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תקציר
ישראל, וג'וינט הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון ערך ,1993 מאייוני בחודשים
חיים בתחומי העולים נקלטו כיצד לבחון היתה המיפקד מטרת בנתניה. אתיופיה עולי בקרב מיפקד

קליטתם. תהליך את המאפיינים הצרכים ואת הבעיות את ולזהות שונים,

ריכוזים יש שבהן נבחרות ערים במספר הנערכים מיפקדים מסידרת חלק מהווה בנתניה המיפקד
אחד היווה והוא 1992 בספטמבר גת בקרית בוצע הראשון המיפקד אתיופיה. עולי של גדולים
מידע לאיסוף המקובלות השיטות באמצעות מאתיופיה עולים לחקור הראשונים הניסיונות
נערך נוסף מיפקד לוי1993). נועם, (בניטה, מובנים שאלונים פי על ראיונות דהיינו סטטיסטי,

.1993 ספטמבראוקטובר בחודשים בעפולה

למעלה וכללה אתיופיה, עולי מתגוררים שבהן בנתניה השכונות בכל שנערכה לדלת מדלת בסריקה
עולים 2,183 אותרו הכל בסך עולים. מתגוררים שבהן דירות 441 אותרו דיור, יחידות מ12,000

שלישים שני נשואים. שאינם ומעלה 22 ובני משפחות ראשי 521 רואיינו מתוכם מאתיופיה.
1989 מאז ארצה הגיעו ושליש משה) מבצע במסגרת (רובם 1989 לפני לישראל הגיעו מהמשפחות
ממחצית למעלה (כ1896). מאוד גבוה הוריות החד המשפחות אחוז .(1991  שלמה במבצע (רובם

.18 לגיל מתחת הינה בנתניה אתיופיה עולי מאוכלוסיית (כ5696)

בארץ, הוותק עם דינמי. תהליך הוא הקליטה שתהליך כך על מצביעים בנתניה המיפקד ממצאי
שיעור גדל בארץ, הוותק שעולה ככל כך, שונים. חיים בתחומי יותר טובה לקליטה סימנים יש

עובדים, 1989 מאז שעלו מהגברים כ£359 לדוגמה, כאחד. ונשים גברים העולים, בקרב המועסקים
נשים בקרב מ£49 עולים הנשים בקרב התעסוקה שיעורי יותר. הוותיקים מהגברים כ7196 לעומת
המועסקים העולים אחוז גדל הוותק, עם כן, כמו יותר. הוותיקות בקרב ל33£9 1989 מאז שעלו

יותר. הוותיקים בקרב ל4096 1989 מאז שעלו המועסקים בקרב מ2796  מקצועיות בעבודות

שיעור ,1989 לפני לארץ שעלו ,6425 בני הגברים שבקרב כך על מצביע במיוחד מעודד ממצא
.(7896) גילים באותם ותיקים ישראלים בקרב לשיעור כמעט זהה (7496) המועסקים

המשפחות ראשי אחוז לדוגמה, העולים. של החברתית בקליטה גם שינויים חלים הוותק, עם
בקרב (מכ8470 משמעותי באופן יורד אחרים אתיופיה עולי ליד למגורים חשיבות המייחסים
רצון שביעות הביעו העולים כי לציין ראוי כן הוותיקים). בקרב לכ^66 1989 מאז שעלו העולים
מהמגורים רצון שביעות גם הובעה (כ8396). כלפיהם הוותיקה האוכלוסייה של מהיחס רבה

בשירותים. ושימוש היכרות של ניכרת מידה על ודווח (כ9096) בנתניה



עולי מתמודדים עימה העיקרית המכשלה הדעת. את לתת יש עליהן בעיות מספר יש בזמן, בו
כלל מספיקות אינן הכנסותיהם כי דיווחו המשפחות מראשי כ£ל38 כלכליים. קשיים היא אתיופיה

מספיקות. כך" כל "לא הן כי דיווחו נוספים וכ£519 השוטפות הוצאותיהם את לכסות

חד משפחות של מקיומן המשפחות, מגודל השאר בין נובעים העולים של הכלכליים הקשיים
ואף העבודה בגיל הוא המשפחה ראש בהן משפחות של (£ל30) יחסית גבוה משיעור רבות, הוריות
נמצא נוסף קושי מפרנסים. שני ישנם מעטות במשפחות שרק ומכך עובד, אינו הזוג מבני אחד
קשיים יש ,45 לגיל מתחת בארץ, יחסית הוותיקים לגברים אפילו העברית. בשפה השליטה בנושא
מכתב לקרוא מסוגלים %15diאינם פשוט מכתב לכתוב מסוגלים אינם כ£199 בשפה. בשליטה

פשוט.

העולים, צורכי של ולהבנה לזיהוי חשוב מידע מקור מהווים בנתניה, המיפקד ובכללם המיפקדים,
הן הנוגעות החלטות בקבלת המקומית וברמה הארצית ברמה הקליטה לרשויות לסייע שעשוי דבר
אלה. ליישובים הקרוונים מאתרי לעבור העומדים לעולים והן קבע ביישובי מתגוררים שכבר לעולים



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

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

המיפקד לקראת הקהילה להכנת הקשור בכל לנו ייעצו אשר נתניה עיריית לצוות תודה חבים אנו
המיפקד. תקופת בכל המחקר צוות את אירחו אשר ולצוותו כראל יוסי מר הקליטה, מרכז ולמנהל

רבות ותרם סיומו, ועד המחקר מתחילת לנו ייעץ אשר ג'וינטישראל מנכ"ל חביב לג'ק מודים אנו
בעבור ברוקדייל, ג'וינטמכון מנהל אלרן, למאיר תודה זה. דו"ח ולכתיבת ולביצועו לגיבושו

הדו"ח. של הסופי לנוסח והמעמיקות המועילות הערותיו

לחשיבה והן המחקר לביצוע הן רבות תרמו אשר ברוקדייל בג'וינטמכון לעמיתינו תודה חבים אנו
הממצאים. ניתוח של השונים בשלבים סייע אשר פקטור לחיים ובמיוחד זה, דו"ח כתיבת לקראת

ולאילנה השאלונים את שהדפיסה אלון לבלהה הדו"ח, את שערכה רוזנפלד לג'ני תודה לבסוף,
הדו"ח. את שהדפיסה שיזגל
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מיפקד ישראל, וג'וינט הקליטה משרד בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון ערך ,1993 מאייוני בחודשים
שונים, חיים בתחומי העולים נקלטו כיצד לבחון היתה המיפקד מטרת בנתניה. אתיופיה עולי בקרב

קליטתם. תהליך את המאפיינים הצרכים ואת הבעיות את ולזהות

של גדולים ריכוזים יש שבהן נבחרות בערים הנערכים מפקדים בסדרת השני הוא בנתניה המיפקד
הניסיונות אחד את היווה ,1992 בספטמבר גת בקרית שבוצע הראשון, המיפקד אתיופיה. עולי
דהיינו סטטיסטי, מידע לאיסוף המקובלות השיטות באמצעות אתיופיה עולי את לחקור הראשונים
בחודשים בעפולה נערך השלישי המיפקד לוי1993). נועם, (בניטה, מובנים שאלונים פי על ראיונות

.1993 ספטמבראוקטובר

לסייע העשוי דבר העולים, צורכי של ולהבנה לזיהוי חשוב מידע מקור מהווה אלה מיפקדים סדרת
שכבר לעולים הן הנוגעות החלטות בקבלת המקומית וברמה הארצית ברמה הקליטה לרשויות

הישובים. לאותם הקרוונים מאתרי לעבור העומדים לעולים והן קבע ביישובי מתגוררים

המידע א'0וף תהליך .2

את להפחית כדי המיפקד, לקראת מראש הקהילה את להכין חיוני כי למדנו גת בקרית מהמיפקד
צעדים מספר ננקטו כך לשם מצידם. פעולה בשיתוף ולזכות המראיינים כלפי העולים חשדנות

מקדימים:
המיפקד קיום על אמהרית, לדוברי בתכנית ברדיו הודעה לפרסם הוחלט גת, בקרית כמו א.

ומטרותיו.

הקהילה מנהיגי עם המחקר צוות של פגישות לקיים הוחלט גת, בקרית שנעשה למה בדומה ב.

תמיכתם את ולקבל המיפקד על אותם ליידע במטרה העדה, בקרב השפעה בעלי המקומית,
ביצועו. במהלך בעיות שיעלו במידה

העולים, של חשדנותם את להגביר העלולות שאלות לכלול לא השתדלנו השאלון בבניית ג.

שביעות על שאלות ומספר אינפורמטיביות שאלות בעיקר נשאלו זהות. תעודת מספר כגון
ביישוב. ומקליטה מעבודה רצון

המראיינים. של מאפייניהם לסוגיית קשור גת בקרית מהמיפקד החשובים הלקחים אחד ד.

גת, בקרית בלבד? עברית דוברי מראיינים או אמהרית דוברי מראיינים להעסיק האם
בהם במקרים אולם העדה. בני היו שלא מראיינים ידי על בעברית הראיונות התנהלו
דובר בעזרת באמהרית הראיון התנהל בעברית שיחה לנהל מסוגל היה לא המרואיין
בקרב אורחים הכנסת שכללי ההנחה על מבוסס היה זה צעד כמתורגמן. ששימש אמהרית
לראיין עדיף ולכן הביקור, לסיבת לגשת שניתן עד ממושכת ישיבה מחייבים העדה

1



ממושך. הכרות מתהליך "פטורים" שיהיו בתקווה העדה מבני שלא מראיינים באמצעות
משך את בהרבה מאריך בהכרח אינו אמהרית דוברי במראיינים השימוש כי התברר,
דובר מראיין כאשר אמהרית, דוברי מראיינים בנתניה להפעיל הוחלט זאת, לאור הראיון.

בעברית. להתראיין מעדיפים הם כי שציינו המרואיינים לאותם רק נשלח עברית
הדרכה יקבלו אחרים ומראיינים מהעדה שמראיינים הוחלט גת, בקרית למיפקד בדומה ה.
השאלון. ומילוי הריאיון לדרכי ובאשר המרואיין, בפני עצמם את להציג כיצד אינטנסיבית

המאפשר מעודכן מידע היה לא נתניה, עיריית לרבות המקומיות, הרשויות מן אחת שלאף מכיוון
יחידות בכל לבית מבית סריקה ראשון בשלב לערוך הוחלט העיר, תושבי העולים כל את לאתר
שיכון דורה, ותיקים, שכון נורדאו, קרית (איזורים, אתיופיה עולי מתגוררים בהן בשכונות הדיור
איתור עם התכלת). ועין איזורים וההוסטלים וטהון יהודה בן הקליטה ומרכזי העיר, מרכז סלע,
ראשי רואיינו שני, בשלב הדירה. דיירי כל על בסיסי מידע נאסף אתיופיה, עולי מתגוררים בה דירה
 בגפם המתגוררים והעולים חדהורית במשפחה היחיד ההורה הנשואים, הגברים  המשפחות
לימודים על שאלות נשאל המרואיין זה, בשלב נשואים. שאינם האחרים ומעלה 22 בני כל ובנוסף
ביחס רק נשאלו מהעבודה רצון שביעות כגון שאלות זוגו. בת ושל שלו ובארץ, באתיופיה ותעסוקה
קליטת הדיור, בתחום המשפחה בני קליטת כגון בתחומים מידע התקבל בנוסף, עצמו. למרואיין
טוב ורצון פעולה שיתוף על דיווחו המראיינים כי לציין יש חברתית. וקליטה החינוך, במערכת ילדים

המרואיינים. מצד

שאין נתונים ולקבלת הסירובים, מספר להפחתת הנתונים, לשלמות תרמו אלה והחלטות צעדים
מובהק. פנימי היגיון בעלת תמונה היא מהנתונים המתקבלת התמונה ואמנם, סתירות. בהם

המחקר אוכלוסיית .3
מתגוררים שבהן דירות 441 ואותרו דיור, יחידות 12,419 נסרקו לבית מבית הסריקה במסגרת

הסריקה. בשלב בסיסי מידע נאסף האלה העולים כל על מאתיופיה. עולים 2,183 הכל בסך  עולים
נתניה, תושבי מאתיופיה, עולים 521 כללה הריאיון בשלב מידע התקבל שממנה המחקר אוכלוסיית
למרות להתראיין סירבו עולים 31 כי לציין יש נשואים. שאינם ומעלה 22 ובני משפחות ראשי

שלהם. הפעולה שיתוף את להשיג הצוות של הרבים הניסיונות

ולעתים אתיופיה עולי שבאוכלוסיית המבוגרים לכל לעתים מתייחסים זה בדוח שיוצגו הממצאים
המצורף בנספח מופיעות אלה יחידות של ההגדרות למשפחות. או בית למשקי משפחות, לראשי רק

לדו"ח.
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0וציודמוגרפיים אפיונים .4

ג'לומ'ן
ויותר ,15 לגיל מתחת ילדים הם מהעולים כ4570 מאוד. צעירה בנתניה אתיופיה עולי אוכלוסיית
מגיל קשישים עולים (כולל). 18 גיל עד נוער ובני מילדים מורכבת (כ^56) האוכלוסייה ממחצית
גבוה הוא כן, אם התלות, יחס .(1 (תרשים האתיופית האוכלוסייה מכלל 570 רק מהווים ומעלה 65
קשישים הם וכ^9 18 גיל עד ילדים הם כ>£359 שבה הוותיקה היהודית האוכלוסייה לעומת מאוד

.(1992 לישראל, סטטיסטי (שנתון

נשים. הם ומעלה 22 בגיל אתיופיה עולי מאוכלוסיית (כ5570) למחצית מעל

באתיופיה העולים מוצא
וכ>$2 מטיגריי הגיעו כ570 גונדר. מאיזור לארץ הגיעו משפחות ראשי של (כ^85) המכריע הרוב

באתיופיה. שונים מאזורים הגיעו האחרים העולים מוולקייט.

העל"ה בעת השכלה
פורמאליים, לימודים למדו מהמבוגרים כ^38 מאוד: נמוך באתיופיה למדו אשר העולים שיעור
מתוך שלמדו: אלה אחוז יורד בגיל העלייה עם הנשים. בקרב כ>$33 לעומת הגברים בקרב %44d
בגילאי העולים בקרב כ>$16 לעומת באתיופיה למדו (כ^51) כמחציתם ,45 לגיל מתחת העולים

ומעלה. 45

10 בין למדו כ^25 כיתות, ל9 5 בין למדו כ>$43 כיתות, 4 עד למדו כ£279 שלמדו, העולים בקרב
(לוח אקדמאיים או תיכוניים על לימודים באתיופיה למדו בלבד) עולים 15) ובודדים כיתות ל12

ב2).

באמהרית. וכתוב קרוא יודעים אינם (כ^54) מהמבוגרים למחצית מעל

עלייתם לפני העולים תעסוקת
כ0?16 ורק הגברים מן כ>$74 מהם באתיופיה, פעם אי עבדו (%41d) המבוגרים ממחצית פחות
עסקו כ^19 בחקלאות, עבדו (כ^48) למחציתם קרוב באתיופיה, שעבדו העולים מקרב הנשים. מן
תיקון כגון מלאכה בבתי כנראה מקצועיות, בעבודות עסקו כ^13 ואריגה, קדרות כגון יד בעבודות
כמורים או ספר, בתי כמנהלי הוראה, במקצועות עבדו כ^8 מתכת. ועבודות מסגרות, נשק, כלי
עבדו אשר האחרים העולים ועוד. עיתונאות תרגום, חשבונות, הנהלת כגון חופשיים, ובמקצועת
כ£59 .{170) ובמסחר (כ^2) בפקידות (כ^3), וחיילים כשומרים ביטחון בתפקידי עסקו באתיופיה

מקצועיות. בעבודות עסקו אם ידוע לא אך ובתעשייה בשירותים עבדו
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בעבודות עבדו כ,$15 בחקלאות, עסקו באתיופיה שעבדו הגברים (כ^57) ממחצית למעלה
הגברים שאר חופשיים. במקצועות עסקו וכ.?ל9 יד בעבודות עבדו כ£ל9 בתעשייה, שלא מקצועיות
עבדו כ,?139 יד, בעבודות עסקו (כ£569) הנשים למחצית מעל עבודות. של רב במגוון עסקו
בעבודות אם ידוע לא כאן (גם ובתעשייה בשירותים עבדו וכ970 בפקידות כ£ל9 בחקלאות,

ומסחר. תפירה, הוראה, כגון אחרים במקצועות עסקו בלבד בודדות נשים מקצועיות).

בארץ ותק
הממצאים, בניתוח הקולטת. בחברה העולה השתלבות תגבר בארץ, הוותק התארכות שעם צפוי
נמצאים כלומר ל1989, 1971 בין שעלו "הוותיקים" העולים עולים: קבוצות לשתי אפוא התייחסנו
ואילך, 1989 משנת עלו אשר "החדשים" והעולים ב1984/5) עלו הגדול (רובם שנים 5 לפחות בארץ

שלמה"). ב"מבצע ב1991 הגיעו הגדול (רובם שנים מ5 פחות בארץ נמצאים כלומר

בארץ. נולדו וכ,?ל20 ואילך 1989 משנת עלו כ,?ל33 ;1989 לפני עלו בעיר אתיופיה עולי מכלל כ4776

"חדשים". ושליש "ותיקים" הם שליש שני רואיינו, אשר המשפחות ראשי בקרב

הבית משקי
אחד אדם מתגורר הבית משקי מכלל בכ#י0ו נפשות. ל13 אחת נפש בין נע הבית משקי גודל
הבית ממשקי בכ,?ל30 נפשות, 5 עד 4 יש בכ,/,240 נפשות, 3 עד 2 יש הבית ממשקי בכרבע בלבד;

.(1 (לוח ויותר נפשות 9 יש ובכ,?ל10 נפשות 8 עד 6 יש

(באחוזים) נפשות* מספר לפי בית משקי :1 לוח

בית משקי >ד< נפשות מס'
10 1

26 32

24 54

30 86

10 +9

הסריקה משלב נתונים *

עד שניים יש לכ,?549 ,1 ילד יש לכ,?ל20 מתוכן, .18 לגיל מתחת ילדים יש מהמשפחות לכ;?769

.(2 (לוח 18 לגיל מתחת ויותר ילדים חמישה יש מהמשפחות ולכ^26 ילדים ארבע
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(באחוזים) *18 לגיל מתחת ילדים מספר לפי ילדים עם משפחות :2 לוח

משפחות 90 ילדים מס'

20 1

23 2

16 3

15 4

26 5 +

הראיונות מתוך נתונים *

גבוה בנתניה (18 לגיל מתחת לילד/ים אחד הורה בהן (משפחות החדהוריות המשפחות שיעור
ילדים עם המשפחות בקרב בעיר. אתיופיה עולי משפחות כלל מתוך %18d מהוות והן יחסית,
כלל מתוך החדהוריות המשפחות שיעור כ£249. מהוות החדהוריות המשפחות ,18 לגיל מתחת

לכ£109. ב1992 הגיע בישראל 18 לגיל מתחת ילדים עם המשפחות

כמחצית בגפם. מתגוררים כ£39 ורק כלשהו משפחה בן עם מתגוררים הקשישים של המכריע הרוב
כ70ר2 ילדיהם, ועם זוגם בת עם שמתגוררים משפחות ראשי הם שרואיינו הקשישים (כ4970)

%8d ומעלה, 18 בני נשואים לא ילדים עם רק מתגוררים כ£109 נשואים, בת או בן עם מתגוררים
שלהם. הזוג בת עם רק גרים וכ^3 18 לגיל מתחת ילדים עם אך זוג בן ללא מתגוררים

קבע בדיור המתגוררות המשפחות של בע'ר פ'זור
או בבעלותן בדירות כלומר קבע, בדיור מתגוררות העולים ממשפחות (65 (כ£9 שלישים כשני
כ^25 כאשר שכונות, שש פני על מתפרסות קבע בדיור העולים משפחות ציבורית. בשכירות
4 (כ$ העיר במרכז 570 כ ותיקים, בשיכון 8 כ70 איזורים, בשכונת 2170 כ נורדאו, בשכונת מתגוררים

סלע. בשיכון וכ£29 בדורה

בריאות מצב

(%37D) כשליש טוב. או מאד טוב בריאותם מצב כי דיווחו (כ5270) המשפחות מראשי כמחצית
בריאות על המדווחים שיעור טוב. לא בכלל הוא כי 1צ1יינו %di טוב" כך כל "לא הוא כי דיווחו
המדווחים המשפחות ראשי שיעור יורד בגיל, העלייה עם .(£529) והנשים הגברים בקרב זהה טובה
אולם, הקשישים). בקרב לכ1970 2422 בני בקרב (מכ>£869 טוב או מאוד טוב בריאותם מצב כי
טוב כך כל לא בריאותם מצב כי דיווחו 45 לגיל מתחת (28 (כ70 מהעולים לרבע מעל כי לציין יש

על עומד מאוד טובה או טובה בריאות על המדווחים המשפחות ראשי שיעור טוב. לא בכלל או
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כי מהעובדה נובע זה ממצא הנראה כפי הוותיקים. בקרב 5^%d לעומת החדשים בקרב כ^40
יותר. גבוה המבוגרים שיעור 1989 מאז שעלו העולים בקרב

על להם, הידוע פי ועל הערכתם פי על יותר, ספציפית בצורה לדווח גם התבקשו המשפחות ראשי
פיזית מוגבלות או כרונית, מחלה מאיזו דיווחו הם משפחתם. בני ושל שלהם והמוגבלויות המחלות
החולים שיעור (18 גיל (עד הנוער ובני הילדים בקרב כי עולה, זה מדיווח אחד. כל סובל נפשית, או
שיעור ,6445 בני העולים בקרב לכ£129. מגיע השיעור 4418 בני ובקרב לכ£39 מגיע והמוגבלים
וכ£299 (כ3090 הקשישים בקרב לשיעור זהה ואף ניכרת בצורה עולה והמוגבלים החולים
עיוורון, כולל עיניים מבעיות %9d מאסטמה, סובלים מהחולים כ£399 הדיווח, פי על בהתאמה).
מבעיות כ£49 שמיעה, מבעיות %5d פסיכיאטריות, ובעיות מדיכאון %6d מאולקוס, כ90ד

דם, לחץ סוכרת, כגון אחרות רבות בעיות הוזכרו כן ריאות. ממחלת %3d מסכרת, כ£39 בפרקים,
שאינם דיווחו %10d (כ£839). בלבד אחת ממחלה סובלים החולים מרבית ועוד. אנמיה אלרגיות,

רפואי. טיפול מקבלים

מעולי רבים ראשית, סיבות. ממספר וזאת זה, בתחום העולים לדיווחי בזהירות להתייחס יש

פי על מחלתם את להגדיר נוטים והם הרפואיים המונחים את מכירים אינם אתיופיה
בראש". "כאבים או בבטן" "כאבים על דיווחו כ£89 כך, המחלה. שם פי על ולא הסימפטומים,
בלב" "בעיות על דיווחו %5d לדוגמה, "תרבותיים" מושגים פי על דיווח של תופעה קיימת שנית,

מהם כמה ידוע לא לנו, שיש המידע פי על לכך, אי נפשי. לסבל מרכז בעיניהם הוא הלב כאשר
ציינו שלגביהם מהעולים שכ5170 עולה הדיווח מן שלישית, קרדיולוגיות. ממחלות באמת סובלים
שהיתה ייתכן ספקות: מעורר זה דיווח עצמם. המשפחות ראשי הם  חולים שהם המשפחות ראשי

המשפחה. בני של מחלות על ופחות שלהם, מחלותיהם על יותר לדווח נטייה להם

המכריע הרוב הרופא. לבין בינם התקשורת איכות על שאלות מספר נשאלו המשפחות ראשי
הבעיה את מבין הרופא כלל בדרך כי דיווחו כאחד, ומבוגרים צעירים המשפחות, ראשי של (%84rj)

לעומת (כ£889 יותר גבוה בעיתם את מבין שהרופא שדיווחו העולים שיעור הוותיקים בקרב שלהם.
מצליח הרופא כי מעריכים (כ$93) המשפחות ראשי כל כמעט כן, כמו החדשים). בקרב כ7370

בבעיה. לטפל איך להם להסביר

בעזרת שלא ישירה תקשורת על דיווחו אשר משפחות ראשי של (כ77£9) גבוה שיעור גם נמצא
לעומת %76d) הוותיקים בקרב יותר הרבה גבוה זה שיעור כצפוי, הרופא. לבין בינם מתורגמן
המבוגרים בקרב %34d לעומת (כ8970 45 לגיל מתחת העולים ובקרב החדשים) בקרב %37d

יותר).
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להם נותנים שהרופאים התרופות את לוקחים הם כי דיווחו (כ£979) המשפחות ראשי כל כמעט
גבוה שיעור יותר. יעילות באתיופיה התרופות כי דיווחו המשפחות ראשי מכלל שכ£145 למרות
השכיחות כשהסיבות במרפאה, הרפואי מהטיפול מרוצים הם כי דיווחו משפחות ראשי של (£805)

בודק". לא ו"הרופא עוזר" אינו "הטיפול הן רצון שביעות לאי יותר

העלייה מאז שנרכשו שונות מיומנויות .5
באולפן ולימודים העברית בשפה שליסה 5.1

עם הנשים). מן כ£665 לעומת הגברים מן (כ£835 באולפן לומדים או למדו מהמבוגרים כ£749

למדו 3422 בני בקרב לדוגמה, באולפן: לומדים או שלמדו המבוגרים שיעור יורד בגיל, העלייה
שלמדו הוותיקים העולים שיעור ל5270. זה אחוז יורד ומעלה 55 בני בקרב ואילו כ£87 באולפן
את בודקים כאשר בהתאמה). 667c לעומת (כ£785 בארץ החדשים בקרב מהשיעור גבוה באולפן
באולפן למדו אשר הוותיקים שיעור בין הפער מצטמצם העלייה, גיל לפי באולפן ההשתתפות שיעורי
העולים שיעורי העלייה, בעת גיל קבוצת בכל ניכרת: בצורה החדשים בקרב המקביל השיעור לבין
למדו 45 גיל לפני עלו אשר הוותיקים הגברים מן כ£937 לדוגמה, למדי. דומים באולפן שלמדו
מהוותיקות כ£769 הנשים בקרב מקביל. בגיל שעלו החדשים הגברים בקרב כ£885 לעומת באולפן,

החדשות. בקרב 72 כ£9 לעומת באולפן למדו 45 גיל לפני עלו אשר

פי על הזוג, בת ושל וכתיבה) קריאה, (דיבור, שלהם העברית רמת על לדווח התבקשו המרואיינים
בעברית. פשוטה שיחה לשוחח יכולים מהמבוגרים כ£659 כי נמצא, אלה דיווחים פי על הערכתם.
בין ניכר הבדל נמצא הנשים). בקרב 60960 לעומת 71960) יותר גבוה זה שיעור הגברים בקרב
חל בארץ, הוותק עם בהתאמה). 339&O לעומת (כ£869 יותר מבוגרים עולים לבין 45 גיל עד עולים
יכולת על מסרו הוותיקים מכלל כ£805 בעברית: פשוטה שיחה לשוחח העולים ביכולת ניכר שיפור

.(3 (לוח הגיל קבוצות בכל קיימת זו מגמה בארץ. החדשים בקרב בלבד כ£209 לעומת כזו

יותר קטן ואחוז בעברית, פשוט מכתב לקרוא מסוגלים שהם דיווחו המבוגרים מקרב כ£489

(כ£579 יותר גבוהים אלה שיעורים הגברים בקרב בעברית. פשוט מכתב לכתוב יכולים (כ£439)

נמוכים השיעורים ומעלה, 45 בני בקרב הנשים). בקרב וכ£375 41960 לעומת בהתאמה וכ£ל51

כ£699 לעומת לכתוב מסוגלים שהם וכ£105 לקרוא מסוגלים שהם דיווחו כ£149 יותר: הרבה
יכולים אשר העולים שיעורי גדלים בארץ, בוותק העלייה עם יותר. הצעירים בקרב בהתאמה וכ£645

מסוגלים כ£ל58 הוותיקים בקרב יחסית: נמוכים נותרים עדיין אך עברית, לקרוא ו/או לכתוב
(לוח החדשים בקרב בהתאמה וכ0י245 כ£275 לעומת פשוט מכתב לכתוב מסוגלים וכ£539 לקרוא

.(3
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(באחוזים) וגיל בארץ ותק לפי ומעלה 22 בני בקרב בעברית שליטה :3 לוח

מכתב כתיבת מכתב קריאת פשוטה שיחה
פשוט פשוט בעברית

43 48 65 העולים 0הכ

ותיקים עולים

53 58 80 סה"כ
72 77 95 4422

11 16 50 6445

10 11 22 +65

חדשים עולים

24 27 20 סה"כ
40 45 59 4422

13 15 34 6445

3 ל 7 +65

בעלת כקבוצה נתפסים אשר ,45 לגיל מתחת הוותיקים הגברים בקרב כי לציין יש לסיכום,
שיחה לשוחח מסוגלים אינם אחוז שני רק החיים, תחומי ברוב לקליטה ביותר הגבוה הפוטנציאל
מסוגלים שאינם וכ^19 פשוט מכתב לקרוא מסוגלים שאינם כ1590 עדיין יש אך בעברית, פשוטה

פשוט. מכתב לכתוב

אולפן) כולל (לא בארץ לימודים 5.2
לימודים במסגרות השתלבו (כ£849) המכריע ורובם 18 גיל לפני לארץ הגיעו מהמבוגרים כ>$18

כ£ל14 ולגבי תיכון, ספר בית למדו בה האחרונה המסגרת היתה מתוכם כ^70 לגבי בארץ. שונות
בישיבה כ>?ל6 מקצועית, להכשרה בקורס למדו כ£ל7 וכו). להנדסאים (למורים, מכללה זו היתה
האחרונה כמסגרת היסודי הספר בית את ציינו אחד אחוז ורק גבוהה להשכלה במסגרת וכ£ל2

במשך למדו אולפן) כולל (לא בארץ כלשהי לימודית במסגרת שלמדו מהעולים %5d למדו. בה
שנים לשש חמש בין למדו (כ^36) לשליש מעל שנים, ארבע עד למדו למחצית קרוב משנה, פחות

ויותר. שנים 7 למדו והשאר

מהם כ£369 בארץ. כלשהי לימודים במסגרת למדו %20d ומעלה, 18 בגיל עלו אשר העולים מקרב
וכ£89 במכללה, למדו שליש מקצועית, להכשרה קורס היתה למדו בה האחרונה המסגרת כי ציינו
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בפנימיות), כלל (בדרך תיכון ספר בבית למדו ב70\1 גילם, למרות גבוהה. להשכלה במוסד
למדו. בה האחרונה כמסגרת ישיבה, כגון אחרות, מסגרות הזכירו השאר השכלה. להשלמת

מקצועית להכשרה קורסים 5.3
דושנתית תכנית במסגרת מקצוע וללמוד השכלתם את להשלים יכולים 2518 בני רווקים עולים
שונים בקורסים מקצוע ללמוד אפשרות ניתנת משפחות לבעלי גם הצעירים". כ"פרוייקט הידועה

מקצועית. להכשרה

כאשר מקצועית, להכשרה בקורס לומדים או למדו 199&0 ,6422 בני העבודה, בגיל העולים בקרב
במעט גבוה הכשרה בקורס למדו אשר הגברים אחוז .35 לגיל מתחת הם (%85d) הגדול רובם
%13zn 21%d) החדשים לעומת הוותיקים אחוז גם כך בהתאמה), וכ6ל17 %22d) הנשים מאחוז

בהתאמה).

הגברים בקרב £149 לעומת מקצועית להכשרה בקורס למדו כ>$43 ,3425 בני ותיקים גברים בקרב
להכשרה בקורס למד לא 2422 בגילאים הוותיקים מהגברים אחד אף .4435 בני הוותיקים
להנדסאים. ספר בבית והשאר תיכון ספר בבית למדו (כ£869) זו גיל בקבוצת רובם מקצועית;
מקצועית, להכשרה בקורס למדו (כ^48) 2422 בנות הוותיקות הנשים למחצית קרוב זאת, לעומת
רק ומעלה 35 מגיל מקצועית. להכשרה בקורס למדו 3425 בגילאים הוותיקות מהנשים וכ2870

או למדו ואילך מ1989 שעלו 2422 בני הגברים כל כזה. בקורס למדו הוותיקות מהנשים כ£ל2

בקורס למדו או לומדים (38 (כ£9 לשליש מעל 3425 בני ובקרב מקצועית להכשרה בקורס לומדים
(לוח 3425 בנות בקרב %16d לעומת למדו %33d מ1989, עלו אשר 2422 בנות הנשים בקרב כזה.

.(4

(באחוזים) בארץ וותק גיל מין, לפי מקצועית להכשרה בקורס לומדים או שלמדו עולים :4 לוח

4435 3425 2422

גבר'ם
14 43 0 ותיקים

(10) (38) (100) חדשים

נשים
2 28 48 ותיקות

13 16 (33) חדשות !

מ20 קטן מקרים מספר עם מתאים מופקים בסוגריים האחוזים הערה: ן
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לימודים למדו שלא אלה בקרב יותר נמוך מקצועית להכשרה בקורס שהשתתפו העולים שיעור

באתיופיה). שלמדו אלה בקרב %35d לעומת (כ>$8, באתיופיה פורמאליים

%11d קורסים. שני סיימו וכ£ל11 אחד, קורס סיימו (כ^70) הכשרה בקורסי המשתתפים רוב
נשרו הכשרה בקורס השתתפו אשר המבוגרים מכלל המיפקד. שנערך בעת למדו עדיין נו0פים
בוגרי למדו שאותם העיקריים המקצועות כלכליות. בעיקר הן לנשירה הסיבות כאשר כ£ל8,

.(5 (לוח ואלקטרוניקה מכונאות חולים, בבתי עזר וכוח מטפלות צורפות, הם הקורסים

(באחוזים) הנלמד המקצוע לפי בנתניה, אתיופיה עולי בקרב הכשרה בוגרי :5 לוח

אחוזים המקצוע
100 (N=104) 0היכ
22 (.. דפוס נגרות, (צורפות, מלאכה בעלי
18 ובמוסדות חולים בבתי עזר כוח
15 ומכניקה כללית מכונאות רכב, מכונאות
11 והנדסה אלקטרוניקה
8 ואחרים אישיים בשירותים מקצועיים
7 מסגרות
6 פקידות
5 בניין
5 חינוכית ועבודה הוראה

2 סיעוד
1 מכונות מפעילי

(63 (כ96 שלישים לשני קרוב שסיימו. האחרון הקורס על שאלות מספר נשאלו המשפחות ראשי
למדו (כ3696) לשליש ומעל אתיופיה ולעולי ותיקים לישראלים משותף בקורס למדו כי דיווחו
במקום התקיים הקורס כי דיווחו המשפחות מראשי כ£ל15 רק אתיופיה. לעולי מיוחד בקורס
שנה עד בקורס כ2570 חודשים, 6 עד שארך בקורס למדו המשפחות מראשי כ^42 העבודה.

משנה. למעלה שאורכו בקורס וכ^33

צבאי שירות .6
מראשי (כ£ל50) מחצית .40 גיל עד מרואיינים בקרב רק נשאלו צבאי לשירות הנוגעות שאלות
השיעור לצפות, היה שניתן כפי משרתים. עדיין וכ^4 צבאי בשירות שירתו אלה בגילים המשפחות
(כ£ל45) למחצית קרוב בארץ). החדשים בקרב כ£89 לעומת (כ£ל60 הוותיקים בקרב בהרבה גבוה
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שנים 3 עד שנה חצי שירתו כ^33 שנה, מחצי פחות שירתו בצבא שירתו אשר המשפחות מראשי
האוויר בחיל בעיקר אך החילות ברוב כיום משרתים או שירתו העולים מלא. שירות שירתו וכ^22
(כ970). כללי ובחיל (11700) רגלים בחיל ,(15700) תותחנים בחיל ,(20700) הנדסה בחיל ,(28700)
15 (בסךהכל 15 כ70 אחרים. בחילות תפקידם את מילאו בצבא משרתים או ששירתו העולים שאר
ומסגרות. נהיגה, כגון הצבאי השירות במהלך מקצוע למדו בצבא שירתו אשר מהעולים עולים)

.(5.3 סעיף (ראה הכשרה קורסי על בעיבודים נכללו לא אלה קורסים

הדיור בתחום קל'סה .7

קבע בדיור מגורים 7.1
כ£659 קבע. לדיור זמני מדיור המעבר הוא אתיופיה עולי בקרב קליטה של הממדים אחד
ואילך, מ1989 לארץ עלו אשר המשפחות מתוך קבע. בדיור מתגוררות בנתניה העולים ממשפחות
המשפחות רוב .(2 (תרשים הוותיקות מהמשפחות כ8370 לעומת קבע לדיור עברו כבר כ"287

.35 לגיל מתחת בודד אדם של משפחות הן זמני בדיור עדיין המתגוררות (כ6096) הוותיקות

דירה רכישת 7.2
בעלי שיעור בנתניה אתיופיה עולי בקרב מסויימת. כלכלית לעצמאות מדד מהווה דירה רכישת

לכ£199. ומגיע נמוך הוא הדירות

בקרב כ^12 לעומת 23 (כ.£9 45 לגיל מתחת המשפחות ראשי בקרב יותר גבוה הדירות בעלי שיעור
רכשו הוותיקים בקרב כ257 בוותק. העלייה עם משמעותי באופן עולה זה שיעור ומעלה). 45 בני
החדהוריות המשפחות בקרב ניכר באופן נמוך הדירות בעלי שיעור החדשים. מן %5d לעומת דירה
ראש של התעסוקתי המצב בהתאמה). כ2170 לעומת (כ770 חדהוריות שאינן המשפחות לעומת
(כ1270 ביותר נמוך הדירות בעלי אחוז כך, דירה. ברכישת מכריע גורם הינו הזוג בת ושל המשפחה
לכ^30 משמעותי באופן גדל זה אחוז עובדים. אינם זוג בני שני בהן משפחות בקרב נמצא בלבד)

עובדים. הזוג בני שני כאשר לכ5170 ומגיע עובד הזוג מבני אחד כאשר

ספציפיות עולים קבוצות של דיור סוגי 7.3
קשישים, משפחות ראשי בקרב קשיש. עומד שבראשן המשפחות) מכלל (כ>187 משפחות 78 ישנן
לעומת (כ>417 הלאקשישים בקרב המקביל מהשיעור יותר גבוה הוא זמני בדיור המתגוררים שיעור
באופן יורד זמני בדיור המתגוררים הקשישים שיעור בוותק, העלייה עם בהתאמה). כ£359

הוותיקים. בקרב לכ£59 החדשים בקרב מכ£ל73 משמעותי
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שיעור בקרבן, חדהוריות. משפחות הן משפחות) 78) 18 כ70 המשפחות, כלל מתוך כאמור,
(כ^33 זוג בני שני עם המשפחות בקרב המקביל מהשיעור במעט גבוה זמני בדיור המתגוררים
בקרב זמני. בדיור המתגוררות המשפחות שיעור מצטמצם בוותק, העלייה עם בהתאמה). וכ£289

הוותיקות בקרב לכ296 החדשות המשפחות בקרב מכ£769 זה שיעור יורד החדהוריות המשפחות
בקרב לכ>$8 החדשות המשפחות בקרב מכ£689 ירידה יש זוג בני שני עם המשפחות ובקרב

הוותיקות.

דיור תנאי 7.4
ל1.99 אחת נפש בין ב>?ל58 לחדר; אחת מנפש פחות היא הדיור צפיפות הקבע, מדירות ב^9
ויותר שלוש מתגוררות הקבע מדירות וב£39 לחדר; נפשות ל2.99 2.00 בין ב3096 לחדר; נפשות

לחדר. נפשות

ישראלים בקרב מאשר קבע בדיור המתגוררים העולים בקרב יותר גבוהה הממוצעת הדיור צפיפות
צפיפות בתנאי גרים זמני בדיור המתגוררים העולים בהתאמה). 1.1 לעומת לחדר נפשות 1.7) ותיקים

בממוצע. (2.5) לחדר נפשות משתי למעלה יותר: קשים

בנתניה לגור הרצון 7.5
ציינו כ4096 בנתניה. לגור החליטו שבגללן הסיבות על לדווח התבקשו קבע בדיור המשפחות ראשי
לבני קרובים להיות כדי בנתניה לגור שבחרו דיווחו כ£399 זו; לעיר אותם הפנה הקליטה שמשרד
עברו הם שם שהותם ובתום בנתניה הקליטה במרכז קודם גרו כי דיווחו כ1996 ולידידים; המשפחה
אחרות סיבות במקום. תעסוקה מצאו כי בנתניה לגור שהחליטו ציינו וכ1196 בעיר קבע לדיור
העיר את אוהבים הם כי בנתניה לגור החליטו הם כי ציינו כ0י49 יחסית: נמוכים באחוזים צויינו

דירה". למצוא "אפשר שבנתניה אמרו נוספים וכ£49

המשפחות, מראשי (כ9096) המכריע הרוב בנתניה. לגור להמשיך ברצונם האם גם נשאלו העולים
רוצים שאינם אלה בקרב בנתניה. לגור להמשיך רוצים הם כי דיווחו כאחד, קבע ובדיור זמני בדיור
לקרובי בסמוך לגור הרצון היא לכך הסיבה כי ציינו שלישים לשני קרוב בעיר, לגור להמשיך

משפחה.
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אחרים אתיופיה עולי בקרבת למגורים המיוחסת החשיבות 7.6
מתוכם וכ0?85 שכונה באותה יגורו אתיופיה שעולי להם חשוב כי דיווחו, המשפחות מראשי כ^72
מ£849 זה אחוז יורד בארץ, הוותק עם בניין. באותו יגורו אתיופיה שעולי להם חשוב כי אמרו,
העולים שיעור ,65 לגיל מתחת העולים בקרב הוותיקים. בקרב לכ^66 החדשים העולים בקרב
בקרב (מ>$83 הוותק עם יורד אחרים אתיופיה עולי עם שכונה באותה למגורים חשיבות המייחסים
במעט אך יורד זה שיעור יותר המבוגרים העולים בקרב אך הוותיקים), בקרב לכ^65 החדשים

הוותיקים). בקרב לכ£ל73 החדשים בקרב (מכ^87

גיל לפי אחרים, אתיופיה עולי עם שכונה באותה לגור להם שחשוב שציינו המשפחות ראשי :6 לוח
(באחוזים) בארץ וותק

+65 6445 4422 סה"כ ותק
(N=68) (N=116) (N=229) (N=413)

81 78 66 72 0הכ
73 74 61 66 ותיקים עולים
87 83 82 84 חדשים עולים

התעסוקה בתחום קליטה .8

העבודה בגיל העולים של העבודה בכוח וההשתתפות התעסוקה שיעורי 8.1
מועסקים? העבודה בגיל העולים מבין כמה

המועסקים העולים אחוז כיום. מועסקים (6422 (בני העבודה בגיל (כ^40) העולים למחצית קרוב
45 בגיל העולים בקרב 249&0 לעומת (כ^47 45 לגיל מתחת העולים בקרב ניכרת במידה גבוה
לעומת %50d) הוותיקים ובקרב הנשים) בקרב %24d לעומת %62d) הגברים בקרב ומעלה),
בקרב המועסקים העולים שיעור משמעותי באופן גדל בוותק, העלייה עם החדשים). בקרב %15d

(לוח הנשים) בקרב לכ^33 ומכ>?ל4 הגברים, בקרב לכ^71 %35Dn) כאחד הנשים ובקרב הגברים
.(7
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(באחוזים) בארץ וותק מין גיל, לפי (6422 (בני מועסקים עולים :7 לוח

נשים גברים סה"כ
(N=391) (n=289) (N=680) גיל לפ' מועסקים 0הכ

2^62 40 Z>"no

30 70 47 4422

9 43 24 6445

)N=265) (n=215) (N=480) גיל לפי ותיקים עולים

3371 50 Dno

40 76 55 4422

13 55 32 6445

)N=126) (N=74) (N=200) גיל לפי חדשים עולים
4 35 15 0הכ
4 45 18 4422

4 24 12 6445

הגברים בקרב העובדים לשיעור דומה 6425 בני הוותיקים הגברים בקרב המועסקים שיעור
בהתאמה). כ7870 לעומת (כ6ל74 הגילאים באותם הוותיקים הישראלים

עבודה? מחפשים אך עובדים אינם העבודה1 לכוח השייכים העולים מבין כמה
שיעור עבודה. מחפשים אך עובדים אינם כלומר  מובטלים העבודה בכוח העולים מן 19700

הנשים ובקרב (18 (כ70 הוותיקים בקרב מאשר (כ2870) החדשים בקרב יותר גבוה המובטלים
בקרב (כ1970 האבטלה שיעור יורד בגיל העלייה עם (כ1070). הגברים בקרב מאשר (כ3270)

לכוח שייכים שאינם העולים שיעור ועולה יותר) המבוגרים בקרב כ1570 לעומת 45 גיל עד העולים
לכ£419 45 גיל עד העולים בקרב (מכ^5 עבודה מחפשים ואינם עובדים אינם כלומר,  העבודה

יותר). המבוגרים בקרב

העבודה. לכוח כשייך מוגדר עבודה מחפש או שמועסק מי כל לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה לפי 1

חושב המובטלים שיעור העבודה, בגיל העולים כלל מתוך חישבנו אותם התעסוקה לשיעורי בניגוד
שייכים 6422 בגילאים מהעולים כ5070 המיפקד, נתוני פי על העבודה. לכוח השייכים כלל מתוך

העבודה. לכוח
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העםדה? לכורו שייכים שאינם העולים עוסקים במה
בקרב בהרבה גבוה זה שיעור העבודה. לכוח שייכים אינם כ^50 העבודה, בגיל העולים בקרב
כולן כמעט העבודה בכורו שאינן הנשים בקרב (כ^30). הגברים בקרב מאשר (כ£669) הנשים
במוסדות מקצועית, להכשרה בקורסים לומדות ביניהן בלבד ובודדות בית, עקרות הן (כ9070)

בקרב כלשהו. עיסוק על דיווחו לא נשים) 5 הכל (בסך השאר בסה"כ). 13) ובאולפן עלתיכוניים
אלא כלשהו עיסוק ציינו לא הרוב עבודה, מחפשים ואינם עובדים אינם אשר העבודה בגיל הגברים
בקורס לומדים כ2170 בצה"ל, משרתים כ£159 עבודה. מחפשים ואינם עובדים אינם שהם רק
ובילדיהם. בביתם מטפלים הם כי דיווחו גברים שני באולפן. או באוניברסיטה מקצועית, להכשרה

נבחרים משפחתיים במצבים עולים של תעסוקה שיעורי 8.2
מבני אחד שאף כ£309 יש העבודה, בגיל הוא המשפחה ראש שבהן זוג, בני שני עם משפחות בקרב
שיעור עובדים. הזוג בני שני שבהן וכ£209 עובד הזוג מבני אחד שבהן כ^50 עובד; אינו הזוג
ראש שבהן המשפחות בקרב יותר הרבה גבוה עובד אינו הזוג מבני אחד אף שבהן המשפחות
(כ£529 45 לגיל מתחת המשפחה ראש שבהן המשפחות בקרב מאשר ומעלה 45 בגיל המשפחה
הזוג בני שני שבהן המשפחות בשיעור משמעותית ירידה חלה בארץ, הוותק עם בהתאמה). %17di

בארץ. יותר הוותיקים הזוגות בקרב לכ2070 מ1989 שעלו הזוגות בקרב מכ5670 מועסקים אינם
שעלו אלה בקרב מכ£ל2 ניכרת: בצורה עולה עובדים הזוג בני שני שבהן המשפחות שיעור כן, כמו

יותר. הוותיקות בקרב לכ^27 ואילך מ1989

במיוחד: גבוה הוא כאחד, ונשים גברים מועסקים, הלא שיעור החדהוריות, המשפחות בקרב
בקרב המקביל מהאחוז בהרבה נמוך (כ£69) החדהוריות הנשים בקרב המועסקות אחוז כ0יל93.

אמהות שהן נשואות נשים בקרב המועסקות מאחוז גם ונמוך (כ£269) האחרות הנשים כל סך
(כ1896). 18 לגיל מתחת לילדים

עלייתם מאז העולים עבדו בהם עבודה מקומות מספר 8.3
עבדו כ£319 עלייתם, מאז בלבד אחד במקום עבדו כיום המועסקים העולים (כ3570) לשליש מעל
העולים שיעור ויותר. מקומות בארבעה עבדו והשאר מקומות בשלושה עבדו כ>$18 מקומות, בשני
(כ£469 הגברים בקרב מאשר הנשים בקרב יותר גבוה בלבד אחד במקום עלייתם מאז עבדו אשר
(כ£439 הוותיקים הגברים בקרב מאשר הוותיקות הנשים בקרב יותר וגבוה בהתאמה) וכ£309

בהתאמה). וכ^25
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יד ומשלחי תעסוקה ענפי 8.4
התעסוקה ענפי על לעמוד גם חשוב מועסקים", אתיופיה מעולי "כמה הקריטית לשאלה בנוסף

העולים. עובדים שבהם היד ומשלחי

העולים? מועסקים ענפים באלו
כ796 .(32700) ציבוריים ובשירותים (49700) בתעשייה עובדים המועסקים העולים של הגדול הרוב
בשירותים פרטיים, אבטחה בשירותי והשאר בבנייה כ570 והארחה, אוכל בשירותי מועסקים \

ובצה"ל. בחקלאות אישיים, ;

העולים? מועסקים 'ד משלחי באלו
בתעסוקה ניסיון והעדר נמוכה (השכלה העולים הגיעו איתם הדלים המשאבים למרות
בתעשייה עובדים כ£229 מתוכם מקצועיים: כפועלים עובדים מהעולים כ£389 מקצועיתתעשייתית),
מקצועיים כעובדים כ^3 וכי), צורפים תופרים, חשמלאים, רתחים, פחחים, (רובם ובבנייה
כ570 וטכניים, אקדמאיים במקצועות עובדים כ70ר ביטחון), ועובדי שוטרים, (רובם בשירותים
מקצועיים: בלתי פועלים הם המועסקים מהעולים כ£629 קבע. בצבא חיילים הם וכ^1 כפקידים
בשירותים מועסקים וכ2896 מקצועיים; לא ייעור עובדי כ370 ובבנייה; בתעשייה מועסקים כ3196

ושומרים). חולים, בבתי עזר כוח במוסדות, ניקיון כעובדי (רובם

מהשיעור בהרבה גבוה מקצועיים כעובדים המועסקים שיעור ,45 לגיל מתחת העולים בקרב
בשיעורי שונות ישנה .(8 (לוח בהתאמה) כ6ל19 לעומת (כ4270 יותר המבוגרים בקרב המקביל
עובדות נשים ענפים. ולפי מקצועית) ובלתי (מקצועית העבודה סוג לפי וגברים נשים של תעסוקה
ולעומת בהתאמה) כ2070 לעומת (כ£449 גברים מאשר בשירותים מקצועיות לא בעבודות יותר
הגברים בקרב (כ3670 מקצועיות לא בעבודות הן יותר גבוה בתעשייה העובדים הגברים אחוז זאת,
בקרב כ£159 לעומת הגברים בקרב (כ^24 מקצועיות בעבודות והן הנשים) בקרב כ£249 לעומת

לגברים. הנשים בין משמעותיים הבדלים אין הענפים, בשאר הנשים).

%27d לעומת (כ^40 הוותיקים העולים בקרב יותר גבוה מקצועיים כעובדים המועסקים אחוז
.(8 (לוח יותר) החדשים העולים בקרב

כי להסיק ניתן הוותק, עם המקצועות בהתפלגות החל והשינוי המועסקים באחוז העלייה לאור
בשפה השליטה משיפור כתוצאה הנראה כפי הזמן, עם משתפר העולים של התעסוקה מצב

בעבודה. ניסיון ורכישת מקצועית להכשרה בקורסים השתתפות העברית,
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(באחוזים) בארץ וותק גיל מקצועי), (מקצועי/לא יד משלח סוג לפי מועסקים עולים :8 לוח

מקצועיים בלתי מקצועיים
62 38 גיל לפי מועסקים סה"כ
58 42 4422 בני

81 19 6445 בני

גיל לפי ותיקים עולים

60 40 0תכ
56 44 4422 בני

84 16 6445 בני

גיל לפי חדשים עולים
73 27 0הכ

(75) (25) 4422 בני

(70) (30) 6445 בני

מ20 קטן מקרים מספר עם מתאים מופקים בסוגריים האחוזים הערה:

משלחייד? ובאלו עובדים, מקצועית להכשרה קורסים בוגרי מבין כמה
עולים לבין מקצועית להכשרה קורסים בוגרי בין בתעסוקה בהשתלבות ההבדלים על לעמוד מעניין
המועסקים העולים אחוז של בדיקה מתוך אלה הבדלים לבדוק ניתן אלה. קורסים בוגרי שאינם
של בדיקה מתוך וגם הכשרה, בוגרי שאינם עולים בקרב המקביל האחוז לעומת הבוגרים בקרב
שאחוז כך, על מצביעים הממצאים אלה. קבוצות משתי העולים מועסקים בהם היד משלחי
בהתאמה) כ>$31 לעומת %64d) בוגרים הלא בקרב מאשר כפול ההכשרה בוגרי בקרב המועסקים
מועסקים הבוגרים הגברים מקרב כאחד: הגברים ובקרב הנשים בקרב ניכרים ההבדלים .(9 (לוח
לעומת כ4796 מועסקות הקורסים בוגרות הנשים ומקרב בוגרים, הלא בקרב 489&O לעומת כ^83

קורסים. בוגרות שאינן אלה בקרב כ>$18

הלאבוגרים בקרב המקביל מהשיעור כפול הבוגרים בקרב מקצועיות בעבודות המועסקים שיעור
לנשים. גברים בין משמעותיים הבדלים אין זה בתחום כ^30). לעומת (כ£639
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(באחוזים) מקצועית להכשרה בקורסים והשתתפות מין לפי (6422 (בני מועסקים עולים :9 לוח

נשים גברים סה"כ
24 62 40 מועסקים סהכ
47 83 64 הכשרה בוגרי
18 48 31 הכשרה בוגרי לא

העולים של העבודה דפוסי 8.5
שעות לכ43 ומגיע למדי, גבוה הינו השבועיות העבודה שעות מספר ממוצע שםע'ות: עםדת שעות
כ41  הנשים ובקרב שעות כ45 הוא הממוצע הגברים בקרב כאשר העובדים, כל בקרב בשבוע
בארץ, המועסקים כלל בקרב למקובל: מעל בהיקף עובדים העולים כי נראה, הכל בסך שעות.
הענפים בשני המועסקים כלל בקרב כאשר המחקר, בתקופת כ36 הוא העבודה שעות ממוצע
שעות ממוצע ציבוריים, ושירותים תעשייה דהיינו אתיופיה, עולי רוב מועסקים בהם העיקריים

1993ג). (הלמ"ס בהתאמה וכ31, כ41 הוא העבודה

במשמרות. עובדים המועסקים מכלל כ^29 במשמרות: עםדה

במעט גבוה זה שיעור לעיר. מחוץ עובדים המועסקים העולים כלל מתוך כ^19 עובדים: בו היישוב
בעבודות המועסקים בקרב בהרבה וגבוה הנשים), בקרב כ1670 לעומת (כ£ל21 הגברים בקרב
הוותיקים ובקרב מקצועיות) בלתי בעבודות המועסקים בקרב כ^10 לעומת (כ3170 מקצועיות
מתחת המועסקים בקרב דומה לעיר מחוץ העובדים אחוז החדשים). בקרב כ^7 לעומת (כ^21

בהתאמה). כ^17 לעומת (כ^19 ומעלה 45 ומגיל 45 לגיל

הממוצעת הוותק תקופת העבודה. במקום נמוך ותק יש לעולים כללי, באופן העבודה: במקום ותק
הנוכחי העבודה במקום עובדים מהמועסקים (כ^34) כשליש חודשים. 31 היא העבודה במקום
באותו עובדים כ1170 שנה. מחצי פחות עובדים (כ5770) למחצית מעל מתוכם כאשר משנה, פחות
ארבע בין עובדים כ0?22 שנים, לארבע שנתיים בין עובדים 2570 כ שנתיים, עד שנה עבודה מקום

ויותר. שנים שש עובדים וכ^8 שנים לשש שנים

שנים. 9 עד כ8 בארץ הנמצאים ותיקים הם המועסקים של ל^80) (מעל המכריע הרוב כאמור,
במקום עובדים (כ3070) לשליש קרוב נמוך: הוא העבודה במקום הוותק ותיקים, של זו בקבוצה גם
בין עבודה מקום באותו עובדים כ0?25 שנים, ל4 שנה בין כ3670 משנה, פחות הנוכחי עבודתם

ויותר. שנים שש עבודה מקום באותו עובדים בלבד וכ^9 שנים לשש שנים ארבע
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עם עולה זה שיעור כצפוי, קבועה. עבודתם כי דיווחו העולים (כ£379) לשליש מעל בעבודה: קביעות
שנים ארבע המועסקים בקרב לכ^69 משנה פרוות המועסקים בקרב 7 מ£9 העבודה במקום הוותק

ויותר.

מהעבודה רצון שביעות 8.6

רצונם שביעות ועל מהעבודה הכללית רצונם שביעות על נשאלו המועסקים המשפחות ראשי
וכר. להתקדם האפשרות בעבודה, העניין המשכורת, כגון עבודתם, של ספציפיים מממדים

בהשוואה נמוך זה שיעור מעבודתם. מאוד מרוצים או מרוצים המועסקים המשפחות מראשי כ£ל48
מעבודתם רצון שבעי אשר העובדים שיעור .(1981 וספילרמן, (חביב (כ7770) ותיקים לישראלים
יותר). המבוגרים בקרב כ£319 לעומת (כ£529 45 לגיל מתחת המשפחות ראשי בקרב יותר גבוה

יחס כי ציינו ל9070 מעל במיוחד. גבוהה לעבודה והחברים הממונים מיחס הרצון שביעות
למחצית ומעל נוחות; שלהם העבודה שעות כי דיווחו כ£779 טוב; לעבודה וחבריהם המנהלים
הרצון שביעות אחרים, ממדים לגבי מעניינת. שלהם העבודה כי דיווחו משפחות מראשי (כ>$58)

דיווחו כ£219 בעבודה; להתקדם סיכוי להם יש כי העריכו כ^42 רק יחסית. נמוכה העובדים של

יש כי מעריכים כ^31 גבוהה: איננה בעבודה חשים שהעולים הביטחון מידת טובה. משכורתם כי
הרוב מתוכם קשה, שעבודתם דיווחו המשפחות ראשי למחצית קרוב .(10 (לוח אותם שיפטרו סיכוי
קשים. פיזיים תנאים עקב קשה שהיא או גדול פיזי מאמץ דורשת עבודתם כי טענו (%72d) הגדול

מחזקת היא שכן מעודד, ממצא כשלעצמה היא רצון שביעות על בדיווח שהתגלתה הרבה השונות
לממדים בנוסף התשובות. בתקפות האמון ואת לשאלות אמיתית התייחסות של התחושה את
כ£449 לעבוד. רוצים היו בו במקצוע עובדים הם האם המועסקים המשפחות ראשי נשאלו אלה,
העולים בקרב יותר גבוה לעבוד רוצים הם בו במקצוע עובדים אשר העולים אחוז בחיוב. ענו מהם
(כ£609 מקצועיות בעבודות העובדים ובקרב החדשים) בקרב כ£319 לעומת (כ£479 הוותיקים
לבין הכשרה קורסי בוגרי בין הבדלים נמצאו לא מקצועיים). הבלתי העולים בקרב כ£349 לעומת

בוגרים. שאינם עולים
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(באחוזים) נבחרים ממדים לפי בעבודה רצון שביעות :10 לוח

אחוזים שביעותרצון של מדדים
48 כללית שביעותרצון
92 והעובדים המנהלים יחס
77 עבודה שעות
58 בעבודה העניין
42 להתקדם אפשרויות
21 המשכורת
31 מפיטורין חוששים
44 הרצוי במקצוע עבודה

עם אולם (כ£219), יחסית נמוך "טובה" משכורתם כי דיווחו אשר המשפחות ראשי אחוז כאמור,
משכורת מקבלים שהם שציינו העובדים אחוז מהמשכורת: הרצון שביעות עולה בארץ, הוותק
יורדת בגיל העלייה עם החדשים). בקרב 470 לעומת (כ6ל24 הוותיקים בקרב יותר הרבה גבוה טובה
רצון שבעי הם כי דיווחו כ£269 45 לגיל מתחת משפחות ראשי בקרב מהמשכורת. הרצון שביעות
יותר גבוהה מהמשכורת הרצון שביעות כן, כמו יותר. המבוגרים בקרב כ370 לעומת מהמשכורת
להכשרה בקורס השתתפו שלא אלה בקרב כ£189 לעומת (כ^32 מקצועית, הכשרה בוגרי בקרב
בעבודות העובדים בקרב כ£149 לעומת (כ£329 מקצועיות בעבודות העובדים ובקרב מקצועית)
משפחות ראשי למחצית (מעל המשכורת לגובה המיוחסת הרבה החשיבות לאור מקצועיות). בלתי
גבוה שאחוז מפתיע זה אין עבודה), של דחייה או לקבלה עיקרית כסיבה המשכורת גובה את ציינו

מעבודתם. כללי באופן רצון שבעי אינם העולים מן

ועובדים מקצועיים עובדים בין העבודה של ספציפיים מממדים הרצון שביעות במידת הבדלים ישנם
העובדים בקרב כפול כמעט להתקדם סיכוי להם יש כי המעריכים אחוז מקצועיים. בלתי
מעניינת עבודתם כי המדווחים אחוז גם וכך (כ£319) מקצועיים הבלתי לעומת (כ£619) המקצועיים
הבדלים נמצאו לא זאת, עם מקצועיים). הבלתי בקרב כ4370 לעומת המקצועיים בקרב (כ7870

העובדים בקרב המקביל השיעור לבין מפיטורין החוששים מקצועיות בעבודות העובדים שיעור בין
בהתאמה). וכ£319 (כ£349 מקצועיים הבלתי

22



עובדים שאינם עולים 8.7
עובדים אינם שהעולים התקופה משן

העולים את בחשבון להביא מבלי בארץ. עבדו לא פעם אף כי דיווחו העבודה בגיל מהעולים כ^44
שיעור כי נמצא צבאי, שירות או לימודים בגין העבודה לשוק נכנסו טרם אשר ,25 לגיל מתחת
כ^63 לעומת 45 לגיל מתחת אלה בקרב כ£ל37 הגיל: עם גדל עלייתם מאז עבדו לא אשר העולים
פעם שאף העבודה בגיל העולים שיעור דרסטית בצורה יורד בוותק, העלייה עם ומעלה. 45 בני בקרב
ומכ^92 הגברים בקרב לכ^13 מ0?58 כאחד: והנשים הגברים בקרב חלה זו ירידה עבדו. לא

הנשים. בקרב לכ>$43

שאינם הזמן תקופת כיום. עובדים אינם אך בארץ פעם אי עבדו העבודה בגיל מהעולים כ£169

בממוצע. חודשים כ24 היא עובדים

העםדה חיפוש תקופת
חודשים מ3 למעלה עבודה מחפשים כ>£ל60 עבודה, מחפשים אך עובדים שאינם העולים מתוך
ימים. מחודש פחות עבודה מחפשים (כ2370) וכרבע חודשים שלושה עד מחודש מחפשים כ^17

עבודה חיפוש דרכי
דרכי על ולדווח עבודה, לחפש כדאי איך יודעים הם מידה באיזו להעריך התבקשו המשפחות ראשי
כמעט עבודה המחפשים העבודה בגיל המשפחות ראשי בקרב החיפוש. בעת הקשיים ועל החיפוש
(כ4770) כמחצית עבודה. לחפש ביותר הכדאית הדרך את יודעים הם כי טענו לשניים) (פרט כולם
דרכים בשתי  כ£339 עבודה, בחיפוש בלבד אחת בדרך נוקטים עבודה המחפשים המשפחות ראשי
(כ>$45) המובטלים המשפחות ראשי למחצית קרוב שונות. דרכים ארבע או בשלוש מחפשים והיתר
1נעזרים %1d למעבידים, ביוזמתם פונים כ>$26 התעסוקה, לשכת באמצעות עבודה מחפשים
ציינו השאר בעיתון. מודעות באמצעות מחפשים וכ^13 עבודה, לחפש כדי ובקרובים בחברים
חיפוש דפוסי עולים. והתאחדויות הקליטה משרד באמצעות כגון עבודה לחיפוש אחרות דרכים
ובחברות בפרט, הוותיקה הישראלית בחברה הקיימים מאלה במהותם שונים אלה עבודה

וחברים. מכרים דרך עבודה חיפוש הוא הנפוץ הערוץ שבהן בכלל, המערביות

עםדה בחיפוש קשיים
עבודה מקומות חוסר היא עבודה חיפוש בעת המשפחות ראשי נתקלים בה ביותר השכיחה הבעייה
מציעים כי דיווחו (כ£549) עבודה מחפשים אשר המשפחות ראשי למחצית מעל (כ^56). פנויים
עבודה מציעים לכ£ל24 מהבית, רחוק עבודה מציעים (כ^32) לכשליש נמוך, בשכר עבודות להם
(כ£379) לשליש מעל מאתיופיה. עולים להעסיק רוצים אינם שמעסיקים טוענים וכ^17 מדי פשוטה
מדי. קשה פיזית עבודה הינה שמציעים שהעבודה טענו, עבודה מחפשים אשר המשפחות מראשי

23



עםדה סרופש'ם העולים בהם המקצועות
כפועלים כ^14 בתעשיה, מקצועיים כפועלים עבודה מחפשים הם כי ציינו (*26)מהעולים כרבע
(כ0?ד3) לשליש מעל בפקידות. וכ£109 חופשיים, ובמקצועות כטכנאים כ6ל13 בשירותים, מקצועיים

עבודה. לקבל להם שחשוב רק אלא כלשהי, עדיפות ציינו לא

עםדה בקבלת שיקולים
עבורם הוא המשכורת שגובה טענו, עבודה המחפשים (כ4670) המשפחות ראשי למחצית קרוב
שחשוב טענו המשפחות מראשי כ1270 העבודה. את לקבל האם בהחלטה ביותר החשוב הגורם
להתקדם האפשרות חשובה לכ$6 לבית; הקירבה חשובה לכ"87 מעניינת. תהיה שהעבודה להם
ראשי שאר כלשהי. עבודה לקבל להם חשוב כי ודיווחו תנאי שום העמידו לא כ"107 בעבודה.

קשה. לא עבודה מכובדת, עבודה כגון אחרות סיבות ציינו המשפחות

כלכלי מצב .9
אובייקטיבים. מדדים שלושה פי על בנתניה העולים משפחות של הכלכלי מצבן על נעמוד זה בפרק
וציוד ריהוט (ג) ברוטו; החודשית המשפחתית ההכנסה (ב) המועסקים; כל של ברוטו השכר (א)
הכלכלי מצבו את המשפחה ראש הערכת סובייקטיבי: במדד שימוש נעשה כן בדירה. הנמצא ביתי

/ זה. ממצב רצונו ושביעות

משפחתית והכנסה שכר 9.1
הממוצע השכר ש"ח. כ1554 הוא לחודש ברוטו הממוצע השכר גובה המועסקים, העולים בקרב
אשר לשעה, המינימום משכר יותר גבוה כלומר ש"ח, לכ8.40 מגיע המועסקים בקרב לשעה ברוטו
ש"ח 8.700) הגברים בקרב יותר גבוה לשעה ברוטו השכר ש"ח. 6.90 על המיפקד בתקופת עמד
לשעה ש"ח כ8.70 (המשתכרים 45 לגיל מתחת המועסקים בקרב הנשים), בקרב ש"ח כ7.80 לעומת
ש"ח כ8.50 (המשתכרים הוותיקים ובקרב (6445 בגיל המועסקים שמשתכרים ש"ח כ7.00 לעומת
העובדים בקרב משמעותית בצורה גבוה הוא כן, כמו החדשים). בקרב ש"ח כ7.60 לעומת
ש"ח (כ7.80 מקצועיים בלתי כפועלים המועסקים בקרב מאשר לשעה) ש"ח (כ9.60 המקצועיים
בקרב רק לשעה ברוטו השכר בגובה שינויים חלים העבודה, במקום בוותק העלייה עם לשעה).

.(11 (לוח מקצועיות בעבודות המועסקים
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יד משלח סוג בארץ, ותק גיל, מין, לפי בש"רו, לשעה ברוטו ממוצע שכר :11 לוח
העבודה במקום וותק

לשעה שכר
(בש"ח)

8.40 סהכ

מין

8.70 גברים
7.80 נשים

גיל

8.70 4422

7.00 6445

בארץ ותק
8.50 ותיקים
7.60 חדשים

t vtnm no
9.60 מקצועיים
7.80 מקצועיים בלתי

'ד וכושלת העבודה במקום ותק
9.30 שנים 4 עד ותק עם מקצועיים
10.20 ומעלה שנים 4 של ותק עם מקצועיים

5 7.70 שנים 4 עד ותק עם מקצועיים בלתי
7.90 ומעלה שנים 4 של ותק עם מקצועיים בלתי

שלישים שבשני אף על עבודה, משכר הכנסות אין בנתניה אתיופיה עולי משפחות מכל לכ^55
ללא המשפחות מבין (כ,$83) המכריע הרוב העבודה. בגיל הוא המשפחה ראש (%68d) מהם
המשפחות לאומי. לביטוח מהמוסד הכנסה להבטחת מקיצבאות מתקיימות משכר הכנסות

< מחייה ודמי צבאית, משכורת לימודים, מילגת כגון שונים, ממקורות מהכנסות מתקיימות האחרות
: הכנסה מקור מועסקים, אחר משפחה בן ו/או המשפחה ראש שבהן המשפחות בקרב ישיבה. מטעם

מעבודה. שכר הוא העיקרי
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עולי בקרב המשפחה. בני כל של ההכנסות כל את כוללת ברוטו המשפחתית ההכנסה זה, בדו"ח
מחציתם, אצל כאשר ש"ח, 686 היא סטנדרטית2 לנפש הממוצעת ההכנסה בנתניה, אתיופיה
בין נעה זו ההכנסה נוסף, רבע ובקרב ש"ח, 531 על עולה אינה סטנדרטית לנפש ברוטו ההכנסה
משתייכים בנתניה אתיופיה עולי מאוכלוסיית כ7970 כי כן, אם לומר ניתן ש"ח. 759 לבין ש"ח 532

בארץ הכללית באוכלוסייה סטנדרטית לנפש ברוטו ההכנסה של הנמוכים העשירונים לשלושת
סטנדרטית.3 לנפש ש"ח 807 היא המרבית הכנסתם כלומר המחקר. בתקופת

בקרב סטנדרטית לנפש ההכנסה בגובה שונות שקיימת כך על מצביעים בנתניה המיפקד ממצאי
משפחות בקרב יותר גבוהה נמצאה הממוצעת ההכנסה כך, שונים. אפיונים בעלות משפחות
ראש בהן משפחות בקרב ש"ח כ493 לעומת ש"ח, כ814  45 לגיל מתחת אדם עומד שבראשן
ההכנסה עומדת ומעלה), 65 (מגיל קשיש המשפחה ראש בהן במשפחות .6445 בגיל הוא המשפחה
שבראשן במשפחות סטנדרטית לנפש ההכנסה בין שההפרש ייתכן ש"ח. כ599 על סטנדרטית לנפש
המשפחות בגודל השונות מן נובע קשיש עומד שבראשן במשפחות זו לבין 6445 בגיל אדם עומד
ואילו בממוצע, נפשות 6.2 מונות 6445 בגיל אדם עומד שבראשן המשפחות הקבוצות: בשתי

בממוצע. נפשות 3.8 מונות קשיש עומד שבראשן המשפחות

המשפחה ראש שבהן המשפחות בקרב יותר הרבה נמוכה סטנדרטית לנפש הממוצעת ההכנסה
ש"ח כ762 לעומת ש"ח כ529 ותיק: עולה עומד שבראשן המשפחות בקרב מאשר בארץ חדש הוא
ושל מקצועיים בלתי עובדים של יותר הגבוה השיעור היא לכך הסיבה הנראה כפי בהתאמה.

.1989 מאז עלה המשפחה ראש בהן המשפחות בקרב מפרנס אין שבהן משפחות

לנפש הממוצעת ההכנסה עובד, יש) אם זוגו, בת (או המשפחה ראש שבהן המשפחות בקרב כצפוי,
בקרב סטנדרטית לנפש הממוצעת ההכנסה מאשר ש"ח) (כ796 יותר גבוהה היא סטנדרטית
עובדים הזוג בני שני כאשר ש"ח). 545) עובד ואינו העבודה בגיל הוא המשפחה ראש בהן המשפחות

ש"ח. ל1099 לנפש ההכנסה עולה

סטנדרטית", לנפש ב"הכנסה להשתמש נהוג שונה, בגודל משפחות של הכנסות בין להשוות כדי 2
א). 1993 הלמ"ס (ראה לנפש" ב"הכנסה במקום לגודל, היתרון את בחשבון הלוקחת

לאומי לביטוח המוסד של נתונים פי על 3
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המשפחה ראש של בארץ וותק גיל לפי (בש"רו) סטנדרטית לנפש ברוטו ממוצעת הכנסה :12 לוח
זוגו ובת המשפחה ראש של תעסוקתי מצב ולפי

לנפש הכנסה
(בש"רו)

686 סהכ

המשפחה ראש ג'ל
814 4422

493 6445

599 +65

המשפחה ראש ותק
762 ותיק
529 חדש

תעסוקת' מאב
545 עובד אינו הזוג מבני אחד אף
796 עובד הזוג מבני אחד
1099 עובדים הזוג בני שני

ביתי וציוד ריהוס 9.2
קבע בדיור המתגוררות המשפחות רק נבדקו העולים, ברשות הנמצא הביתי והציוד הריהוט בבחינת
במקום. קבע דרך הנמצא הציוד מן נהנים קליטה במרכזי הגרים שהעולים מכיוון ובהוסטלים,
כגון מכשירים יש עולים, גרים בהם וההוסטלים הקבע דירות שברוב כך על מצביעים הממצאים
נמצאים לא נפוצים ריהוט ופריטי מכשירים מאידך, בהתאמה). %89di 79%d) וטלפון טלוויזיה
בגדים ארון ,%18n אוכל שולחן מהבתים, %37n נמצאה לא כביסה מכונת לדוגמה, הדירות. בכל
יש הבתים מן נכבד בחלק כי לציין יש מהבתים. %11a נמצא לא ורדיו ,%6a גז כיריים ב^17,
יש מהבתים %17n לדוגמה,  לשימוש ניתנים ובלתי שבורים ריהוט ופריטי תקין במצב שאינו ציוד
תקינה. לא כביסה מכונת 21 וב^ תקין שאיננו רדיו נמצא נוספים %15a תקין, במצב שאינו מקרר
לעמוד מסוגלים אינם העולים הנראה, כפי מהבתים. %1n נמצא מנותק או תקין לא טלפון
גם נשאלה הביתי, הציוד על לשאלות בנוסף הכלכלי. מצבם בגלל המכשיר תיקון עבור בתשלום

.(13 (לוח רכב בעלי הם המשפחות מראשי 470 רק כי ונמצא פרטי רכב על בעלות על שאלה
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(באחוזים) בית במשקי וריהוט ביתי ציוד :13 לוח

במצב יש במצב יש
תקין לא תקין אין

11 71 18 אוכל שולחן
21 62 17 בגדים ארון
13 71 16 ספה
7 89 *4 מטבח כלי
15 74 11 רדיו
17 82 1 מקרר
13 81 6 כיריים
21 42 37 כביסה מכונת
14 78 8 שמש דוד או בוילר
3 23 74 הסקה או חימום תנור
16 79 5 טלוויזיה
1 89 10 טלפון
2 37 61 וידאו
0 4 96 פרטית מכונית

מספיק אין *

הכלכלי מצבו את המשפחה ראש הערכת 9.3
כמחצית השוטפות. הוצאותיהם את לכסות מספיקות הכנסותיהם האם נשאלו המשפחות ראשי
כי דיווחו נוספים וכ£389 מספיקות" כך כל "לא הכנסותיהם כי דיווחו המשפחות מראשי (כ^51)
העלייה עם השוטפות. להוצאות מספיקות הכנסותיהם כי אמרו 11 כ&ל רק כלל". מספיקות "לא הן
(מכ£259 כלל מספיקות אינן שהכנסותיהם הטוענים המשפחות ראשי אחוז עולה בארץ, בוותק
בהן המשפחות אחוז שכזכור למרות וזאת יותר) הוותיקים בקרב לכ4470 החדשים העולים בקרב
נובע זה שממצא ייתכן .(9.1 סעיף (ראה הוותיקים בקרב יותר גבוה מועסק אחד אדם לפחות יש

הצריכה דפוסי השתנו זאת ובעקבות הוותיקה הישראלית לחברה נחשפו כבר שהוותיקים מכך
שונים לסוגים זכאותם את מאבדים העולים בארץ, הוותק שעם לזכור, יש בנוסף שלהם. והציפיות
בהן הוותיקות המשפחות בקרב גם כי לציין, יש ולביגוד. ילדים למעון בתשלום סיוע כגון עזרה של
לצורכיהם מספיקה הכנסתם כי המדווחים המשפחות ראשי שיעור מועסקים, הזוג בני שני
המקביל מהשיעור בהרבה גבוה זה שיעור זאת, עם יחד .(29960) נמוך עדיין הוא הבסיסיים
הוותיקות המשפחות בקרב (כ^7). הזוג מבני אחד רק מועסק בהן אשר הוותיקות במשפחות
דיווחו המשפחות מראשי 6ל6 רק עובד, אינו הזוג מבני אחד ואף העבודה בגיל המשפחה ראש שבהן

השוטפות. הוצאותיהם את לכסות מספיקה הכנסתם כי
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הוצאותיהם לכיסוי כלל מספיקות אינן שהכנסותיהם דיווחו אשר המשפחות ראשי אחוז כצפוי,
משפחות בקרב כ>$26 לעומת כ£459  ויותר נפשות 4 בנות משפחות בקרב יותר גבוה השוטפות

יותר. קטנות

כ2296 כלכלית. מבחינה שלהם החיים מרמת מרוצים הם מידה באיזו נשאלו המשפחות ראשי
כך כל לא הם כי ענו (כ£529) למחצית מעל מרוצים. די או מרוצים מאוד הם כי דיווחו מהם

כלל. מרוצים אינם שהם דיווחו %26m מרוצים

נבחרים היבס'ם חברתית: קליסה .10
העשויות שאלות מספר נשאלו הנוכחי, בסקר ממדי. ורב מורכב הינו החברתית הקליטה נושא
לרדיו העולים של החשיפה מידת כגון העולים, של החברתית השתלבותם מידת על להצביע
הוותיקה הישראלית האוכלוסייה של יחסה והערכת הפנאי, בשעות הבילוי דפוסי ולטלוויזיה,

לעולים.

התקשורת לכלי חשיפה
כ^63 יותר. הצעירים העולים ובקרב הוותיקים העולים בקרב יותר נפוצה התקשורת לכלי החשיפה
כ0?20 לעומת ,45 גיל עד המשפחות ראשי בקרב וכ7570 החדשים מן כ2570 לעומת הוותיקים, מן
המשפחות ראשי (כ^51) ממחצית יותר בעברית. רדיו שומעים ומעלה 45 בגיל אלה בקרב בלבד
(כ£839 בארץ החדשים בקרב יותר גבוה יום כל המאזינים שיעור יום. כל באמהרית לרדיו מאזינים
יותר). הצעירים בקרב כ3470 לעומת (כ7370 ומעלה 45 בני ובקרב הוותיקים) בקרב כ3670 לעומת

וחדשים, ותיקים העולים, קבוצות כל בקרב (כ9570) גבוה בטלוויזה הצופים אחוז זאת, לעומת
כאחד. ומבוגרים צעירים

בילוי דפוסי
קניות ועריכת בעיר טיול  ביניהם השכיחים מגוונים. לא בילוי דפוסי על מצביעים הממצאים
לילדים או הזוג לבת עזרה ומתן (כ2370), חברים או קרובים אצל ביקור או אירוח (כ^41),
לשמוע בטלוויזיה, לצפות נוהגים הם שלהם הפנאי בשעות כי דיווחו המשפחות ראשי שאר (כ^ל23).

"אינם כי דיווחו המשפחות מראשי כ1870 כי לציין יש אולם, למועדון. ללכת או לנוח, מוסיקה,
הפנאי. בשעות דבר" עושים
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ותיקים ישראלים ילדי לבין עולים ילדי בין וקשרים העולים כלפי הוותיקים הישראלים ירו0

אליהם מתייחסים הוותיקים הישראלים רוב כי ציינו (כ£ל83) המשפחות ראשי של המכריע הרוב
טובה. בצורה

בלבד הוותיקים ילדי עם בלבד, אתיופיה עולי ילדי עם משחקים ילדיך "האם נשאלו לילדים הורים
של קטן שיעור על מצביעים הממצאים כאחד". אתיופיה ועולי הוותיקים הישראלים ילדי עם או
ראשי של הוותק שמתארך ככל .(14 (לוח (כ^13) אתיופיה עולי ילדי עם רק שמשחקים ילדים
העולים בקרב שלושה פי הינו זה שיעור עולים: ילדי עם רק המשחקים הילדים אחוז יורד המשפחות,
זה שיעור כן כמו בהתאמה). כ70ד לעומת (כ^24 הוותיקים העולים בקרב מאשר בארץ החדשים
המתגוררים הילדים בקרב השיעור לעומת זמני בדיור המתגוררים הילדים בקרב יותר הרבה גבוה

בהתאמה). כ^9 לעומת (כ^26 קבע בדיור

(באחוזים) דיור וסוג בארץ ותק לפי אתיופיה, עולי ילדי עם רק המשחקים ילדים :14 לוח

אחוזים אתיופיה עולי ילדי עם רק המשחקים ילדים
13 סהכ

בארץ ותק לפי עולים
7 ותיקים עולים
24 חדשים עולים

דיור סוג לפי עולים
26 זמני בדיור עולים
9 קבע בדיור עולים

בהם? השימוש בעת נתקלים הם בעיות ובאלו מקומיים בשירותים אתיופיה עולי משתמשים סידה באיזו
טיפת חולים, קופת כגון ספציפיים מקומיים שירותים מכירים הם האם נשאלו המשפחות ראשי
ולשכת חולים קופת כגון בעיר מהשירותים שחלק מכיוון בהם. משתמשים הם והאם מתנ"ס חלב,
מרכז כגון גיל, של בסיס על  מסויימות לקבוצות רק וחלקם כולה לאוכלוסייה מיועדים העבודה,
מידת על נעמוד משפחתי, לייעוץ התחנה כגון משפחתי מצב בסיס על או חלב, טיפת או לקשיש יום

שירות. כל של היעד אוכלוסיית לפי בשירותים והשימוש ההיכרות

חולים בקופת מטופלים מהעולים כ^98 כך, שירותים. במספר שימוש של גבוהים אחוזים נמצאו
שנתיים גיל עד לילדים מההורים כ^94 כמוכן, הכללית. חולים בקופת חברים 999Sמהם כאשר
השאר השירות. את כלל מכירים אינם כי אמרו כ470 ורק חלב בטיפת מטופלים ילדיהם כי דיווחו
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שירותי את מכירות (כ>$55) המשפחות ממחצית יותר בו. משתמשים אינם אך השירות את מכירים
השירות. את מכירות אינן המשפחות מן בלבד כ^10 בהם; ומשתמשות הרווחה לשכת

אתיופיה עולי הקשישים 112 מתוך נמוך: הוא אחרים בשירותים המשתמשים אחוז זאת, לעומת
השירות על יודעים אחרים קשישים תשעה לקשיש. במועדון משתמשים קשישים חמישה רק בעיר,
את מכירים אחרים וארבעה לקשיש יום במרכז מטופלים קשישים שני רק בו. משתמשים לא אך

בו. משתמשים לא אך היום מרכז

לא אך השירות את מכירים וכ>£ל9 הרך, לגיל במרכז משתמשים 8 גיל עד לילדים מההורים ב270

בו. משתמשים

יותר נמוך ושיעור במתנ"ס חוגים של קיומם על יודעים הם כי דיווחו המשפחות ראשי מקרב רבע
כי דיווחו מההורים כ0^6 זאת. טענו 18 עד 5 בני לילדים הורים שהם המשפחות מראשי (כ0?18)

ראשי של (כ^14) קטן לאחוז רק מוכרת הנוער בתנועות הפעילות בחוגים. משתתף מילדיהם אחד
חבר שהוא ילד יש האלה מהמשפחות לכ^8 ורק ,18 עד 10 בני לילדים הורים שהם המשפחות

בתנועה.

(כ>£339 השונים השירותים קיום על העיקריים המידע מקורות את מהוות והחונכות הסומכות
על בעצמם ביררו כי דיווחו כ^28 (כ^31). משפחה ובני מכרים וכן כך) על דיווחו מהמשפחות
ורדיו. העבודה מקום מקומי, עיתון כגון אחרים מידע מקורות ציינו מעטים השונים. השירותים

שהשתמשו המשפחות מראשי כ^13 בשירותים: השימוש בעת בבעיות נתקלו אם נשאלו העולים
כ^31 השימוש. בעת בבעיות נתקלו כי דיווחו משפחתם) מבני אחד או עצמם (הם כלשהו בשירות
ציינו וכ^13 טוב איננו הניתן הטיפול כי ציינו כ^25 לעולה, לעזור מסוגל אינו השירות כי דיווחו
בעיות ציינו בשירות השימוש בעת בבעיות נתקלו אשר המשפחות ראשי שאר גרוע. כלפיהם היחס כי
קבלת עד ארוכה המתנה העולה, לבין השירות נותני בין השפה בגלל לקוייה תקשורת כגון אחרות

ועוד. נוחות לא שעות השירות,
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הלימודים בתום בפעילויות והשתתפותם החינוך במערכת ילדים קל'סת .11

החינוך במערכת הילדים קליסת שיעורי 11.1

בפנימיות. או עירוניות חינוך במסגרות לומדים ,(155 (בני חובה חינוך בגיל הילדים כל כמעט

נכה. והשלישי הריאיון לפני ספורים ימים לנתניה הגיעו מהם שניים אשר ילדים, 3 זה מכלל יוצאים
לומדים ארבע עד שנתיים בני ילדים של (כ£899) המכריע הרוב כאחד והחדשים הוותיקים בקרב

במעון. או בגן

ילדיהם כי ציינו מההורים %94d יחסית גבוה הלומדים שיעור 1816 בגילאים הנוער בני בקרב גם
בפנימיה. או ספר בבית לומדים

הספר מבית ההורים רצון שביעות 11.2
במערכת ילדיהם מהשתלבות רצונם שביעות מידת על המשפחות ראשי נשאלו בנתניה במיפקד
הוותיקים בקרב וזאת מאוד", "מרוצים או "מרוצים" הם כי ענו (כ^91) כולם כמעט החינוך.

כאחד. והחדשים

בפנימיות לימודים 11.3
אחד. מילד יותר יש ולכ>$43 בפנימיה, הלומד אחד ילד יש 1813 בני לילדים מההורים לכ^40
עם יורד אומנם זה שיעור בפנימיה. לומדים 1813 בגילאים מהילדים (כ£699) לשנישלישים מעל
לעומת בפנימיה לומדים %64d הוותיקים, הילדים בקרב גבוה: נשאר עדיין אך בוותק העלייה
הכריעו אשר ומגוונות שונות סיבות על מדווחים ההורים בארץ. החדשים הילדים בקרב %75d

.(15 (לוח לפנימיה ילדיהם את לשלוח בהחלטתם

(באחוזים) בארץ המשפחה ראש ותק לפי בפנימייה ללימודים סיבות :15 לוח

חדשים ותיקים סה"כ סיבות
55 64 60 כלכליות בעיות
38 37 37 הילד רצון
8 2 5 הפקידים המלצת
18 6 12 בפנימייה יותר גבוהה לימודים רמת
9 2 6 ההורים עליית לפני לארץ עלו הילדים
12 12 12 בפנימייה יותר טובים תנאים
2 4 3 הילד) של לקויה בריאות (כגון אחרות סיבות
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העולים בפני שעומדות העיקריות הבעיות .12
בעיות), שלוש עד הגבלה (עם כיום נתקלים הם שבהן הבעיות על להצביע התבקשו המשפחות ראשי

ביותר. הקשה הבעיה את ולציין

הבעיה היא שלהם הקשות הבעיות אחת כי ציינו המשפחות מראשי (כ>$82) המכריע הרוב
שלהם הקשיים על דיווחו כ^23 מתאימה. דירה למצוא שלהם הקושי את ציינו כ^33 הכלכלית.
37c רק מקרוביהם. הריחוק על וכ1670 עבודה; למצוא קשייהם על כ£209 העברית; השפה בלימוד

כיום. קשות בעיות להם אין כי דיווחו המשפחות מראשי

הם בה ביותר הקשה כבעיה הכלכלית הבעיה על דיווחו המשפחות ראשי (48 (כ96 למחצית קרוב
לעומת (כ£569 יותר גבוה זה שיעור הוותיקים בקרב קודם. שציינו הבעיות כל מתוך כיום נתקלים

החדשים). בקרב כ>$32

בקרב יותר גבוה הזו הבעיה את שהזכירו העולים שיעור כצפוי אך הדיור, בעית את ציינו כ670\

עיקרית כבעיה הוזכרה עבודה מציאת הוותיקים). בקרב כ>$10 לעומת (כ^28 החדשים העולים
בקרב העובדים שאחוז שלמרות לציין מעניין משפחות. ראשי של (כ^8) קטן אחוז ידי על רק
התעסוקה נושא את ציינו מהחדשים %9d רק החדשים, בקרב מאשר יותר הרבה גבוה הוותיקים
בעיות עיקרית כבעיה ציינו המשפחות ראשי שאר הוותיקים. בקרב כ$7 לעומת עיקרית כבעייה
דיווחו המשפחות מראשי כ£39 (כ6ל3). בדידות (כ£79), בריאות (כ470), העברית השפה לימוד כגון

כלל. בעיות להם אין כי

ומסקנות סיכום .13
בקרית נערך אשר בסדרה, הראשון במיפקד שהוסקה המסקנה את מאשש בנתניה הניסיון א.
כפי מובנים. שאלונים באמצעות אתיופיה עולי בקרב סקרים לערוך שניתן דהיינו גת,
ובעיקר מתאימה בהכנה רבה השקעה הוא כזו פעולה להצלחת הכרחי תנאי הנראה,

בקהילה. שונים גורמים ובשיתוף למראיינים, מדוקדקת בהדרכה מקדימה, בהסברה

מאז לארץ עלו אשר העבודה, בגיל גברים בקרב המועסקים שאחוז עולה, מהממצאים ב.

והן (6ל71) יותר הוותיקים הגברים בקרב המקביל מהשיעור הן (3590) בהרבה נמוך ,1989

.(£739,) ובעפולה (>£ל55) גת בקרית בארץ ותק אותו בעלי הגברים בקרב מהשיעורים

התארכות עם דינמי. כתהליך הקליטה תהליך על אור שופכים בנתניה המיפקד ממצאי ג.

התעסוקה, בתחום כך, שונים. חיים בתחומי יותר טובה לקליטה סימנים יש בארץ, הוותק
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עלו אשר ,6425 בני הגברים בקרב כאחד. והנשים הגברים בקרב המועסקים שיעורי גדלים
ישראלים בקרב המקביל לשיעור כמעט זהה (7470) המועסקים שיעור ,1989 לפני לארץ
עם יותר דרמטית בצורה גדל התעסוקה שיעור הנשים, בקרב .(7870) הגילים באותם ותיקים

הוותיקות). בקרב ל3370 1989 מאז שעלו הנשים בקרב (מ470 הוותק

המצביעים ממצאים עדיין ישנם בוותק, העלייה עם החל התעסוקה בתחום השיפור אף על ד.

קשיים: על
בגיל הוא המשפחה ראש בהן זוג בני שני עם משפחות של (£309) גבוה אחוז נמצא 

עובד. אינו הזוג מבני אחד ואף העבודה
.(£69) במיוחד נמוך החדהוריות המשפחות ראשי בקרב המועסקים אחוז 

החד ולמשפחות עובד אינו הזוג מבני אחד אף שבהן למשפחות לסייע צורך יש כי נראה
עובד, המשפחה ראש ורק זוג בני שני יש שבהן המשפחות בקרב גם עבודה. במציאת הוריות
המשפחות לראשי תעסוקתיים פתרונות מציאת לעבודה. לצאת הנשים את לעודד חשוב
של והחברתי הכלכלי מצבן את תשפר זוג בני שני יש שבהן במשפחות ולנשים החדהוריות

אלה. משפחות

השכר הדיווחים, לפי כלכליים. קשיים היא אתיופיה עולי מתמודדים עימה העיקרית הבעיה ה.
לשליש מעל המחקר. בתקופת המינימום משכר יותר גבוה במעט הוא ברוטו הממוצע
שיעור כי לציין מעניין הבסיסיות. הוצאותיהם את כלל מכסות אינן הכנסותיהם כי דיווחו
נמצא שבקרבם למרות ,1989 לפני שעלו הוותיקות, המשפחות ראשי בקרב יותר גבוה זה
גבוה הממוצע ששכרם ולמרות עובד אחד אדם לפחות שבהן משפחות של יותר גבוה שיעור
משינוי הנראה, כפי נובע, זה ממצא בארץ. יותר החדשים המועסקים של מהשכר יותר

שלהם. הצריכה ובדפוסי הוותיקים של הציפיות ברמת

שקליטתם ,45 לגיל מתחת ותיקים גברים בקרב שגם כך על מצביעים המיפקד ממצאי ו.

מסוגלים אינם מהם כ£159 העברית. בשפה בשליטה קשיים יש יותר, קלה להיות צפויה
כזה. מכתב לכתוב מסוגלים אינם וכ£199 פשוט מכתב לקרוא

גבוה אחרים אתיופיה עולי בקרבת למגורים חשיבות המייחסים המשפחות ראשי אחוז ז.

בדפוסי שינויים חלים הוותק, עם אולם, בארץ. החדשים המשפחות ראשי בקרב מאוד
ליד למגורים חשיבות המייחסים המשפחות ראשי אחוז העולים: של המסורתיים המגורים
בקרב ובמיוחד המשפחות ראשי כל בקרב משמעותי באופן מצטמצם אחרים אתיופיה עולי

.45 לגיל מתחת אלה
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. ניתוח יחידות הגדרת א: נספח
מבוגרים משפחה, וראש משפחה בית, משק ניתוח: יחידות מספר לפי הממצאים מוצגים זה בדו"ח

כדלקמן: הן אלה ניתוח יחידות הגדרות ונפשות. ן

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

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

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

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

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

איתם. שגרים לילדים הורים אינם או נשואים שאינם ומעלה 18 בני ואחיות אחים ו)

נשוי. זוג אין אך הורהילד של משפחתית קירבה יש שביניהם דיירים ז)

חדהורית, משפחה (לדוגמה: משפחה סוג משפחה, גודל הם: המשפחה של ברמה לניתוח הנושאים
כלכלי. ומצב בעיר מגורים פיזור (בשכירות/בקניה), דירה סוג וכי), בודד דוהורית,

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

.18 לגיל מתחת לילדים ההורה הוא המשפחה ראש הוריות, החד במשפחות ב)
הוא המשפחה ראש משפחה) של בהגדרה ו' סעיף (ראה ואחיות אחים רק בהן במשפחות ג)

ביותר. המבוגר

רצון שביעות עבודה, חיפוש העברית, בשפה שליטה הם: משפחות ראשי של ברמה לניתוח הנושאים
רצון שביעות חברתית, קליטה בשירותים, ושימוש הכרות בצבא, קליטה המועסקים, בקרב מעבודה

לפנימיה. ילדיהם את שלחו בגללן והסיבות הספר מבית

של ברמה שינותחו הנושאים ביניהם. משפחתית קירבה אין אם גם בדירה, הדיירים כל ב'ת: משק
ביתי. וציוד דיור, צפיפות משפחות, מספר נפשות, מספר הם: בית משק

להתראיין יכולת כולל: זו ניתוח יחידת לפי יוצגו הנושאים רוב הזוג. ובנות המרואיינים מבוגרים:

מצב עלייה, לפני תעסוקה מקצועית), הכשרה (כולל בארץ לימודים עלייה, לפני השכלה בעברית,
ושכר. בארץ, התעסוקתי
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גיל, הבאים: בנושאים יוצגו הפרט ברמת הממצאים בעיר. שאותרו מאתיופיה העולים כל פרגים:
בריאות. ומצב עיסוק בארץ, ותק מין,
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Abstract

Between May and June 1993, a survey of the Ethiopian immigrants in Netanya was
conducted by the JDCBrookdale Institute, in cooperation with the Ministry of Absorption
and JDCIsrael. The goals of the survey were to examine how the immigrantswere being
absorbed into various areas of life, and to identify the problems and needs characteristic of
their absorption.

This survey is one in a series of surveys being conducted in three cities with large
concentrations of Ethiopian immigrants. The first survey, conducted in Kiryat Gat in
September 1992, was one of the first attempts to study immigrants from Ethiopia using
accepted methods of statistical data collection, i.e. interviews based on structured
questionnaires (Benita, Noam, and Levy, 1993). An additional survey was conducted in
Afula during September and October 1993.

This survey was conducted doortodoor in all those neighborhoods in Netanya where
Ethiopian immigrants resided. It covered more than 12,000 housing units, and located 441
apartments in which a total of 2,183 Ethiopian immigrants resided. Interviews were
conducted with 521 heads of families and unmarried immigrants aged 22 or more. Two
thirds of the families arrived in Israel before 1989 (most of them during Operation Moses),
and onethird since 1989 (most of them in 1991, during Operation Solomon). The percentage
of singleparent families was very high  about IS70. More than half (about 5670) of the
population of Ethiopian immigrants in Netanya was under the age of 18.

The survey findings reveal that the absorption process is a dynamic one. There are signs that
absorption into various areas of life improves as length of residence in Israel increases. For
example, the employment rate of both male and female immigrants increases with length of
residence in Israel. This is illustrated by the fact that about 3596 of the men who arrived in
Israel since 1989 are employed, compared with71 X of the men who arrived in Israel before
1989. Similarly, the employment rates of women increase from 470 among those who
immigrated since 1989, to 33^1 among those who immigrated to Israel before 1989. The
percentage of immigrants employed in skilled jobs also increases with length of residence in
Israel, from 2796 of employed immigrants who arrived in Israel since 1989, to 4070 of
employed immigrants who arrived in Israel before 1989.

One particularly encouraging finding is that the percentage of employed immigrant men aged
2564 who arrived in Israel before 1989 (1470) is practically identical to that of veteran
Israelis in the same age group (19,70).

The social absorption of the immigrants also changes over time. For example, the
percentage of heads of families who attribute importance to living near other Ethiopian
immigrants decreases significantly with length of residence (from about84 9£ among
immigrants who arrived in Israel since 1989, to about 66/6 among those who arrived in
Israel before 1989).

The vast majority of immigrants expressed great satisfaction with the attitude of veteran
Israelis toward them and with living in Netanya (8396 and 9070, respectively). In addition,



a significant degree of familiarity with and utilization of services available in the city was
reported.

At the same time, a number of problems which demand attention were identified. It was
found that the immigrants1 most serious problem was financial: About 3896 of heads of
families reported that their income is "not at all" sufficient to cover their current expenses,
while an additional 519& reported that it is "not quite" sufficient. These financial dififculties
are partly a result of family size, the large number of singleparent families, the relatively
high proportion (3096) of families with no wageearner, and the relatively small number of
families with two wageearners.

It was also found that the immigrants have dififculty attaining fluency in Hebrew. Even
among men under the age of 45 who arrived in Israel before 1989, about 19% are not able
to write a simple letter in Hebrew, and about 15^ are not able to read a simple letter in
Hebrew.

This series of surveys, the Netanya Survey among them, are an important source of
information for identifying and understanding the needs of the immigrants. This information
will assist national and local agencies dealing with absorption in making decisions that will
affect both those immigrants who are already living in permanent settlements, and those
about to move from caravan sites to these settlements.
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