). (40Xו>?399, יותר נמוכים אלו שיעורים וברמלה
הגבוה השיעור בולט זה ובהקשר ל>£59), £39 (בין יחסית נמוכים הצרכים "רוב" לכיסוי מספיקות
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קשר על מרמזים אינם הממצאים Mfc הצרכים, רוב את לכסות היכולת על שדיווחו ברמלה יחסית
משפחות ראשי של יחסית הנמוכים האחוזים מחד, בארץ. המשפחה ראש לוותק ועקבי ברור
קשורים להיות עשויים הצרכים לכיסוי מספיקות אינן כלל שהכנסותיהם שדיווחו ובאשדוד ברמלה
שיעור יש בה שגם בנתניה מאידך, אולם, בארץ. אלו ביישובים המשפחות של יחסית הגבוה לוותק

כך. שדיווחו (£719) משפחות ראשי של הגבוה השיעור דווקא בולט ותיקים של ניכר

מהצרכים, לחלק רק מספיקות או כלל, מספיקות אינן הכנסותיהם כי שציינו המשפחות ראשי
מצבם עקב קונים אינם הם דברים אלו ו/או לעמוד מתקשים הם תשלומים באלו לפרט התבקשו
ושיפוץ ביגוד ריהוט, שוטפים, חשבונות לתשלומי התייחסו ביותר השכיחות התשובות הכלכלי.

הדירה.

לחינוך הקשורות הוצאות לגבי הכלכליים קשייהם על ספציפית שאלה העולים נשאלו בנוסף,
על בתשלום קושי על שדיווחו העולים שיעורי ביתספרי. ציוד לילדים לרכוש וליכולתם ילדיהם
הקשיים ההורים, לדברי ביבנה. ל6870 ועד ברמלה 4870 בין נעים ילדיהם בחינוך הקשורות הוצאות
לבית שנתיים לתשלומים אחר, לימודי וציוד מחברות לימוד, ספרי קניית לגבי בעיקר מתבטאים

ביתהספר. במסגרת הנערכים הטיולים הוצאות ולכיסוי הספר,

בהם והשימוש מקומיים, שירותים עם היכרות 9.2
ביישובי העולים קליטת על מסוימת במידה מעידה בהם והשימוש המקומיים השירותים הכרת
והם נבחרים, מקומיים שירותים רשימת הוצגה היישובים בחמשת המשפחות לראשי מגוריהם.

מהם. ושבעירצון בהם, משתמשים אותם, מכירים הם האם נשאלו

וחלקם העירונית, הקליטה ולשכת קופתחולים כגון האוכלוסייה, לכלל מיועדים מהשירותים חלק
קיומה על העולים כל ידעו היישובים בכל ולילד. לאם התחנה כגון ספציפיות, לאוכלוסיות מיועדים
בכל 95ומעלה % הם זה בשירות השימוש ושיעורי מגוריהם ביישוב כלשהי קופתחולים של

.(19 לוח (ראה היישובים

לשכת חברתיים, לשירותים המחלקה את כוללים האוכלוסייה לכלל המיועדים נוספים שירותים
והמתנ"ס. השונים), ביישובים שונים בשמות (שנקראת העירונית הקליטה

ברמלה, ל^70 באשדוד, המשפחות מראשי ל£649 מוכרת היתה חברתיים לשירותים המחלקה
במחלקה השימוש שיעורי ביבנה. המשפחות מראשי ול8870 מלאכי בקריית ל0?84 בנתניה, ל6ל73

מלאכי. ובקריית ביבנה ל68£9 ועד ברמלה ו£359 באשדוד 3470 בין נעים זו

העולים לשיעורי יחסית המתנ"ס, שירותי את המכירים העולים שיעורי נמוכים היישובים בכל
£339 ברמלה, מהמשפחות 1570 רק לדוגמה, האחרים. האוניברסליים השירותים את שמכירים
הקליטה לשכת גם המתנ"ס. את מכירים באשדוד, ו>$50 בנתניה 42^ מלאכי, imp!41 96 ביבנה,
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ביבנה מהעולים. ניכר לחלק מוכרת אינה השונים) ביישובים שונים בשמות (הנקראת העירונית
מהעולים 7670 הכירו מלאכי בקריית ;307" וברמלה העירוני הקליטה מטה את מהעולים 4170 הכירו
הקליטה מינהלת את הכירו בנתניה אך המקומיים, הקליטה גורמי בידי המופעל המידע מרכז את
הקליטה מערכת במסגרת הפועל אתיופיה יוצא המגשר 30את '£ הכירו ובאשדוד בלבד, 1970

העירונית.

(באחוזים) ושביעותרצוו שימוש נבחרים, שירותים עם היכרות שיעורי :19 לוח
מהשירות מרוצים משתמשים את מכירים

המשתמשים) (מתוך בשירות השירות
יבנה

65 95 100 קופתחולים
64 68 88 חברתיים לשירותים מחלקה
85 14 33 מתנ"ס
76 21 41 העירונית הקליטה לשכת
95 76 81 חלב1 טיפת

נתניה
88 99 100 קופתחולים
63 42 73 חברתיים לשירותים מחלקה
95 18 42 מתנ"ס

(מינהלת העירונית הקליטה לשכת
79 8 19 הקליטה)
93 93 97 חלב' טיפת

מלאכי קריית
71 98 100 קופתחולים
44 68 84 חברתיים לשירותים מחלקה
87 25 41 מתנ"ס
65 60 76 מידע מרכז
87 78 89 חלב' טיפת

רמלה
85 95 99 קופתחולים
49 35 70 חברתיים לשירותים מחלקה
100 5 15 מתנ"ס
65 15 30 העירונית הקליטה מחלקת
97 78 91 חלב' טיפת

אשדוד
88 100 100 קופתחולים
58 34 64 חברתיים לשירותים מחלקה
97 37 50 מתנ"ס
93 48 30 העירייה מטעם המגשר
100 83 88 חלב' טיפת

ראשי של האוכלוסייה סךכל מתוך חושבו האוכלוסייה לכלל המיועדים בשירותים המשתמשים שיעורי 1

כלל מתוד חושב אשר חלב בטיפת המשתמשים לשיעור בניגוד יישוב, בכל אתיופיה יוצאות המשפחות
.20 גילאי לילדים ההורים
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בקרב מאוד גבוהים היישובים בכל חלב") ("טיפת המשפחה לבריאות התחנה עם ההיכרות שיעורי
נעים אלו שיעורים שנתיים. גיל עד ילד בהן שיש משפחות דהיינו, זה, שירות של היעד אוכלוסיית
זה. לשירות ביחס למצופה יחסית נמוך ביבנה שהשיעור לציין יש בנתניה. ל9796 ביבנה 819& בין

העלייה עם השונים השירותים את המכירים העולים בשיעור שחלים לשינויים ביחס הממצאים
עד ביישוב שגרו העולים מבין 299?; רק הכירו ביבנה לדוגמה, חדמשמעיים. אינם ביישוב בוותק
וחצי שנה ביישוב שגרו העולים 69בקרב 9S לעומת העירוני, הקליטה מטה את חודשים חמישה
חודשים, מחמישה פחות ביישוב ששהו עולים הראשונה, הקבוצה שבקרב לציין ראוי במיוחד ויותר.
18 ביישוב ששהו מהעולים 399S לעומת זאת, הקליטה; מטה בשירותי שהשתמש עולה אף היה לא
הקליטה במינהלת והשימוש ההיכרות שיעורי הוותק עם עולים בנתניה זאת, לעומת ויותר. חודשים
את המכירים העולים שיעורי עולים באשדוד במעט. רק מוכרים) הפחות (השירותים ובמתנ"ס
אך ל4796. מ3396 רק עולים בשירותיו המשתמשים שיעורי וגם ל3096 מ2396 המגשר שירותי
חמישה עד ביישוב השוהים בקרב מ£89 המתנ"ס שירותי את המכירים שיעור עולה יישוב באותו

ל3996. עד מ096 השימוש שיעורי עולים וכמוכן הוותיקים, העולים בקרב ל5596 עד חודשים,

וטיפת קופתחולים לשירותי ביחס במיוחד גבוהה השונים המשתמשיםבשירותים של שביעותהרצון
המשתמשים העולים ששיעורי בשעה בה חברתיים. לשירותים למחלקה ביחס יחסית ונמוכה חלב,
גבוהים זה בשירות המשתמשים בקרב שביעותהרצון שיעורי יחסית, נמוכים המתנ"ס בשירותי
כשני העירוניות: הקליטה מחלקות לשירותי ביחס שביעותהרצון במידת גדולה שונות יש מאוד.
ביבנה, 769?. לעומת מהם מרוצים וברמלה מלאכי בקריית אלה בשירותים מהמשתמשים שלישים
מטעם המגשר לשירותי ספציפית התייחסו האחרונים כאשר באשדוד, מהעולים ו9396 בנתניה 970ר

אשדוד. עיריית

העולים מתמודדים עמן ביותר הקשות הבעיות 9.3
מתמודדים הם עמן בעיות) שתי (עד ביותר הקשות הבעיות את לזהות התבקשו המשפחות ראשי
ציינו המשפחות ראשי מקרב (ברמלה) ל1696 מלאכי) (בקריית 596 בין הקבע. ליישוב המעבר מאז
הם עמה ביותר הקשה כבעיה כלכליים קשיים ציינו מאוד גבוהים שיעורים בעיה. כל להם אין כי
מראשי כרבע עלידי שצוינו אחרים נושאים בנתניה). ל8496 ועד ברמלה (מ6996 מתמודדים

קשים. דיור ותנאי בעברית, קשיים בריאות, בעיות כוללים המשפחות

אישית בבעיה נתקלים כאשר פורמלית בלתי לעזרה מקורות 9.4
ראשי נשאלו העולים, לרשות העומדים הבלתיפורמליים הסיוע מקורות את לברר בניסיון
הצורך. בעת לעזרה לפנות ניתן אליו ותיק ישראלי ו/או מאתיופיה ותיק עולה יש האם המשפחות
ותיק בעולה להיעזר האפשרות לגבי בחיוב ענו כרבע גבוה: אינו בחיוב שענו העולים שיעור
אלה ששיעורים לציין יש אולם, ותיק. בישראלי להיעזר האפשרות לגבי בלבד וכ1096 מאתיופיה,
יחסית ותיקים עולים של ביותר הגבוה השיעור קיים בה שבנתניה, כך ביישוב, הוותק עם עולים
לעולה  לפנות למי להם שיש ודיווחו בחיוב, השיבו המשפחות ראשי (467") למחצית קרוב ביישוב,

ותיק. לישראלי או מאתיופיה ותיק
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סיכום .10
שונים ביישובים קבע לדיור מאתיופיה עולים משפחות אלפי של והמעבר הקרוונים אתרי פינוי

אלו. עולים של קליטתם בתהליך ביותר משמעותי דרך ציון מהווה

קשיים וזיהוי מרכזיים חיים בתחומי העולים צורכי על מידע באיסוף הצורך את הבליט זה מעבר
ברוקדייל, ג'וינטמכון ביצע זה רקע על החדשים. מגוריהם במקומות קליטתם בתהליך והצלחות
לגור עברו אליהם יישובים בחמישה מיפקדים סדרת וג'וינטישראל, הקליטה משרד עם בשיתוף
נערכו אלו מיפקדים ואשדוד. רמלה מלאכי, קריית נתניה, יבנה,  אתיופיה עולי של גדולים מספרים
שרכשו במספר) 1,205) המשפחות ראשי כל עם עומק ראיונות וכללו 1996 למארס 1995 מארס בין
מראיינים עלידי בוצעו הראיונות המיוחדות. המשכנתאות תכנית במסגרת אלו ביישובים דירות
סוציו מאפיינים כגון נושאים, במגוון מפורט מידע נאסף ובמסגרתם טיגרינית, או אמהרית דוברי
הדיור מצב שכנות, יחסי כלכלי, מצב בתעסוקה, השתלבות בעברית, שליטה העולים, של דמוגרפיים

שונים. בגילים ילדים של חינוך במוסדות והשתלבות הביתי, והציוד

נתניה, יבנה, היישובים על דוחות בסדרת המחקר ממצאי פורסמו המסכם הדוח הפקת בטרם
לשימוש זכו הממצאים שונים. בפורומים הוצגו ואף (1996,1995 בניטה (ראה מלאכי וקריית רמלה,

המקומית. ברמה והן הלאומית ברמה הן שדה ואנשי מדיניות קובעי בקרב רחב

פורסם לא שלגביה אשדוד, (כולל המחקר יישובי מחמשת העיקריים הממצאים את מסכם זה דוח
השונים. ביישובים אתיופיה עולי של קליטתם תהליך של יותר כוללת ראייה מספק ובכך נפרד), דוח

ובמגוון בסוגי והן אוכלוסיותיהם במאפייני הן מזה זה נבדלים במחקר הכלולים היישובים
ביישובים שנקלטו אתיופיה עולי של הרקע מאפייני מספקים. שהם התעסוקתיות ההזדמנויות
שיעור קיים היישובים. בכל גבוהים החדהוריות המשפחות שיעורי לדוגמה, למדי. דומים השונים
רוב קשישים. של (%5d) נמוך ושיעור העולים) אוכלוסיית מכלל (כ^60 נוער ובני ילדים של גבוה

.18 לגיל מתחת יותר או ילדים חמישה יש מהן שליש עד ובכרבע גדולות, הן המשפחות

שבעת לציין חשוב אולם הערים. בין והשונות הדמיון מידת ואת הממצאים עיקר את נפרט בהמשך
ביישובים העולים בין המגורים ביישוב ובוותק בארץ בוותק ההבדלים בלטו הראיונות עריכת
ביבנה בלבד 5X לעומת ,1991 לפני לארץ עלו ובאשדוד בנתניה מהעולים כרבע לדוגמה, השונים.
לשנתיים מעל מגוריהם ביישובי שגרו העולים שיעורי ובאשדוד בנתניה כמוכן, מלאכי. ובקריית
ובקריית ביבנה 7X ורק ברמלה 129& לעומת בהתאמה, ו^53 34?£ על עמדו המחקר, עריכת בעת
קליטה של שונים בממדים להבדלים גם קשורים ביישוב ובוותק בארץ בוותק ההבדלים מלאכי.

השונים. ביישובים העולים של מצב" "צילום המספק זה, במחקר שנמצאו
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מקצועית והכשרה בעברית שליטה בארץ: שנרכשו מיומנויות
בשפה השליטה רמת כגון בארץ, נרכשו אשר העולים מיומנויות על מידע נאסף המחקר במסגרת ■

בשליטה ההבדלים בולטים היישובים בכל שונים. בקורסים שנרכשה מקצועית והכשרה העברית
בארץ. שונה ותק בעלי ועולים שונים, בגילים עולים ונשים, גברים בין בעברית

סיימו כי דיווחו ובנותזוגם מהמרואיינים שכשנישלישים כך על המצביע הממצא למרות כללית, ■

חופשי "באופן בעברית פשוטה שיחה לנהל יכולת על שדיווחו העולים שיעורי נעים באולפן, לימודים
באשדוד. ל6170 ועד בארץ) יחסית חדשים העולים (שם מלאכי בקריית £329 בין חופשי" כמעט או
נמוכים בעברית פשוט מכתב לכתוב או לקרוא יכולים שהם המעריכים העולים שיעורי כצפוי,
שליטה על דיווחו בארץ יותר רב ותק ובעלי ,45 גיל עד הגברים בקרב יותר גבוה שיעור בהרבה.
45 גיל עד מהעולים 5970 מהנשים; 3SX לעומת הגברים מבין £589 לדוגמה, בעברית. יותר טובה

בעברית. פשוטה שיחה לנהל יכולים ומעלה, 65 גילאי 18 ו70 6445 גילאי 3270 לעומת

תעשייתימערבי במשק בעבודה ניסיון חסרי ככולם רובם אשר עולים אוכלוסיית של קליטתה ■

בעבודות בלעדי כמעט באופן ישתלבו או בכלל, בעבודה ישתלבו לא אלו עולים שמא בחשש לוותה
מקצועית הכשרה מערכת בפיתוח רבים ומשאבים מאמצים הושקעו זאת, לאור מקצועיות. בלתי
של יותר רחב במגוון להשתלב להם לאפשר עלמנת אלו עולים של המיוחדים צורכיהם על שתענה

משלחייד.

33 ל70 ועד (באשדוד) 1570 בין נעים מקצועית להכשרה כלשהו בקורס שהשתתפו העולים שיעורי
ונעים הנשים משיעורי בהרבה גבוהים בקורס שלמדו הגברים שיעורי היישובים בכל כאשר (בנתניה),
(3425 (בני הצעירים הגברים שיעורי בולטים במיוחד באשדוד. ל5070 ועד מלאכי בקריית 3270 בין
בקורס. למדו ובאשדוד ברמלה אלו בגילים מהגברים כמחצית לדוגמה, אלו. בקורסים שהשתתפו

בתעסוקה השתלבות
נבדק זה נושא ביותר. המשמעותיים הקליטה מממדי אחד את מהווה בתעסוקה ההשתלבות ■

ובאיזו עובדים, הם עבודה סוג באיזה עובדים, העולים האם עיקריות: שאלות לשלוש בהתייחס
ברוב ולנשים. לגברים ביחס מאוד שונה שמתקבלת המצב תמונת מעבודתם. מרוצים הם מידה
הגברים בקרב התעסוקה שיעורי העבודה. בגיל מהגברים כשנישלישים מועסקים היישובים
המבוגרים בגילים אולם, עליו. עולים ואף היהודים, הגברים כלל בקרב לשיעור מתקרבים הצעירים
כמוכן, האוכלוסייה. בכלל והגברים העולים הגברים של התעסוקה שיעורי בין הפער מאוד ניכר
קיים בהם ביישובים כולל היישובים, בכל הנשים בקרב הנמוכים התעסוקה שיעורי מאוד בולטים
כלל בקרב 6\70 לעומת ל^10, %5 בין נעים אלו שיעורים יחסית: ותיקות משפחות של גבוה שיעור

שעובדות. נשים שאין כמעט ומעלה 45 בנות נשים בקרב היהודיות. הנשים

בהן המשפחות ששיעור כך על מצביעה המשפחתית היחידה ראות מנקודת התעסוקה מצב בדיקת ■

מהמשפחות כרבע בין נע כלשהו, מפרנס בהן ואין העבודה) בגיל המשפחה (וראש בניזוג שני יש
המשפחות שיעורי כצפוי, מלאכי. בקריית מהמשפחות (5770) ממחצית ליותר ועד ובנתניה) (באשדוד
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עם ומעלה. 45 בגיל הוא המשפחה ראש בהן משפחות באותן במיוחד גבוהים כלשהו מפרנס ללא
ל£179 ועד מלאכי בקריית £39 בין  מאוד נמוכים עובדים בניהזוג שני בהן המשפחות שיעורי זאת,
מבחינה במיוחד קשה נשים, כולן שכמעט החדהוריות, המשפחות ראשי של מצבן כצפוי, בנתניה.

זו.

מתייחס  העולים בקרב התעסוקה שיעורי לעצם מעבר  בתעסוקה ההשתלבות של נוסף ממד ■

בין ניכרים הבדלים קיימים מועסקים. הם בהן העבודות לסוגי דהיינו, תעסוקתם, ל"איכות"
כשליש עובדים מלאכי בקריית מקצועיות. בעבודות העובדים הגברים בשיעורי השונים היישובים
ו^45, 46X) כמחצית  ובאשדוד ברמלה מקצועיות, בעבודות המועסקים מהגברים (357c)

בהתאמה). ו£819, (70רר העובדים מהגברים משלושהרבעים למעלה  ונתניה וביבנה בהתאמה),
בעבודות המועסקים כל שכמעט לציין יש הגיל. עם יורד מקצועיות בעבודות העובדים שיעור
חופשיים. במקצועות עובדים מיעוטם ורק ובבנייה, בתעשייה מקצועיים כעובדים עובדים מקצועיות

ותיקים ישראלים בקרב מהשיעורים בהרבה נמוכים מעבודתם כללית המרוצים העולים שיעורי ■

השיעורים אתיופיה. עולי בקרב שנערכו קודמים במחקרים שנמצאו לשיעורים מאוד דומים אך
בנתניה. ל^59 באשדוד %38 בין נעים העולים בקרב

מהביטחון שביעותהרצון מחד, עבודתם. של שונים לממדים העולים בהתייחסות רבה שונות קיימת
לקידום מהסיכויים שביעותהרצון ומאידך, יחסית, גבוהה מפיטורין) חשש היעדר (כלומר בעבודה
מלאכי. בקריית ל$27 ועד באשדוד מ>$17 נעה מהשכר שביעותהרצון לדוגמה, נמוכה. ומהשכר
זה שיעור מגיע בנתניה כי אם לעבוד, רוצים היו בו במקצוע עובדים שהם דיווחו מהעולים כרבע רק
בקרב שביעותהרצון ששיעור לציין יש בעבודה, שביעותהרצון על הנתונים להבנת כרקע לכמחצית.
לשביעותהרצון ביחס הן האחרים, העובדים בקרב מאשר יותר גבוה מקצועיות בעבודות העובדים
במקום יחסית נמוך ותק בעלי העולים רוב כמוכן, בעבודה. הביטחון לתחושת ביחס והן הכללית
מידת על ומשפיעה יחסית נמוכה זה בשלב מקבלים שהם התגמולים שרמת לשער וסביר עבודתם

שביעותרצונם.

כלכלי מצב
יישובים בשלושה המחקר: בנתוני ביטוי מוצאים אתיופיה יוצאות משפחות של הכלכליים קשייהן ■

אינן "כלל שהכנסותיהם דיווחו המשפחות מראשי כשנישלישים מלאכי) וקריית נתניה (יבנה,
הוצאותיהם בה בתקופה רואיינו שהעולים כמובן, לזכור, יש בסיסיים. צרכים לכיסוי מספיקות"
הכביד שבוודאי דבר ביתי, וציוד ריהוט לרכוש צורך היה קבע לדירות המעבר עם יחסית. רבות היו
הממצאים כצפוי, שלא כלשהם. כספיים משאבים ללא ארצה הגיעו ככולן רובן אשר המשפחות, על
חלים שלא ייתכן בארץ. הוותק לבין הכלכלי המצב הערכת בין ברור קשר על מצביעים אינם
זה. בנושא הציפיות גם עולות הוותק שעם גם ייתכן אולם, הוותק, עם זה בנושא ניכרים שיפורים

העולים ושיעורי הילדים, חינוך על הוצאות של הספציפי בהקשר גם נבדקו הכלכליים הקשיים ■

ביבנה. ל>£ל68 ועד ברמלה £489 בין נעים אלו הוצאות על בתשלום קושי על שדיווחו
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הם עמה ביותר הקשה כבעיה כלכליים קשיים ציינו העולים בקרב מאוד גבוהים שיעורים ■

עלידיכרבע קשות" שצוינוכ"בעיות אחרים נושאים בנתניה). ל0?84 ועד ברמלה (מ6970 מתמודדים
הדיור. ותנאי בעברית קשיים בריאות, בעיות כוללים מהמשפחות,

הקבע ביישובי הקליסה של חברתיים וממדים דיור
שביעותרצון כגון שונים, חברתיים לממדים בהתייחס גם נבדקה הקבע ביישובי ההשתלבות ■

הרוב כצפוי, ביתי. וריהוט ציוד כגון לנושאים, בהתייחס וכן שכנות, יחסי והשכונה, מהדירה
באתרי מאשר החדשים מגוריהם במקומות יותר" להם ש"טוב מעריכים העולים של המכריע
והזדמנות משפחה, לבני קרבה יותר, נוחים דיור תנאי כגון יתרונות, ציון תוך הזמניים, המגורים
ומהשכונה מהדירה שביעותהרצון שיעורי בעבר. מאשר הישראלית בחברה יותר גדולה למעורבות

כ^80. על ועומדים גבוהים

יחסי של נבחרים היבטים נבחנו וכן כלפיהם, שכניהם של יחסם את העולים הערכת נבדקה ■

ועד שיחה, קיום כגון יחסית, שטחיים מיחסים החל אלו, שכנים לבין העולים בין השוררים השכנות
טוב יחס מקבלים שהם דיווחו העולים בקרב מאוד גבוהים שיעורים הדדיים. עזרה ומתן לביקורים
רוב דיווחו היישובים בכל בנתניה). ל$90 ועד מלאכי בקריית $76< (בין אתיופים שאינם משכניהם
עזרה מתן כצפוי, מאתיופיה. עולה שאינו אחד שכן לפחות עם שיחות קיום על העולים של גדול
בבתיהם, ביקרו ששכניהם דיווחו מהעולים כרבע לדוגמה, פחות. נפוצים הדדיים וביקורים וקבלתה
הורים של הגבוהים האחוזים בולטים היישובים בכל שכניהם. בבתי מבקרים שהם דיווחו וכ^15
היישובים, ובכל ל^97) 70רר (בין הוותיקים הישראלים שכניהם ילדי עם משחקים שילדיהם שדיווחו
גבוהים אחוזים מדווחים שונים, מסוגים קשרים של מבוטל בלתי היקף על המצביעים הנתונים לצד

ל9070). %78 (בין שכניהם עם יותר רבים בקשרים רצונם על עולים של מאוד

עולים אינם הדיירים רוב בהם בבניינים למגורים העדפתם את הביעו העולים של המכריע הרוב
עולים רק גרים בהם בבניינים למגורים העדפה שהביעו עולים היו שלא וכמעט מאתיופיה,

מאתיופיה.

את אתיופיים שאינם השכנים ראיית גם נבדקה (1997 וולפסון בניטה, (נועם, משלים במחקר
מלאכי. וקריית נתניה  בעולים שהמתמקד במחקר גם שנכללו יישובים בשני העולים עם יחסיהם

עצמם. מהעולים שהתקבלו הממצאים את כלל בדרך מאששים שהתקבלו הממצאים

ביתי וציוד ריהוט
ומכשירים ביתי ציוד יש העולים משפחות בקרב מאוד גבוה שלשיעור כך על המצביעים הנתונים לצד
שאצלן משפחות של הגבוה השיעור בולט וטלפון, כביסה מכונת טלוויזיה, מקרר, כגון חשמליים,
תקין, במצב שאינה כביסה מכונת יש מהמשפחות לכרבע באשדוד לדוגמה, תקין. אינו זה ציוד
ריהוט בהן המשפחות שיעורי גם בולטים תקין. שאינו מקרר יש מהמשפחות ל^27 מלאכי ובקריית
או מים, לחימום סידור החסרות המשפחות ושיעורי תקין, אינו בגדים, ארון או מיטות כגון בסיסי,
בהוצאות לעמוד מסוגלות שאינן מעטות לא משפחות ישנן הנראה, כפי תקין. אינו זה שסידור

חדש. ציוד ברכישת ו/או קיים וריהוט ציוד בתיקון הכרוכות
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ו

החינוך במערכת השתלבות
וזאת החינוך, במערכת העולים ילדי לקליטת מתייחסת אתיופיה עולי בקליטת מרכזית סוגייה ■

והן אלו, ילדים של לקידומם החינוך במערכת להשתלבות שיש המכרעת החשיבות רקע על הן ;

על חינוך אנשי של הדיווחים מתרבים העולים. משפחות של יחסית הדלים במשאביהן בהתחשב 1

בית במסגרת הנערכות פורמליות בלתי בפעילויות ובשילובם לבתיהספר הילדים בהצטיידות בעיות
של יחסית המוגבלת שליטתם לאור כמוכן, הילדים. הורי של הכלכליים קשייהם רקע על הספר
מעורבות של בהקשר קשיים גם עולים בארץ, החינוך מערכת עם ואיהיכרותם בעברית ההורים
בגיל ילדים (כולל הילדים שיעורי על מידע נאסף הנוכחי המחקר במסגרת ילדיהם. בלימודי הורים
הקשר על ומידע בפנימיות, הלומדים שיעורי החינוך, במערכת הלומדים העולים הנוער ובני הרך)

החינוך. מערכת לבין ההורים בין

משאביהם רקע על עולה הרך הגיל לחינוך במסגרות העולים ילדי שילוב לחשיבות המודעות ■

הילד להתפתחות אלו מסגרות שמספקות וההזדמנויות הוריהם, של יחסית הדלים ההשכלתיים
השונים היישובים בין ניכרת שונות נמצאה שנתיים בני ילדים בקרב ביתהספר. למסגרת ולהכנתו
ביבנה. ל3870 ועד מלאכי בקריית מ£99  הרך לגיל במסגרות המשולבים הילדים שיעורי מבחינת
וברמלה, ביבנה השנתון לכמחצית עד ומגיעים ניכרת בצורה אלו שיעורים עולים השלוש, בני בקרב
ו£209 3^) בהרבה נמוכים מלאכי ובקריית בנתניה השיעורים זאת, עם באשדוד. ול>£599

המקביל מהשיעור בהרבה נמוכים השיעורים היישובים שבכל לציין יש זה. בגיל גם בהתאמה)
משמעותית עלייה חלה ארבע בגיל שלוש. בגיל 9570 על העומד בארץ היהודים הילדים כלל בקרב
ל>$100 ועד ברמלה 8570 בין נעים ואלה כלשהי, חינוכית במסגרת המשולבים הילדים בשיעורי

ביבנה.

הנוער בני רוב ממלכתיותדתיות. במסגרות משולבים הילדים של המכריע הרוב היישובים בכל
בבתי נוער בני של שילובם לעידוד ביחס במדיניות השינוי אך פנימייתיות, במסגרות אמנם לומדים
(בנתניה) 93 ל70 ועד מלאכי) (בקריית 7670 בין המחקר: בממצאי גם מתבטא מגוריהם ביישובי ספר
ל£449 (ביבנה) 2470 בין לעומת המחקר, עריכת בעת פנימייתית במסגרת למדו 17 בגיל הנוער מבני
גישה מבטאים השונים היישובים בין זה בנושא הקיימים הניכרים ההבדלים .14 בני בקרב (בנתניה)

הקולטות. החינוך מערכות של שונה מדיניות או

להשקיע יש בו מרכזי כתחום נתפס ילדיהם בחינוך אתיופיה יוצאי הורים מעורבות של הנושא ■

למספר בהתייחסות נבדק הנושא החינוך. במערכת הנוער ובני הילדים השתלבות את לקדם עלמנת
ללימודי ביחס מידע לקבל עלמנת לפנות למי ההורים ידיעת הורים, באסיפות השתתפות היבטים:
מבני שמישהו שדיווחו ההורים שיעורי כללית, בלימודים. הילדים מהשתלבות ושביעותרצון ילדיהם
ההורים בין יותר רבה שונות קיימת אולם יחסית, גבוהים הורים, באסיפות מבקר המשפחה
ללימודי בקשר עצה או מידע לקבל כיצד יודעים הם האם לשאלה בתשובה השונים ביישובים
כמחצית,  מלאכי ובקריית באשדוד ברמלה, מההורים; כשליש כך על בחיוב השיבו ביבנה ילדיהם.
ולמידת וביישוב בארץ לוותק גם קשורים אלו הבדלים מההורים. רבעים כשלושה  ובנתניה
הלימוד מוסדות של ההתארגנות בדרכי להבדלים וגם הישראלית החינוך במערכת ההתמצאות

ההורים. מעורבות ובעידוד בהסברה המושקע והמאמץ השונים
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בתי של השונים הסוגים על הסבר שקיבלו דיווחו הורים של יחסית נמוכים ששיעורים לציין יש
מלאכי), וקריית (יבנה יישובים בשני החינוך מחלקות שנציגי אף על וזאת ל£339), 1296 (בין הספר
לבתי ההרשמה בעת זה הסבר קיבלו ההורים כל שלדבריהם היות זה, ממצא על תמיהה הביעו

הספר.

הקשורים בנושאים לייעוץ מקורות ועל בתיספר על למידע ביחס מעודדים הלא הממצאים לצד ■

בבתיהספר ילדיהם להשתלבות ביחס ההורים בקרב יחסית גבוהה שביעותרצון נמצאה ללימודים,
היישובים. בכל

חלקית תמונה יש אתיופיה יוצאי שלהורים התחושה רווחת בבתיהספר וצוותים מורים בקרב ■

אתיופיה יוצאי נוער בני על המשך במחקר לעומק נבדק הנושא בבתיהספר. הנעשה על בלבד
אלה. בימים המתבצע והוריהם,

וחברה בריאות לשירותי קשר
קופת כגון שירותים, של לקיומם מודעים היישובים בכל העולים בקרב מאוד גבוהים שיעורים ■

אחרים, שירותים זאת, עם יחד מהם. מרוצים כלל ובדרך בהם, משתמשים ואף חלב, וטיפת חולים
חברתיים לשירותים המחלקות לעולים. מוכרים פחות והמתנ"סים העירוניות הקליטה מחלקות כגון
אחרים. לשירותים ביחס מאשר יותר נמוכה מהן שביעותהרצון אך מהעולים, ניכר לחלק מוכרות

דיון .11
באלפי שמדובר העובדה לאור ייחודי אתגר הישראלית החברה בפני מציבה אתיופיה עולי קליטת
מערבי במשק ניסיון ללא ארצה ושהגיעו הישראלית, מהתרבות מאוד שונה בתרבות שחיו עולים
הערכיתחברתית, ברמה שאלות מעלה אלה מיוחדים מאפיינים בעלת אוכלוסייה קליטת תעשייתי.
אלו עולים לקליטת לדאוג הצורך בבד, בד לשוני. הקולטת החברה של הפתיחות למידת הנוגעות
השתלבות היומיומיים: החיים תחומי לכל כמעט הנוגעות רבות מעשיות שאלות גם מעלה
שכונות של החברתי במרקם העולים השתלבות בבתיהספר, עולים ילדים קליטת בתעסוקה,

רבות. שאלות ועוד מגוריהם,

מחמשת המתקבלים שהממצאים מפתיע זה אין ולכן טווח וארוך מורכב בתהליך מדובר ספק ללא
ספציפיות, תתקבוצות ולגבי מסוימים, בנושאים "מעורבת". תמונה על מצביעים שנחקרו היישובים
למשל, כך, יותר. בעייתי נראה המצב בהם נושאים יש בבד ובד מוצלחת, קליטה של סימנים ניכרים
כלל בקרב בעברית הקשיים עדיין בולטים באולפן, עברית בלימודי הרחבה ההשתתפות למרות

.45 גיל מעל עולים בקרב ובמיוחד וכתיבה, בקריאה במיוחד העולים,

כלל ובקרב 45 גיל מעל גברים בקרב אך ניכרת, היא צעירים גברים בקרב בעבודה ההשתלבות
ניכרות השלכות כמובן, יש, לכך עובדים. שאינם עולים של הגבוהים השיעורים בולטים הנשים
שלעתים הביתי בציוד הן בולטים, הכלכליים הקשיים המשפחות. של הכלכלי מצבן על וחמורות
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בחינוך הכרוכות ההוצאות את לממן רבות משפחות של בקושי והן תקין, לא ו/או דל הוא קרובות
הצעירים, הגברים בקרב שגם לציין אף יש הרך. לגיל במסגרות ילדיהן שילוב כולל ילדיהן,
נמוך השכר בהן מקצועיות בלתי בעבודות עובדים רבים גבוהים, תעסוקה בשיעורי המאופיינים

יחסית.

המקצועית, ההכשרה בנושא שהושקעו הרבים והמשאבים נעשה שכבר הניכר המאמץ שלצד כך,
בשיפור והן לעבודה, ליציאה מבוגרים וגברים נשים בעידוד הן זה, בנושא הטיפול בהמשך צורך יש
גם יש התקדמותם. את להבטיח עלמנת עבודה במקום נקלטו שכבר עולים אותם של המיומנויות
בעבודה. השתלבותם בהמשך חשוב חלק בעברית העולים של שליטתם בשיפור בהשקעה לראות

שיחות של ברמה בעיקר מתרחשת העולים מתגוררים בהן המגורים בשכונות החברתית הקליטה
ועזרה בביקורים המתבטאת קשר, של יותר גבוהה רמה כאשר שכניהם, לבין אתיופיה עולי בין
ילדי לבין העולים ילדי בין המשותפים המשחקים בולטים היישובים בכל פחות. נפוצה הדדיים,

שכניהם. עם יותר רבים בקשרים העולים של הרצון בולט וכמוכן, אתיופים, שאינם השכנים

שיעורי ראשית, זה: בנושא ניכרים קשיים בולטים ילדיהם, מחינוך ההורים של שביעותרצונם לצד
כלל בקרב לשיעורים יחסית נמוכים הרך, לגיל במסגרות המבקרים והשלוש השנתיים בני הילדים
מאוד תורמת היתה אלו במסגרות שההשתתפות לשער שסביר בובזמן היהודית, האוכלוסייה
למידע בגישה ההורים של ניכרים קשיים על מצביעים הממצאים שנית, העולים. ילדי להתקדמות
את לעודד יש בלימודים. ילדיהם התקדמות על וייעוץ למידע וכן שונות חינוכיות אופציות על
מידע להפצת ביותר האפקטיביות הדרכים על מחשבה תוך לנושא, בתיהספר צוותי של המודעות

זה. מסוג

לשירותים ביחס העולים בקרב מידע בהפצת להשקיע להמשיך שיש עולה אף המחקר מממצאי
המתנ"ס. שירותי כגון מסוימים

מצבם על הממצאים אולם, בארץ. יותר ותיק שהוא ככל העולה של מצבו משתפר רבים בתחומים
י. החשיבות על מצביע הדבר זו. מעין מגמה על חדמשמעי באופן מצביעים אינם העולים של הכלכלי

מצבם לשיפור כמנוף בתעסוקה ההשתלבות ועידוד המקצועית ההכשרה בתחום ההשקעה בהמשך
חיים. תחומי של רחב במגוון יותר טובה ולהשתלבות העולים של הכלכלי
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Main Findings

The movement of Ethiopian immigrants rfom temporary housing sites into permanent housing
in cities all over Israel constituted a major turning point in the processof their absorption.

At the same time, this transition highlighted the need to obtain information on the immigrants'
needs in key areas of daily life and to identify problems as well as successes in the process of
their absorption. Between March 1995 and March 1996, the JDCBrookdale Institute, in
cooperation with the Ministry ofAbsorption and JDCIsrael, carired out a series of surveys in
ifve cities which had absorbed a large number of Ethiopian immigrants: Yavne, Netanya,
Kiryat Malachi, Ramie and Ashdod. These surveys included indepth interviews in Amharic or
Tigirnya, with the headsof all families (N=l,205) who had purchased an apartment in one of
these cities under a special government mortgage program. Extensive information on a variety
of topics was collected, including the immigrants' sociodemographic characteirstics,
proficiency in Hebrew, integration into the job market, economic situation, relationships with
neighbors, housing conditions and household furnishings, and absorption into the school
systemof childrenof all ages.

Piror to this summary report, the data were published in a seires of reports (see Benita 1995,
1996), and were presented in a vairety of forums. The findings were widely used by
policymakers and ifeld workers, both on the national and local levels, to help formulate policy
and to improve local efforts to promote the immigrants' absorption.

This report summarizes the main ifndings from the ifve cities included in the study (including
Ashdod, for which a separate report was not published), and thus provides a more
comprehensive overview of the process of the absorption of Ethiopian immigrants in the
different cities.

The cities included in the study are characteirzed by different populations, as well as by
different types of employment oppotrunities. The background characteristics of the Ethiopian
immigrants in all ifve cities were found to be fairly similar: There is a high percentage of
children and youth (60o/o), a low percentage of elderly (about 50/0), and a large percentage of
singleparent families (between 16270/0) among families with children. Most families are
large, and about onequatrer to onethird have ifve children or more under the ageof 18.

It is impotrant to note that the interviews revealed differences among the immigrants in the ifve
groups related to the length of time they had been in Israel and to the length of time they had
been in the city of permanent residence. For example, about a quatrer of the immigrants in
Netanya and in Ashdod had arirved in Israel piror to 1991, as opposed to only 50/0 in Yavne and
Kiryat Malachi. Futrher, in Netanya and Ashdod, the percentage of those who had lived in
these cities for more than two years at the timeof the study were 340/0 and 530/0, respectively,



compared to 120/0 in Ramie and only 70/0 in Yavne and Kiryat Malachi. These differences in
lengthof time in Israel and length of time in the cities are also related to differences in other
aspectsof the absorption process that were found in the study.

The main findings, as well as the similarities and dissimilarities among the cities, are presented
below.

Skills Acquired in Israel: Proficiency in Hebrew and Vocational Training
The study collected data on skills that the immigrants had acquired in Israel, such as Hebrew
language proficiency and vocational training.
. In all the cities, there are considerable differences in Hebrew proficiency by gender, age, and
length of time in Israel. In general, although about twothirds of the respondents and their
spouses reported having finished intensive Hebrew language classes (Ulpan), the
percentages of those who said they were capable of conducting a simple conversation in
Hebrew "freely or almost rfeely", ranged rfom 32O/O in Kiryat Malachi (where the
immigrants are relatively new in Israel) to61 0/o in Ashdod. As expected, the percentages of
those reporting that they could read or write a simple letter in Hebrew were much lower.
The percentages of those reporting a good command of Hebrew were higher among men,
those younger than 45, and those who had been in Israel longer. For example, 580/0of the
men, compared to 380/0of the women; 590/0 of those under 45, compared to 32O/O of those
aged 4564; and 180/0 of those aged 65 or more, said they could conduct a simple
conversation in Hebrew.

. The absorption of a population of immigrants who, for the most part, lacked any work
experience in an industrialized Western economy raised concern that these immigrants
would either not ifnd employment, or would be employed almost exclusively in unskilled
jobs. Therefore, much effort and many resources were invested in developing a system of
vocational training that would meet the special needs of these immigrants and enable them
to ifnd jobs in a wider rangeof occupations.

The percentages of immigrants who participated in some type of vocational training course
ranged from 150/0 (in Ashdod) to 330/0 (in Netanya). In all the cities, the percentagesofmen
who attended these courses were much higher than the percentagesofwomen, ranging rfom
32O/O in Kiryat Malachi to 500/0 in Ashdod. The high percentages of younger men (aged
2534) who participated in these courses were especially notable. For example, about half of
the younger men in Ramie and Ashdod participated in courses.

Employment
Integration into the job market is oneof the most signiifcant aspectsof the absorption process.
This topic was examined in reference to three main questions: Are the immigrants employed?
In what types ofjobs are they employed? How satisfied are they with their jobs?
. A very different picture emerges for men and for women. In most of the cities, about
twothirds of the workingage men were employed. The employment rates among the



younger men were similar to that of the population of Jewish men in Israel, and in some
cases even exceeded it. However, for older men, there was a significant gap between the
employment rates of immigrants and the comparable rate in the overall Jewish population.
Further, in all the cities, there were noticeably low rates of employment among women,
including in those cities that had a high percentage of families who had been in Israel
relatively longer. These percentages ranged from 5100/o, compared to 61^0 among Jewish
women in Israel. Very few women aged 45 and over were employed.
. Looking at the employment picture from the perspective of the family unit, it appears that
the percentage of twoparent families (and where the family head was of working age) and
with no provider, ranged from onequarter of these families (in Ashdod and Netanya) to
more thanhalf (570/0) in Kiryat Malachi. As expected, the percentages of families with no
provider were especially high among those families where the family head was over 45. The
percentage of families where both adults were employed was extremely low  between 2>0/0

in Kiryat Malachi to 170/0 in Netanya. As expected, the situation of singleparent heads of
families, mostof them women, was especially difficult in this respect.
. Another dimension of absorption into employment is the "quality" of employment, i.e. the
types ofjobs in which people are employed. There were considerable differences among the
five cities in the percentages of men employed in skilled jobs. In Kiryat Malachi about
onethird (35*^))of the employed men worked in skilled jobs; in Ramie and Ashdod, about
half (460/0 and450/o respectively); and in Yavne and Netanya  over threequarters of all
employed men (770/0 and 810/0, respectively). The percentageof men employed in skilled
jobs dropped with age. It should be noted, also, that nearly all those holding skilled jobs
were employed as skilled workers in industry and construction, and only a few worked as
professionals.
. The percentagesof those generally satisfied with their jobs were considerably lower than the
comparable percentages among Israelis, but were very similar to the percentages found in
earlier studies conducted among Ethiopian immigrants. They ranged from 38(M> in Ashdod to
590/0 in Netanya.

. The immigrants1 responses to vairous aspects of their jobs were mixed. On the one hand,
they were fairly satisfied with their job secuirty (i.e. not worired that they might lose their
jobs); on the other hand they were not satisfied with their chances for promotion and with
their wages. For example, satisfaction with wages ranged from 170/0 in Ashdod to 270/0 in
Kiryat Malachi. Only onequarterof the immigrants reported that they were working in the
job of their choice, although in Netanya this percentage reached nearly half. It should be
noted, however, that satisfaction among those employed in skilled jobs was much higher
than among those in unskilled jobs, both with regard to general satisfaction and with regard
to job secuirty. In addition, at the timeof the interview, mostof the immigrants had worked
a relatively short time at their place of employment. Thus, it is likely that their benefits and
remunerations at that time were relatively low, and this, too, affects the degree of
satisfaction.



Economic Status
The data highlighted the economic dififculties faced by Ethiopian immigrant families in all the
cities.
. In three cities (Yavne, Netanya and Kiryat Malachi), about twothirds of the family heads
reported that their income was "not at all sufficient" to meet their basic needs. Of course, it
should be remembered that the interviews took place duirng a peirod of relatively high
expenditures  a move into permanent housing entails purchasing furniture and home
appliances. This would have been a significant burden on these families, who for the most
part, arirved without financial resources. Contrary to expectations, the findings did not
indicate a clear link between the immigrants' evaluation of their financial situation and the
length of time they had been in Israel. Possibly economic status does not improve
significantly with increased length of time; but it is also possible that with time,
expectations irse.
. Economic dififculties speciifcally related to expenditures for children's education were also
examined. The percentages of immigrants reporting difficulties in covering these expenses
ranged from 480/0 in Ramie to 680/0 in Yavne.

. A high percentageof the immigrants reported that economic difficulties constituted the most
serious problem they faced (from 690/0 in Ramie to 84O/O in Netanya). Other "seirous
problems" mentioned by about a quarter of the families included health problems, dififculty
in masteirng Hebrew, and housing conditions.

Housing andSocial Absorption
The immigrants' integration into permanent housing sites was futrher examined by looking at
their satisfaction with their apartment and neighborhood, relations with neighbors, and the
conditionof household appliances and furniture.
. As expected, the vast majoirty of Ethiopian immigrants said that they were "better off in
their new residences than in the temporary housing sites, and mentioned vairous advantages,
such as better living conditions, proximity to family members, and a chance to be more
involved in Israeli society. The rates of satisfaction with the apatrment and the
neighborhood were high  about 800/0.
. The study examined the immigrants' evaluationof their neighbors' attitudes toward them, as
well as selected aspectsof neighborly relationships. These ranged from relatively superficial
relationships, such as having a conversation, to mutual visits and provision of help. Very
high percentages among the immigrants repotred being welltreated by their nonEthiopian
neighbors (from 760/0 in Kiryat Malachi to 900/0 in Netanya). In all the cities, a large
majoirty of the immigrants repotred having conversations with at least one nonEthiopian
neighbor. As expected, giving and receiving help and exchanging visits were less common.
For example, about onequatrer of the immigrants repotred that they had hosted their
neighbors, while 150/0 repotred that they had visited their neighbors' homes. High
percentages of parents in all ifve cities repotred that their children played with the children
of their nonEthiopian neighbors (from 770/0 to 97O/O). Moreover, in addition to the data



indicating considerable neighborly contacts, very high percentages of immigrants indicated
their desire for even more extensive ties with their neighbors (7890o/o).
. The vast majority of immigrants expressed their preference for living in buildings where
mostof the residents were not Ethiopian immigrants; there were hardly any immigrants who
said they preferred to live in buildings with only Ethiopian immigrants.

. A related study (Noam, Benita, Wolfson 1997) examined how nonEthiopian residents
perceived their relationships with their Ethiopian neighbors in two of the cities examined 

Netanya and Kiryat Malachi. The findings, in general, confirm the responses reported by the
immigrants.

Household FurnishingsandAppliances
. Although the data indicate that a very high proportion among the immigrant families have
household equipment and electrical appliances, such as a refrigerator, television, washing
machine and telephone, a high percentage of these families reported that these appliances
were not in working condition. For example, in Ashdod, about onequarter of the families
had a washing machine that was not in good repair, and in Kiryat Malachi 270/0 of the
families had a refrigerator that was not in good condition. Many families also had basic
pieces of furniture that were broken, such as beds or closets, and many either had no hot
water heater or had one that was not working properly. It appears that there were quite a few
families who were unable to afford the expense of fixing existing furniture or appliances,
and/orofbuying new ones.

Integration into the Educational System
A key issue in the absorption of Ethiopian immigrants is related to childrens' integration into
the educational system, particularly due to its importance to the children's progress, and also
considering the families' relatively scarce resources. There have been many reports by teachers
stating that children of Ethiopian immigrants lack basic school supplies and citing problems in
integrating these children into informal activities at school, owing to their parents' economic
difficulties. In addition, because of the parents' relatively limited command of Hebrew, and
their lack of familiarity with the school system in Israel, there have been problems related to
the parents' involvement in their children's' studies. As part of this study, information was
collected on the percentagesof children (including childrenof preschool age) and youth in the
educational system, the percentages of those studying in boarding schools, and the relationship
between the parents and the system.
. The importance of integrating young immigrant children into preschool programs becomes
apparent when considering the parents' relatively poor educational resources, on the one
hand, and the opportunities provided by these frameworks for child development and
preparation for school, on the other. There was considerable variation among the five cities
in the percentages of twoyearolds enrolled in preschool programs  from 9^0 in Kiryat
Malachi to 380/0 in Yavne. Among threeyearolds, these percentages were considerably
higher, reaching half the cohort in Yavne and Ramie, and 590/0 in Ashdod. However, in
Netanya and Kiryat Malachi, the percentages for this age group were much lower (31^0 and



20*/'^ respectively). In all five cities, the percentages were much lower than the 95*^ found
among nonimmigrant Jewish threeyearolds in Israel. At the age of four, the percentage of
Ethiopian immigrant children in educational frameworks rose considerably, ranging from
850/0 in Ramie to 100o/o in Yavne.

In all five cities, the vast majoirtyof the children attended religious educational frameworks.
Although most of the youths were in boarding schools, there has been a change in policy,
which encourages integration into the schools in the children's home towns. This change is
reflected in the findings: At the time of the study, the percentages of youths aged 17
attending boarding schools, ranged from 760/0 (in Kiryat Malachi) to930/o (in Netanya),
while among 14yearolds the percentages ranged from only 24^0 in Yavne to 44*/'0 in
Netanya.
. The importance of promoting parents' involvement in theirchildren5 s education has been
recognizedif the children and youth are to be successfully integrated into the school system.
This topic was examined from several perspectives: parents' participation in parentteacher
meetings, parents' knowledge of where to seek information about their children's progress
in school, and parent satisfaction with their children's integration into the school system. In
general, there were relatively high percentagesof parents who reported that some member of
the family attended parentteacher meetings. However, there was greater variance among the
parents in the different cities with regard to knowing how to obtain information or
counseling related to their children's studies. In Yavne, about onethirdof the parents said
they knew how to obtain this information; in Ramie, Ashdod and Kiryat Malachi  about
half, and in Netanya  about threequartersof the parents. These differences were related to
length of time in Israel and in their city of residence, and also to differences in the ways the
different schools are organized and the amount of effort they invest in disseminating
information and encouraging parental involvement.

. Notably, relatively low percentages of parents reported that they had received an
explanation about the different types of schools (between 120/0330/0). Representativesof the
Departments of Education in two cities (Yavne and Kiryat Malachi) expressed surpirse at
this finding, citing that all parents received an explanation when they registered their
children for school.
. Despite the disappointing findings regarding access to information on the types of schools
and their children's studies, in all ifve cities relatively high satisfaction rates were found
among parents with regard to their children's integration into the schools.
. There is a feeling among teachers and staff members in the schools that Ethiopian parents
have only a partial understanding of what goes on in a school. This issue is being examined
in depth in a followup study on Ethiopian youth and their parents, which is currently under
way.

Contacts with Health and Social Services
. Relatively high percentages of immigrants in all ifve cities were aware of the existence of
services such as the Sick Fund and the Family Health Center. They used them and, in



general, were satisfied with them. However, they were less aware of other services, such as
the Municipal Absorption Departments and the community centers. The Social Services
Departments were known to many of the immigrants, but their satisfaction with these
services was lower than their satisfaction with other services.

Discussion
The integration of thousands of Ethiopian immigrants poses a unique challenge to Israeli
society, in lightof the fact that these immigrants arrived in Israel from a very different culture,
with no piror expeirence of living in an industiralized Western society. Absorbing a population
with such unique characteirstics raises questions about social values, and about the extent to
which the absorbing society is open to change. At the same time, there are many practical
questions that need to be addressed, which touch on almost all areas of daily life: employment,
integration into schools, integration into the social fabircof the neighborhoods, and others.

The process is, of necessity, a long and complex one, so it is not surpirsing that the findings
from the five cities in the study yield a "mixed" picture. In certain areas, and for specific
subgroups, there are signs of a successful integration. At the same time, there are areas where
the situation appears more problematic. Thus, for example, despite extensive participation in
Hebrew studies ("Ulpan"), the immigrants, in general, still have major difficulties with Hebrew
proficiency, particularly, in the areasof reading and wirting, and especially among immigrants
overage 45. ^

There is quite a high level of employment among young men, but unemployment is high
among men aged 45 or more, and among women. This has, of course, severe ramifications for
the economic situation of these families. Financial difficulties are apparent in the absence or
poor condition of household appliances, and in the difficulty of many families to cover the
expenses incurred by their children's education, including enrolling their younger children in
preschool frameworks. It is also important to note that among the younger men, who in
general display high employment rates, many are employed in unskilled jobs, where the pay is
relatively poor.

Thus, notwithstanding the considerable efforts and resources already invested in the area of
vocational training, further investment is needed in this area, both to encourage women and
older men to go out to work, and to upgrade the skills of those immigrants who have already
found work, in order to ensure their continued progress. A continuing investment in improving
the immigrants' proficiency in Hebrew is also an important partof their integration into the job
market.

Social integration in the immigrants' new neighborhoods appears to take place mainly on the
level of conversations between the immigrants and their neighbors. More intensive contacts,
such as mutual visits and assistance, are less common. Notably, in all five cities, immigrant



children play together with nonimmigrant children, and the vast majority of immigrants
expressed a desire for more contacts with their neighbors.

Although Ethiopian parents are generally satisfied with their children's education, there are
some recognized difficulties: firstly, the percentage of two and threeyearolds who attend
preschool frameworks is relatively low, compared to the percentage in the comparable general
Jewish population; although it is very likely that participation in such frameworks would
greatly benefit these children. Secondly, the findings indicate that the parents have considerable
difficulties accessing information on various educational options, as well as on their children's
progress in school. School staff members should be made aware of this issue, and some
thought should be given to devising effective waysof disseminating this typeofinformation.

The findings also indicate that more effort should be made to disseminate information about
vairous services, such as the community center.

In many areas, the immigrants' situation improves with time. However, the findings regarding
the immigrants' financial situation do not show a clear trend in this direction. This underscores
the importance of continuing to invest in vocational training, andof promoting employment as
a lever for betteirng the immigrants' economic condition and improving their integration in a
wide range of areas.
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