
ולנוער לילדים המרכז
עלייה קליטת על המחקר ותכנית

ברוקדייל בגיוינסמכון

הישראלית בחברה אתיופיה יוצאי עולים שילוב
פעולה וכיווני תכניות מדיניות, אתגרים,

תק*יר

משותף תהליך במסגרת זו עבודה הכין ברוקדייל גיוינטמכון
קבוצות עם דיונים לקראת ניויורק פדרציית עם

בישראל אתיופיה יוצאי עולים בקליטת המעורבים ארגונים ועם

תמ0118



' CJ9
BRES1801

ה בחברה אתיופיה יוצא1 עולים שלוב

"' 003801 Roomna



יי, .מכ"

וו) )
ולנוער לילדים mnn

עלייה קליטת על המחקר ותכנית
ברוקדייל בגיוינסמכון

הישראלית בחברה אתיופיה יוצאי עולים שילוב
פעולה וכיווני תכניות מדיניות, אתגרים,

תקציר

משותף תהליך במסגרת זו עבודה הכין ברוקדייל גיוינטמכון
קבוצות עם דיונים לקראת ניויורק פדרציית עם

בישראל אתיופיה יוצאי עולים בקליטת המעורבים ארגונים ועם

2001 מאי

('7 הםפריה c)



ברוקדייל ג'וינטמכון
ולנוער לילדים המרכז

13087 ת"ד
91130 ירושלים

026557400 טלפון:
025612391 פקס:

*****@***.***.** אלקטרוני: דואר
***.***.***.**/********* באינטרנט: כתובת



עניינים תוכן

j הקדמה

3 מבוא א.
5 רקע ב.
9 כלליים פעולה עקרונות ג.
11 אתיופיה יוצאי של הארגונים ותפקיד האתיופית הקהילה עם השותפות ד.
11 קבע בדיור והשתלבות ראשונית קליטה ה.
12 חינוך ו.
14 הרך הגיל ז.
15 והקהילה המשפחות ח.
16 בסיכון נוער ט.
17 תעסוקה י.
19 בריאות יא.
19 בצבא שירות יב.
20 קשישים יג.

22 ביבליוגרפיה

י

r



הקדמה

עם בשיתוף בישראל אתיופיה יוצאי אוכלוסיית קליטת על זו סקירה הכין ברוקדייל ג'וינטמכון
אתיופיה עולי בקליטת המעורבים ארגונים ועם קבוצות עם לדיונים כבסיס ניויורק, פדרציית
מטבע זו. עבודה בהכנת רב ערך בעלי היו אלה דיונים במהלך שהתקבלו ההערות בישראל.
של ההיבטים ריבוי עם צדק לעשות יכולה אינה סבוכה כה סוגיה של כללית סקירה הדברים,
בלעדי אחראי הוא ברוקדייל ג'וינטמכון בו. המעורבים הרבים והגופים הפעולות ועם הנושא,
את לקבל נשמח מכוונת. בלתי השמטה או אידיוק כל על מראש ומתנצל זו בעבודה לכתוב
סוגיית את יותר טוב להבין שלנו המשותפים במאמצים צעד עוד זו בעבודה רואים אנו הערותיכם.
להבטיח הוא שלנו המשותף היעד כאשר מורכבותה, כל על בישראל, אתיופיה עולי של הקליטה

זה. באתגר בהצלחה יעמדו הישראלית והחברה אתיופיה שעולי

וסטיבן יורק בניו במשרד כללי מנהל רובין, לגארי ובמיוחד ניויורק, לפדרציית להודות ברצוננו
שיתוף היוזמה, בעבור בישראל, במשרד בכיר תכניות מנהל הלפרין, ואילן המשרד, מנהל דונשיק,

זה. לתהליך ותרומתם ההדוק הפעולה

זו. לעבודה ורעיונות מידע בנדיבות תרמו אשר והאנשים הארגונים לכל להודות ברצוננו כן כמו

טלל את: שכלל ברוקדייל ממכון צוות בידי נכתבה ובאנגלית, בעברית במקביל שהוכנה העבודה,
כמו קינג. ויהודית קוזמרסקי דבורה סוויצקי, סוזן ניראל, נורית ליפשיץ, חן לייטנר, יואה דולב,
גביר, ואיילת במכון העריכה מיחידת רוזנפלד וג'ני קפלן איילין ויינשטיין, מרשה ברבריאן, ענת כן,
העבודה. להכנת רבות תרמו המזכירות מצוות שלומי וטלי רוכמן, יעל כהן, ריקי זיסמן, בת'

רבה. ובמסירות זמן בלחץ ועבדו זה בפרויקט השתתפו אשר המכון עובדי לכל להודות ברצוננו

חביב ג'ק פרופ'
מנהל

i
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מבוא א.
זו, תקופה במשך מאתיופיה. הראשון העולים גל לישראל הגיע מאז עברו שנים עשרה כחמש
שמטרתן שונים, וולונטריים ארגונים מטעם והן הממשלה מטעם הן רבות, ויוזמות תכניות הופעלו
מסיומו. רחוק זה תהליך אולם, הישראלית. בחברה להיקלט אתיופיה יוצאי לאוכלוסיית לסייע
מן רבים לגשר, יש שעליהם ובחינוך בתרבות המשמעותיים הפערים לאור לצפות היה שניתן כפי
של מצבה של כוללת תמונה להציג זה מסמך של העיקרית מטרתו בעינם. עומדים עדיין האתגרים
על להצביע זה רקע ועל לקליטתם, כיום המופעלת והמדיניות בישראל אתיופיה יוצאי אוכלוסיית

אלה. אתגרים עם להתמודדות אפשריים כיוונים ולהתוות העיקריים האתגרים מן כמה

הניתוח מן העולות העיקריות הסוגיות
להשכלה במוסדות הלומדים במספר החינוך, בתחום ניכרת להתקדמות עדים אנו התשעים, בשנות
תהליך והמקומית. הארצית ברמה הקהילה בני של יותר רבה ובמעורבות בצבא בהישגים הגבוהה,
משאבים של מוגברת להשקעה במדיניות, משמעותיים לשינויים הודות רבה במידה התרחש זה

ומנהיגיה. הקהילה בני של הרבים ולמאמצים

העיקריים כאשר גורמים מספר ידי על מאוימים ההתקדמות, והמשך אלו הישגים זאת, עם יחד
שבהם:

נתונים בידינו אין .1996 מאז כלכליים פערים והתרחבות בארץ התעסוקה במצב הידרדרות .1

ידוע אך העולים, של ההכנסות והיקף התעסוקה מצב על אלו שינויים השפעת על עדכניים
האזורים ועל מקצועיים הפחות העובדים על במיוחד משפיעים הללו הכלכליים שהשינויים

האתיופית. האוכלוסייה מרוכזת בהם אשר
מרכזיים. תחומים במספר האתיופית, באוכלוסייה השקעתו את הקטין הוולונטרי המגזר .2

תחום על אף ולאחרונה הבריאות התעסוקה, בתחום משמעותית השפעה הייתה לדבר
של ולהפעלה לייזום הסיוע בצמצום גם מתבטאת ההשקעה הקטנת הגבוהה. ההשכלה
גם אבד מסוימים, במקרים והפעלתם. שירותים לפיתוח התשתית את שהחליש דבר תכניות,

להפעילו. יש וכיצד עובד מה לגבי הידע
בתרומות. ירידה עקב הקהילה, של הוולונטריים הארגונים התרופפות .3

החדשים. העלייה מגלי כתוצאה הספר, ובבתי בשכונות בערים, אתיופיה עולי של גובר ריכוז .4

הנוכחי העלייה מגל העולים לרשות העומדים הסיוע תנאי לגבי מתעוררת מיוחדת דאגה .5

לעומס שיביא דבר משמעותי, באופן יגדל עוד זו בתקופה המגיעים העולים שמספר והסיכוי
שילוב במקום ציבורי בסיוע תלות פיתוח הוא העיקרי החשש הסיוע. מערכת כל על משמעותי

העבודה. בשוק
ילדים של יותר עוד גבוהים לריכוזים מביאים ואשר החינוך במערכת המתרחשים שינויים .6

יותר. החזקים הילדים מעזיבת כתוצאה נחלשים אלו ספר בתי חלשים. ספר בבתי אתיופים
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אתיופיה, יוצאי אוכלוסיית של ההתקדמות המשך את להבטיח וכדי אלה קשיים עם להתמודד כדי
ושל הוולונטרי המגזר הציבורי, המגזר של רצינית ובמחויבות ביצירתיות, במשאבים, צורך יש
ההצלחה מידת ואחר האתיופית העדה התקדמות אחר צמוד במעקב צורך יש כן כמו כולה. החברה

הננקטות. הפעולות של

חשוב נכס והמהוות האתיופית האוכלוסייה את המאפיינות חוזק נקודות מספר על להצביע חשוב
מכון של הארצי והוריהם אתיופים נוער בני סקר של הממצאים לעתיד. האתגרים עם בהתמודדות

כי: מעידים בשטח מקצוע אנשי של רבות ועדויות ברוקדייל
ההשכלה בתחום הן גבוהות ושאיפות בלימודים להצליח גבוהה מוטיבציה ולהוריהם לילדים ♦

התעסוקה. בתחום והן
כאחד החינוך במערכת להצלחה שיש לחשיבות גבוהה מודעות בעלי הילדים והן ההורים הן ♦

הישראלית. בחברה למוביליות המרכזיים האמצעים
במאמצים  עצמם בהם הקשורים בגורמים תלוי הצלחתם עיקר כי מדגישים הילדים ♦

תלויים שאינם חיצוניים בגורמים ולא הספר, בבית שלהם ובהישגים שלהם בכשרון שישקיעו,
שלהם. העדתי השיוך או מזל כמו בהם,

ולתרומה הקהילה למען לפעילות שלהם, הערכים במערכת רבה, חשיבות מייחסים הנוער בני ♦

הצבאי. שירותם במסגרת גם ביטוי שמקבל דבר לחברה,

הקהילה של המנהיגות בבסיס משמעותית להרחבה מביאה הגבוהה ההשכלה היקף הרחבת
האתיופית.

יוצאי של והשתלבותם לקליטתם מחויבים רבים, ציבור ואנשי מקצוע אנשי אזרחים, לבסוף,
משמעותיים ולגיבוי לתמיכה זוכות אלה קבוצות זה. בתחום וממרצס מזמנם ומשקיעים אתיופיה
הבסיס הוא אתיופיה יוצאי של כוחותיהם עם אלו כוחות של המאמצים שילוב התפוצות. מיהדות

זה. וחשוב משותף באתגר להצלחה

המסמך מבנה
הראשון בפרק האתיופית. העדה בפני כיום העומדים העיקריים האתגרים פי על בנוי זה מסמך
לתחומים מתייחסים הבאים הפרקים בישראל. זו אוכלוסייה של העיקריים המאפיינים מתוארים

אלה: בנושאים ודנים אתיופיה עולי בקליטת העיקריים
היעדים? ומהם האתגרים מהם ♦

היום? עד הושג ומה הבעיה אופי על לנו ידוע מה ♦

הופעלו? התערבויות ואילו מדיניות איזו ♦

והמסתמנות? העכשוויות היוזמות מהן ♦

אפשריים? פעולה כיווני מהם ♦
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רקע ב.
אתיופיה יוצאי של קליטתם על המשפיעים עיקריים תחומים בחמישה גורמים על להצביע ניתן
הכלכלי המצב בארץ; הראשונית והקליטה המעבר תהליכי ותרבותם; העולים מאפייני בישראל:
שהופעלה הקליטה ומדיניות הכללית החברתית המדיניות הקולטת; הישראלית בחברה חברתי

העולים. כלפי

מיוחדים קשיים
בחברה השתלבותם על המקשים וכלכליים חברתיים משאבים עמם הביאו מאתיופיה העולים .1

היכרות ולהם בחקלאות בעבר עסקו רובם השכלה, חסרי מהעולים גדול חלק הישראלית:
המודרנית. הישראלית בחברה ותעסוקה חינוך מסגרות עם מוגבלת

המגורים דפוסי הילדים, מעמד במשפחה, היחסים דפוסי בה שונה מתרבות הגיעו העולים .2

מאוד. שונים היו ההדדית התמיכה ודפוסי
מדובר וותיקות. ישראליות משפחות של מזה שונה אתיופיה יוצאות המשפחות מבנה .3

שני ישנם כן כמו רבות. חדהוריות ובמשפחות ילדים של מאד גדול מספר עם במשפחות
שלושה עם הוריות חד משפחות אתיופיה: יוצאות משפחות של בלעדיים כמעט מאפיינים

וחמש. שישים גיל מעל שהם עשרה שמונה לגיל מתחת לילדים רבים ואבות ויותר ילדים
משה מבצע עולי תלאות. ורצוף ממושך היה לישראל מאתיופיה העולים של המעבר תהליך .4
במהלך הן רבים מעברים עברו שלמה מבצע עולי סודן. דרך רבים וטראומות אסונות עברו
ומנהיגותה, הקהילה להחלשות הביא זה תהליך בארץ. הראשונים בצעדיהם והן העלייה
מהמסגרות חלק ולפרוק באתיופיה קיימים שהיו והמסורות החיים דפוסי להתרופפות

המשפחתיות.
העברית, השפה רכישת העולים, של הייחודיים והמאפיינים הקליטה מתהליך כתוצאה .5
הישראלית. החברה עבור אתגר לעולים, והקנייתה אתיופיה. עולי עבור מורכב אתגר היוותה
שיחה לנהל יכול אינו הבוגרת מהאוכלוסייה גבוה ואחוז מאוד, חלקי באופן הושג זה יעד

בעברית. פשוטה

נמצאים הם בהם בערים מצוקה ובשכונות פריפריאליים בישובים ברובם נקלטו העולים .6

תחומי בכל העדה לבני יותר מועטות הזדמנויות מעמידים אלו אזורים גבוהים. בריכוזים
האתיופים. התושבים של הצרכים עם להתמודד ומתקשים החיים

השפה ברכישת והקושי הישראלית בחברה תעסוקה דפוסי עם הכרות העדר השכלה, העדר .7

מקרב בעיקר מהמבוגרים, ניכר חלק בתעסוקה. העולים של השתלבותם על הקשו העברית
הבלתי אחוז אולם, הקשיים. למרות בתעסוקה להשתלב הצליחו יותר, והותיקים הצעירים
האוכלוסייה בקרב לאחוזם בהשוואה מאוד משמעותיים הם המובטלים ואחוז מועסקים
פוגעת זו עובדה .45 גיל מעל והמבוגרים הנשים בקרב מאד מתרחב והפער הכללית, היהודית

הישראלית. בחברה המלאה בהשתלבותם גם כמו הכלכלי במצבם

*
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אתגרים בפני ניצבה הישראלית שהחברה בזמן התרחשה בישראל אתיופיה עולי קליטת .8

של משמעותיות תקופות לשעבר, מבריה"מ העליה גל מהותיים: ומדיניים כלכליים חברתיים,
אלה מגמות העוני. בהיקף וגידול חברתיים, פערים של התרחבותם גבוהה, אבטלה רמת
קליטתם בתהליך להתמודד נדרשו הם עמם התנאים ועל אתיופיה יוצאי של מצבם על השפיעו

בארץ.

החוזק נקודות
בישראל להיקלט גבוהה ומוטיבציה עמוקה, ציונית אמונה עמם הביאו מאתיופיה העולים .1

הקליטה. בתהליך הכרוכים הקשיים עם להתמודד ליכולתם שתרמה
החברה של והנכונות ישראל מאזרחי רבים של העדה כלפי הכללית החיובית ההתייחסות .2

אחרות. לקבוצות מעבר מיוחד לסיוע כזכאית האתיופית העדה את לראות
התפוצות. יהדות ושל בישראל והפרטי הוולונטרי הסקטור של התגייסות .3

העדה. לקידום עצמה הקדישה אשר העדה מתוך צעירה מקצועית מנהיגות שכבת צמיחת A

שהעמידו לאתגר להתייחס בניסיון הקשיים אחד העיקריים. הממצאים את נסכם מכן לאחר
של מצבם את לבחון נעשו ניסיונות שני רק זה. בנושא הנתונים מיעוט הוא אתיופיה עולי בפנינו
עם ערים בשלוש 1993 בשנת שנערך מיפקד ברוקדייל): מכון מטעם (שניהם אתיופיה יוצאי
ומשפחותיהם אתיופיה יוצאי נוער בני על ארצי ומחקר מאתיופיה; עולים של גבוהים ריכוזים

.(1997 וחביב נועם ליפשיץ, ;1997 וסגל נועם (ליפשיץ,

מיפקד  נוסף מידע מקור בפנינו שפותח ההזדמנויות את הראשונה, הפעם זו ננצל, זה בדוח
לגמרי. מעודכנת לא כי אם היותר, רחב תמוה לנו המספק  1995 ישראל של האוכלוסין

החברתי וההון הדמוגרפי המבנה
באיזו ולבחון חשובים תחומים במספר כללארצית לראייה להגיע לנו מאפשרים המפקד נתוני
מהבדלים הנובעים יותר, לוותיקים החדשים אתיופיה עולי בין מובהקים הבדלים קיימים מידה
המשפחות היקף לדוגמה, בארץ. השהות עם שהתעוררו מהבדלים או העלייה בעת הרקע במאפייני

בישראל. המשפחות התפוררות מדפוסי מושפע להיות יכול החדהוריות

ומשתנה יותר ותיקים לעולים חדשים עולים בין מהיחס גם מושפע האוכלוסייה של הכללי המצב
בארץ. כבר הנמצאים אלה בקרב באוכלוסייה הגידול ועם החדשים העלייה גלי עם הזמן כל
מבנה לגבי להשיג שניתן ביותר המעודכנים הארציים האומדנים את מציגים אנו ו2 1 בלוחות
הלשכה מן פורסמו שטרם נתונים על המבוססים בארץ, וותק גיל לפי האתיופית האוכלוסייה

לסטטיסטיקה. המרכזית
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ילדים של הגדול המספר את המשקף דבר פחות, או 19 בני הנם אתיופיה מיוצאי 540/0 כי לציין יש
שהגיעו למשפחות אם בין בישראל, נולדו מהם רבים התשעים. בשנות הגיעו העולים רוב למשפחה.

השמונים. שנות לעולי אס ובין לאחרונה

1998 סוף  גיל לפי אתיופיה יוצאי אוכלוסיית ;1 לוח
אחוזים* אלפים גיל

100.0 724 סה"כ
13.8 10.0 40
28.3 20.5 145
12.3 8.9 1915
17.1 12.4 2920
13.7 9.9 4430
5.8 4.2 5445
3.6 2.6 6455
^4 ^9 +65
פורסם טרם מיוחד, ניתוח אוכלוסייה, קובץ לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה = מקור

מספרים עיגול בגלל ל100 מסתכמים אינם שהאחוזים *ייתכן

1998 סוף  עלייה שנת לפי אתיופיה ייצאי אוכלוסיית ;2 לוח
אחוזים* אלפים עלייה

100.0 72.4 סה"כ
26.7 19.3 ישראל ילידי
22.9 16.6 1990 לפני עלו
506 3616 ואילך מ1990 עלו
פורסם טרם מיוחד, ניתוח אוכלוסייה, קובץ לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:

מספרים עיגול בגלל ל100 מסתכמים אינם שהאחוזים *ייתכן

ייחודיים מאפיינים  וגודלה המשפחה מבנה
(180 (בגיל יותר או ילדים חמישה יש ילדים עם מהמשפחות ל600/0 ♦

הוריות חד הן ילדים עם מהמשפחות 200/0 ♦

יותר או ילדים שלושה הוריות החד מהמשפחות ניכר לאחוז ♦

לנשותיהם. בעלים בין הגדול הגילים פער בגלל מ65, יותר שגילו אב מהילדים ניכר לאחוז ♦

חינוך
מוצאם בשפת וכתוב קרוא ידעו לא ואף לארץ בהגיעם השכלה חסרי היו מהמבוגרים רבים ♦

והן בכמותה הן דלה, הייתה באתיופיה הילדים רוב של החינוך במערכת ההתנסות רמת ♦

באיכותה.
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בעברית שליטה
עברית. ללמוד העולים של יכולתם על משפיעים לעיל שצוינו הרקע גורמי

(כ ורובם בעברית פשוטה שיחה לנהל יכולים אינם האתיופים ההורים מן (כ450/0) ניכר אחוז ♦

העולים מן גדול חלק לגבי אפילו נכון הדבר בעברית. פשוט מכתב לכתוב מסוגלים אינם (750/0

יותר. הוותיקים
מוגבלת. היא עברית בלמידת העולים של הצלחתם ♦

הילדים מצב
3 בלוח הילדים. של המשפחתי הרקע הוא החינוך מערכת בפני העומדים לאתגרים עיקרי מדד
חינוך,  מסוימות רקע בתכונות מאופיינים משפחותיהם או שהוריהם הילדים שיעורי מוצגים

האב. וגיל במשפחה מפרנס היות חדהוריות, משפחות

(אחוז 1995  עיקריים רקע מאפייני לפי היהודים הילדים כל וסד אתיופיה יוצאי ילדים :3 לוח
הילדים) מכלל

בכלל ילדים
היהודית האוכלוסייה אתיופיה יוצאי ילדים

 ~  האב השכלת
3.3 61.0 השכלה חסר
12.6 20.0 השכלה שנות 81
35.0 5.6 השכלה 13+שנות
10 18 הוריות חד משפחות
9 41 מפרנס אין

0.4 11 65 גיל מעל אבות
23.9 49 45 גיל מעל אבות

1995 למ"ס, האוכלוסין, מפקד קובץ מתוך מיוחדים עיבודים ברוקדייל, מכון מקור:

ילדים לבין אתיופיה יוצאי ילדים בין הקיימים הגדולים הפערים את בבירור לראות ניתן הלוח מן
זאת השכלה, חסרי הם אתיופיה יוצאי מהילדים 610/0 של האבות לדוגמה, בישראל. אחרים
שראשי היא פחות ידועה תופעה היהודית. האוכלוסייה כלל בקרב בלבד ל3.30/0 בהשוואה
שבהן במשפחות חיים הילדים מן 110/0  האתיופית האוכלוסייה בקרב יותר מבוגרים המשפחות

האוכלוסייה. בכלל ל0.50/0 בהשוואה ,65 גיל מעל הוא האב

מצביע אתיופיה יוצאי נוער בני של משפחות סקר השונים. העלייה גלי בין הבדלים קיימים כי יצוין
עולים של ממצבם יותר טוב במהלכה, או 1990 שנת לפני לארץ שהגיעו משפחות של שמצבן כך על
התעסוקה ולשיעורי בעברית ההורים לשליטת משפחתית, להכנסה לשכר, הנוגע בכל יותר, חדשים
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טובים ציונים מקבלים (1991 מאז (שעלו יותר החדשות המשפחות של ילדיהן אולם, ההורים. של
לבגרות, במסלולים והשתלבות בחשבון הישגים כגון החינוך, במערכת השתלבות של במדדים יותר

.(1998 ואחרים (ליפשיץ יותר נמוכים בקרבם הנשירה ושיעורי

כלכלי מצב
על משפיע גדולות, משפחות לפרנס הצורך עם ביחד בתעסוקה, אתיופיה עולי של המוגבל השילוב

הכלכלי. מצבם
בצרכים לטפל ההורים יכולת על משפיעה אתיופיה יוצאי משפחות של הנמוכה הכנסתן ♦

ציוד כגון בסיסיים מוצרים לרכוש יכולים אינם (450/0) רבים לדוגמה, ילדיהן. של הבסיסיים
או צעצועים אין צעירים ילדים שלהן רבות במשפחות .(1998 וחביב נועם (ליפשיץ, הספר לבית

משלהם. מיטה אין הילדים מן ולרבים ספרים,
לכך גורמים בישראל, רכוש צברו שטרם חדשים עולים שהם העובדה והן הנמוכה, ההכנסה הן ♦

לדוגמה, לעולים. מרכזי אתגר מהווים בכללותו הבית ושל הציוד של ואחזקתו הביתי שהציוד
לחימום מתקן או תקין מקרר אין לכ100/0 תקין. במצב בסיסי ציוד חסר רבים בית במשקי

הדירה. לחימום מתקן אין ולכס/400 מים

כלליים פעולה עקרונות ג.
מתקנת העדפה של במדיניות ישראל מדינת נקטה אתיופיה, יוצאי של המיוחדים הקשיים לאור

אתיופיה. יוצאי בקליטת

לבין הממשלתי המגזר בין השותפות מהות הוא הקליטה במדיניות ביותר החשובים הגורמים אחד
המשאבים; מרב את המספקת והיא המרכזי הגורם היא הממשלה כי ספק אין הוולונטרי. המגזר
סדרי קביעת עם נאבקת והחברה הצרכים על עונים אינם המשאבים חברה, בכל זאת, עם יחד
בהוספת בישראל וגם חברה בכל חשוב תפקיד ממלא הוולונטרי המגזר בהקצאתם. עדיפויות
להעדיף ביכולתם גם מוגבלים הציבוריים הגורמים הציבורית. להקצאה מעבר משאבים
המגזר של החשובים התפקידים אחד מתקנת. אפליה של מדיניות וליישם שונות אוכלוסיות
תפקיד הוולונטרי למגזר אלה. בתחומים הציבורי המגזר פעולות את להשלים הוא הוולונטרי
מהאוכלוסייה שונה בה שמדובר שהאוכלוסייה ככל תכניות. של ובהפעלה בייזום גם מרכזי
ציבוריות למערכות יותר קשה ומיוחדת, דיפרנציאלית בהתייחסות צורך יותר שיש וככל הכללית
הוולונטרי המגזר שממלא הייחודי התפקיד את להדגיש חשוב זאת, כל לאור לבדן. להתמודד
התפוצות, יהדות בישראל. אתיופיה יוצאי לקליטת המדיניות והפעלת בגיבוש חשוב כשותף

אלה. למאמצים רבות תרמה בישראל, הוולונטרי למגזר מרכזי שותף המהווה
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משותפים: פעולה כיווני מספר עולים מהתחומים אחד בכל והמדיניות התכניות מסקירת
יוצאת באוכלוסייה העוסקים השונים והגורמים הארגונים בין משאבים ואיגום תיאום יצירת .1
בעיות או בהיבטים המתמקדים ארגונים מגוון מעורבים שנסקרו התחומים במרבית אתיופיה:
ואיגום פעולה לשיתוף ניסיונות ישנם תחומים של וגדל הולך במספר התחום. באותו שונות
ספציפיים לפרוייקטים מסביב לעתים היא ההתארגנות והמקומית. הארצית ברמה משאבים
מצביעות ראשוניות עדויות החינוכית. הקואליציה של הדוגמה כמו כוללת לתכנית מסביב ולעתים
מדיניות של לפועל בהוצאה אפקטיביות ושהן ליישום ניתנות זה מסוג שהתארגנויות כך על

יותר. ומקיפה כוללנית התערבות

ולצרכים הייחודית לתרבות מוגברת רגישות מתוך אתיופיה יוצאי לאוכלוסיית מענים מתן .2
בצורך הגוברת ההכרה ביטוי לידי באה שנסקרו, התחומים בכל זו. אוכלוסייה של הייחודיים
אתיופיה. יוצאי של החיים ולאורחות לתרבות המותאמות עבודה דרכי של הפיתוח את להעמיק

מישורים: בשני היערכות מחייב באוכלוסייה העוסקים השירותים במכלול זה עקרון יישום
תרבותית מותאמות ותוכניות התערבות דרכי של פיתוח

האתיופית. התרבות עם היכרותם והעמקת אלה בתחומים המקצוע אנשי של ההכשרה העמקת
דילמות שתי עם מתמודדים השונים השירותים זה, עקרון ליישום השונות האסטרטגיות בפיתוח

מרכזיות:
המיועדות בתוכניות לשלבם או אתיופיה יוצאת לאוכלוסייה נפרדות תוכניות לקיים יש בה המידה

האוכלוסייה. לכלל
אלה. בתוכניות אתיופיה יוצאי מקצוע אנשי לנצל ביותר הטובה הדרך

של מעמדה ביסוס זה ובכלל האתיופית הקהילה להעצמת המכוונות התערבות תוכניות פיתוח .3
הקהילה של במרקם שחלה ההתרופפות רקע על צעירה. מנהיגות ופיתוח המסורתית המנהיגות
מחודשת בבניה חשיבות קיימת הראשונית, והקליטה לארץ העלייה מתהליכי כתוצאה האתיופית
להעצמת המכוונות תוכניות הקליטה. בתהליך לעולים נוסף תמיכה כמקור והעצמתה הקהילה של
זאת, עם יחד השונים. בתחומים האחרונה בתקופה מופעלות מנהיגות ופיתוח ולחיזוק הקהילה
את ולבסס יעילות פעולה דרכי לפתח ויש יחסית מצומצמת בישראל זה בתחום הקיימת ההתנסות

האלה. התוכניות

התחומים ברוב השונים: בתחומים ההתערבות בתוכניות צרכיה ולמכלול למשפחה התייחסות A
למשפחה המתייחסות התערבות ואסטרטגיות תוכניות של העדרן האחרונה, לתקופה עד בלט,
היחסים מרקם על חיוביים, הם אם גם השינויים, השפעת את בחשבון והלוקחות כמכלול
בולט אותה לחזק ומכוונות המשפחה צורכי למכלול המתייחסות בתוכניות הצורך המשפחתיים.
קשיים מגוון נדונו אלה בתחומים נוער. ובני לילדים המתייחסים הפעילות בתחומי במיוחד
האתגר והודגש הישראלית, השירותים ומערכת החברה עם ההורים של הכרות מהעדר הנובעים
תעסוקה כגון אחרים, בתחומים גם עימם. משותפת לעבודה יעילות דרכים במציאת הגדול

קר
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לעבודה), נשים יציאת למשל (כמו אתיופיה יוצאי של החיים באורח החלים השינויים ובריאות
רבה חשיבות יש לכן, במשפחה. והיחסים המשפחתי המרקם על השפעה בעלי להיות יכולים

לחיזוקן. במשפחות לתמיכה ואסטרטגיות דרכים בפיתוח

יוצא1 של הארגונים ותפקיד האתיופית הקהילה עם השותפות ד.
אתיופיה

הן בעשייה, מלאים כשותפים אתיופיה יוצאי עירוב של בחשיבות ההכרה וגוברת הולכת כיום
אפקטיבית. בצורה העדה צורכי על לענות מהרצון כחלק והן עצמה בפני כמטרה

הדבר אך אתיופיה, יוצאי קהילת עם מועילה שותפות בניית לקראת רבה התקדמות כבר הושגה
חשובים: פעולה כיווני מספר יש הפעילות. והעמקת מתמשך, מאמץ מחייב

בפרויקטים והמקומית, הארצית ברמה העדה, מתוך שצמחו בגופים ולתמוך להמשיך .1

אך וכמסנגרים, כיזמים חשוב תפקיד אתיופיה יוצאי של לארגונים ארגונית. ובתמיכה
הכספית התמיכה היקף הקטנת את למנות אפשר הקשיים בין רבים. קשיים ניצבים בפניהם
הצורך ואת והדרכתו הארגונים לניהול אדם כוח בהכשרת הצורך את פילנתרופיים; ממקורות
בכל אתיופיה יוצאי של הקהילה מנהיגי עם לעבוד יצירתיות דרכים במציאת הארגונים של

הרמות.

בקהילה. שונות קבוצות בקרב ולהפעלתה מנהיגות להכשרת גישות לפתח להמשיך .2

פוטנציאלית מנהיגות והן היום שקיימת זו הן  הארצית ברמה מקצועית מנהיגות לקדם .3
ארציים. ובארגונים הממשלה במשרדי אחריות בעלי ולתפקידים לעמדות להיכנס לה ולסייע

הראשונים. בצעדיהם אלו תפקידים לבעלי בתמיכה צורך גם יש כן כמו

קבע בדיור והשתלבות ראשונית קליטה ה.
ישירה. קליטה של בשיטה נקלטת שאינה היום המרכזית הקבוצה היא האתיופית האוכלוסייה
אולפן שנתיים. של לתקופה לעיתים קליטה במרכזי בארץ שלה הראשונה התקופה את מבלה היא
הוא הקליטה מרכז זו. קבוצה לגבי התקופה את יותר עוד מאריך הפלשמורה משתתפים שבו הגיור
תהליך הדברים מטבע רבים. במישורים העולים קליטת על להקל מאפשרת אשר מוגנת מסגרת
מורכב מהלך מהווה קבע לדיור וההסתגלות החיפוש ותהליך בקהילה לחיים זו ממסגרת המעבר

העולים. משפחות עבור טראומתי ולעיתים
החיפוש לתהליכי המיוחד הסיוע מערך את לחדש צורך קיים המתמשך, העלייה גל לאור ♦

הקבע. דירות של והרכישה
הקשורים בנושאים הדרכתם ידי על הקבע, לדיור למעבר הזמני בדיור העולים את להכין יש ♦

צורך יהיה מכן, לאחר אתיופים. שאינם שכניהם עם פעולה ושיתוף בית משק ניהול בדיור,
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אתיופים שאינם הדיירים את להכין בזמן ובו קבע, בדיור לעולים הדרכה ולספק להמשיך
לקהילה. אתיופים עולי לכניסת

הפיזית הסביבה בטיפוח הבתים, באחזקת לעולים לסייע יותר טובות דרכים למצוא ראוי ♦

נדרש. ביתי ציוד ובהשלמת
גבוהים ריכוזים יש שבהם באזורים הביןקבוצתיים היחסים בפיתוח המאמצים את למקד יש ♦

משותפת. חיובית פעילות באמצעות אתיופיה, עולי של
וביישובים מוגדרים באזורים אתיופיה יוצאי של הריכוז החמרת למניעת דרכים לשקול יש ♦

אשר והלוואות מיוחדים מענקים לספק הקליטה במשרד והצעות רעיונות הועלו יותר. חלשים
אחרים. לאזורים הבעייתיים האזורים מן לעבור לעולים יאפשרו

יותר כוללני לטיפול תכנית ולגבש שנותרו הקרוונים אתרי את לסגור המאמצים להגביר יש ♦

באתרים. שנותרו המורכבים, הקשיים עם המשפחות בעבור
מוקדמים בשלבים התעסוקה בתחום ראשונית להתנסות העולים את להכין דרכים לבחון יש ♦

פרק (ראה הקליטה במרכזי עדיין העולים כאשר הראשונית, הקליטה תהליך של יותר
לבין האולפנים, על האחראי החינוך, משרד בין פעולה בשיתוף צורך יש כך, לשם תעסוקה).

העולים. לקליטת האחראים האחרים הארגונים

חינוך ו.
יוצאי של העתידית ההשתלבות על המרכזית ובהשפעתו החינוך בחשיבות רבה הכרה ישנה
משרד מגוון ידי על זה בתחום רבים מאמצים מושקעים לפיכך, הישראלית. בחברה אתיופיה

וולונטריים. וגופים מקומיות רשויות נוספים, ממשלתיים גופים החינוך,

מרכזיים: מרכיבים שלושה כוללת החינוך במערכת אתיופיה יוצאי של השילוב כלפי המדיניות
בהן חלשים לתלמידים ארציות תכניות סיוע); (סל אתיופיה ליוצאי ייחודיות ארציות תכניות
שונים. ארגונים ידי על מקומית ברמה המופעלות ייחודיות ותכניות אתיופיה יוצאי במיוחד שולבו

גבוהה. השכלה לרכישת הזדמנויות ביצירת מיוחדת השקעה הייתה בנוסף,

של מהיותה שנבעו ובשינויים בדינמיות מאופיינת אתיופיה יוצאי של השילוב כלפי המדיניות
ביחס מהשדה, ולעדויות מחקר, לממצאי הקהילה, פעילי של לביקורת קשובה המערכת

השנים: במשך במדיניות מרכזיות בתמורות להבחין ניתן לתוצאותיה.
לבתי הפנייתם צומצמה לפנימיות, אתיופיה יוצאי הפניית צומצמה התשעים, שנות באמצע ♦

יותר טובים ספר ובבתי עיוניים במסלולים לשלבם הניסיונות ותוגברו דתיים ממלכתיים ספר
יוצאי עם לעבודה הוראה צוותי להכשרת המאמצים תוגברו בנוסף, שניה. הזדמנות ובמסלולי
גבוהים ריכוזים עם הספר בתי לחיזוק ייחודיות תכניות לייזום סיוע ובמתן והוריהם אתיופיה

אתיופיה. יוצאי של
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האתיופית הקהילה מעורבות ולהגברת פעולה לשיתוף מסגרות הוקמו התשעים, שנות בסוף ♦

הועמקה זו בתקופה אתיופיה. עולי של חינוכי לקידום והקואליציה ההיגוי מרכז ביניהן:
התאמה הספר, לבית הורים בין הקשר חיזוק על מיוחד דגש והושם רבים בתחומים הפעילות
בסיכון ונוער נשירה של לבעיות המודעות התעוררה זו בתקופה הקהילה. והעצמת תרבותית

זה. בתחום פעולות וננקטו

ב: דרמטית עלייה היו ביניהם והבולטים הישגים למספר הובילה זו מדיניות
בגרות. ומסלולי עיוניים במסלולים המשולבים אחוז ♦

בגרות. לתעודות הזכאים שיעור ♦

. גבוהה להשכלה במוסדות שילוב ♦

= וביניהם רבים אתגרים נותרו זאת עם יחד
הותיקה. האוכלוסייה לעומת בהישגים משמעותי פער קיים עדיין ♦

הסמויה". ה"נשירה שיעורי גם כמו גבוהים הנשירה שיעורי ♦

מתקשים. תלמידים של (כשליש) ניכרים אחוזים ישנם ♦

ההורים. עם החינוך מוסדות של בקשר רבים קשיים ישנן ♦

הופעלה הקואליציה, של המשימה וצוות החינוך למשרד המשותפת הוועדה מפעולת כתוצאה ♦

ויש אתיופים תלמידים עבור הספר לבתי הניתנות ההוראה שעות לניצול חדשה שיטה השנה
השינוי. הצלחת אחרי לעקוב צורך

דאגה: מעוררי נוספים גורמים גם ישנם
חלשים ספר בבתי אתיופים ילדים של הריכוז גוברת החינוך, במערכת מהשינויים כתוצאה ♦

יותר. החזקים התלמידים של מהיציאה כתוצאה נחלשות ואשר יותר
לעזרה. ביותר הזקוקים התלמידים צרכי של מלא כיסוי אין ♦

בהיקף צמצום ישנו הגבוהה ההשכלה ועידוד יסודיים ספר בתי כגון מסוימים, בתחומים ♦
התכניות.

שהגיעו העולים מבני פחות מצליחים השמונים שנות שעולי לכך עדויות ישנן לציפיות, בניגוד ♦

יותר. הרבה ונושרים התשעים בשנות
והמידה האתיופים מהנערים חלק זוכים לה הבגרות" תעודות ל"איכות ביחס שאלה קיימת ♦

יותר. מבוקשים ולמקצועות גבוהה להשכלה למוסדות כניסה" "כרטיס יספקו הם בה
להגיע היום עד הצליחה לא חלשה קבוצה שאף כך על מצביע הישראלי הניסיון לבסוף, ♦

האתגר. מורכבות את המדגיש דבר החינוך, בתחום מלא הישגים לשוויון
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לשוויון ולהביא החינוך במערכת אתיופיה יוצאי קליטת של האתגר עם להתמודד מנת על
בתחומים והמאמצים ההשקעות להרחבת חשיבות יש חברתית והשתלבות מוביליות בהישגים,

הבאים:

בנוכחות והתמדה בית שיעורי הכנת לכיתה, הנדרש הציוד הבאת כגון למידה, הרגלי חיזוק ♦

בלימודים. להצלחה קשורים כולם תלמידים,
יסוד. במיומנויות המתקשים על דגש שימת תוך היסודיים, הספר בבתי ההתערבות חיזוק ♦

הביניים. לחטיבת היסודי הספר מבית כגון קריטיים למעברים יותר רבה לב תשומת מתן ♦

הצוהריים. אחר פעילות ידי על והן הספר בתי במסגרת הן מניעה של היבטים חיזוק ♦

הדדית. והכרות החינוך למסגרות הורים בין הקשר וחיזוק שיפור ♦

הרך הגיל ז.
כשלב הרך הגיל של בחשיבותו וגוברת הולכת הכרה ישנה בעולם, אחרים במקומות כמו בישראל,

החינוך. למערכת והכנתם ילדים של התפתחותם בעיצוב מכריע

ממאפייני הנובעים ייחודיים קשיים עם מתמודדים ומשפחותיהם אתיופיה יוצאי הרך בגיל ילדים
הקליטה: ותהליכי העולים

עברית. דוברי שאינם להורים הילדים בין בתקשורת קשיים ♦

ותרבותיות. חינוכיות בנורמות השינוי עקב משמעת בהקניית קשיים ♦

הילדים. עם זמן ובילוי העשרה במתן קשיים ♦

סביבתית. דלות היוצרים כלכליים קשיים ♦

מוכרת. לא בחברה ההורים תפקיד מילוי עם בהתמודדות תסכול ♦

בהן. בהשתלבות לילדים וסיוע חינוכיות מסגרות עם בקשר קשיים ♦

עדויות ישנן אולם הילדים, של מצבם על אלה קשיים של ההשלכות על מקיף מידע קיים לא ♦

במצבי נמצאים 02 בגיל אתיופיה יוצאי מהילדים יחסית גבוה שאחוז ונמצא גדולים לפערים
האוכלוסייה). כלל בקרב ל20/0 בהשוואה 80/0) סיכון

רבים, כלכליים פערים על מצביעה בישראל הרך בגיל לילדים השירותים מערך בחינת ♦

במערכת. אתיופיה יוצאי של השתלבותם על המקשים
השתתפות דורשים הסבסוד ולמרות היישובים, ברוב חינם ניתנים אינם חובה טרום גני ♦

ההורים ע"י ממומנות 03 יותר צעירים לשילוב המסגרות רוב ההורים. מצד משמעותית
אתיופים שילדים נמצא לכן מצומצם. בסיכון וילדים עובדים בהורים התמיכה והיקף
לזכות במקום אחרים. ישראלים ילדים מאשר הרך לגיל במסגרת פחות הרבה משתתפים

חיזוקים. לפחות זוכים הם פערים, לסגור מנת על הרך בגיל מיוחד בחיזוק
לאוכלוסיות מיועדות אשר והטף), אתגר (כמו בישראל מיוחדות ביתיות תכניות פותחו ♦

ביתיות העשרה תכניות בפיתוח חלוצה הייתה עלמיא עמותת כן, כמו יותר. החלשות

r
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בקרב אלו תכניות של ההפצה במידת גידול חל האתיופית. לאוכלוסייה במיוחד מותאמות
הצרכים. לעומת מצומצם עדיין הכיסוי אך האתיופית, האוכלוסייה

שבע בבאר שנתיים כבר שמופעלת pact תכנית היא דרכה, בראשית הנמצאת ייחודית, יוזמה ♦

נוספים מחקרים עם יחד שתספק, בהערכה מלווה זו תכנית בארץ. נוספים ביישובים ומופצת
הרצויות. ההתערבות ודרכי והמשפחות הילדים צורכי על יותר מקיף מידע כעת, הנעשים

לעתיד: ואתגרים כיוונים מספר על מצביעים הרך לגיל אחרות ומתכניות pact מתכנית לקחים
ההעשרה. ולאפשרויות הילדים של הביתית לסביבה לב תשומת מתן ♦

ושיפור הישראלית, בחברה הדרושים ההורות בתפקידי להורים והדרכה תמיכה מתן ♦

הילדים. לבין בינם התקשורת
בין הקשר שיפור במיוחד חשוב אמונם. ורכישת שיתופם ההורים, עם לעבודה דרכים פיתוח ♦

ההדדית. וההיכרות החינוכיות המסגרות לבין ההורים
יוכלו שהשירותים כך השירותים, תכנון בתהליך חלק לקחת להורים לאפשר דרכים מציאת ♦

לצרכים. יותר הולמים פתרונות לספק
חומרי של וניצולם זמינותם והגברת החינוכיות המסגרות של התרבותית ההתאמה העמקת ♦

רבתרבותיים. לימוד

והקהילה המשפחות .n
מעמידים אתיופיה יוצאות משפחות בפני העומדים הגדולים והאתגרים הייחודיים המאפיינים ♦

על חברתיים לשירותים במחלקות מוכרות מהמשפחות כמחצית סיכון. במצבי המשפחות רוב
בהתמודדות בסיוע וכלה ביתי ציוד מקבלת החל צרכים מגוון עם בהתמודדות סיוע לקבל מנת

המשפחה. בתפקוד קשיים עם

יוצאי בקרב רווחה לשירותי המוכרים בסיכון הילדים אחוז המשפחות, מקשיי כתוצאה ♦

הילדים. מכלל לכשליש ומגיע האוכלוסייה בכלל מאחוזם שלושה פי גבוה אתיופיה,
ומהפך בילדיהם פחותה שליטה כמו האתיופיות, המשפחות רוב על שחלים שינויים יש ♦

נאלצים וההורים ההרוים מתפקידי רבים עצמם על לקחת נדרשים ילדים כאשר בתפקידים,
עדויות קיימות זה, עם יחד המוסדות. עם הקשר כמו שונים, במישורים בילדיהם להסתייע
שנטען כפי המשפחה, בתוך יחסים קריסת של כללית לתופעה הביא לא שהדבר (1998 (ליפשיץ,

לעיתים.
היקף מבחינת הן הצרכים, על עונה אינה להם הניתנת והתמיכה אלה משפחות כלפי המדיניות ♦

אתיופיה. לעולי והתאמתן בהן הקיימות הגישות מבחינת והן השירותים
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כגון: השירותים, מערכת של כלליות חולשות מסוימת, במידה משקף, הדבר ♦

רק העונים בישראל, בסיכון ולילדים למשחות זמינים רווחה שירותי של המוגבל ההיקף 
הצרכים. מן קטן חלק על

יותר. עוד דלים הרווחה שירותי שבהם חלשים, ביישובים מרוכזות שהמשפחות העובדה 

ההורים, עם שותפות על ומבוססות המשפחה צורכי בכלל המתמקדות חדשניות, תכניות 

בלבד. מקומי בסיס על ומופעלות מועטות הן

וחיזוק אתיופיה עולי משפחות בעבור שירותים לפיתוח מרכזיים כיוונים מספר על להצביע ניתן
המשפחתית: היחידה

קבע. לדיור זמני מדיור המעבר במהלך למשפחה שירותים רצף הבטחת ♦

עומס יצר הצרכים היקף כיום, הרווחה. בלשכות העדה לבני שירותים המספק הצוות הרחבת ♦

הקיימים. לצרכים להיענות יכולת ולחוסר מהם, רבים של לשחיקה והביא העובדים על כבד
השירותים במסגרת זה בתחום ייחודי וידע אתיופיה, לעולי ייחודיות התערבות תוכניות פיתוח ♦

העצמאות פיתוח את להדגיש יש אלה תכניות במסגרת לצוותים. הכשרה מתן תוך הקיימים,
האתיופית. המסורת ושמירת

עם בשיתוף ועבודה כמכלול המשפחות לצורכי המתייחסים שירותים של והפצה פיתוח המשך ♦

ההורים.

תרבותית מבחינה המותאמות התערבות שיטות ופיתוח מקצוע לאנשי ההכשרה הרחבת ♦

לאוכלוסייה.

בקהילות מסורתיים תמיכה נותני של תפקידיהם וקידום ביסוס על המבוססות תוכניות פיתוח ♦

"שמגלות". כגון

שירותים. במתן הקהילה מקרב מקצוע ובאנשי במגשרים הסתייעות ♦

בסיכון נוער ט.
אתיופיה: יוצאי נוער בני בקרב מדאיגות מגמות מספר לזהות ניתן

האוכלוסייה בקרב הנשירה משיעורי כפולים (6.20/0) 1714 בגיל נוער בני של הנשירה שיעורי ♦
הכללית.

השמונים. בשנות לארץ שעלו אתיופיה יוצאי בקרב יותר גבוהים הנשירה שיעורי ♦

יותר או בשבוע יום של היעדרות סמויה, (נשירה הספר בבית הסדיר הביקור אי שיעורי ♦

האוכלוסייה. כלל בקרב מאשר (140/0) יותר גבוהים מלימודים)
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ספר. בתי החלפת של גבוה שיעור ♦

אתיופיה יוצאי מילדים ל2.60/0  1996 שנת לגבי הוא נוער עבריינות על ביותר המהימן הנתון ♦

אתיופיה. יוצאי שאינם נוער מבני .J%4 לעומת במשטרה, תיק נפתח
בממוצע מבצעים והם יותר, צעיר בגיל עבריינות דפוסי מתגלים אתיופיה יוצאי ילדים אצל ♦

אתיופיה. יוצאי שאינם לילדים בהשוואה יותר, רבות עברות

אתיופיה: יוצאי בסיכון נוער בני של בבעיותיהם בטיפול מרכזיות אסטרטגיות ארבע למנות ניתן
בסיכון. חלשים תלמידים של בצורכיהם לטיפול המכוונות הספר בבתי מניעה תוכניות ♦

עבריינית, בפעילות מעורבים היו ואשר החינוך ממסגרות נשרו שכבר למי שיקום פעילויות ♦

הספר. בבית ואלימות בסמים שימוש כולל
(מרכזים הצוהריים אחר בשעות פורמאלי בלתי לחינוך פעילות במסגרת פעולותמניעה ♦

וכוי). נוער תנועות קהילתיים,
בקהילה. שונות יישוג ופעילויות חמים קווים ♦

מענה רק ניתן קרובות שלעתים לכך המביא דבר זה, בתחום במיוחד מפוצלת השירותים מערכת
נפרדות תכניות מפעילים הם שבה במידה ביניהם נבדלים השירותים הנערים. לצורכי חלקי
אדם כוח או כך לשם במיוחד שהוכשר אדם כוח מעסיקים שהם ובמידה אתיופיה ליוצאי ייחודיות
בני של הייחודיים לצורכיהם מענים השירותים בכל קיימים מידה באיזו ברור לא אתיופיה. יוצאי

הנוער.

הבאים: בכיוונים השירותים את לפתח יש
ובאזורי הספר בתי עם בעיקר המטפלים הגורמים ליתר המשטרה בין תיאום על דגש שימת ♦

בעייתיים. מגורים

סמויה. בנשירה בטיפול ממוקד מאמץ ♦

במיוחד. חמורות בעיות עם נוער בני של במשפחות כוללני לטיפול גישות פיתוח ♦

במצוקה. נערות של בבעיות לטפל המאמצים חיזוק ♦

תעסוקה י.
אתיופיה עולי בקרב כלכלית תלות ומניעת התעסוקה עידוד בכך, הכרוכים האתגרים למרות ♦

התעסוקה תוכניות של התאמה חייב הדבר המרכזיים. המדיניות מיעדי אחד מלכתחילה היוו
האוכלוסייה של הייחודיים הצרכים על לענות מנת על חדשות תוכניות ויצירת הקיימות

האתיופית.
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שילוב לעודד שאפה אלא מלאה, תעסוקה של יעד בהצבת הסתפקה לא ישראל לכך, מעבר ♦

העולים. מבין ההשכלה לבעלי מתאימות תעסוקה הזדמנויות ולעודד מקצועיות בעבודות
הממשלה מאמצי לצד זה. בתחום רבים מאמצים הושקעו ל1995 1985 שבין השנים בעשור ♦

הפרטי. המגזר של ואף הוולונטרי המגזר של והייחודית האינטנסיבית פעילותם את לציין ראוי
יוצאי בין בתעסוקה פערים צמצום של במגמה ביטוי לידי הבא דבר פרות, נשאו אלו מאמצים ♦

הפערים זאת, עם יחד אך, בארץ. בוותק הגידול עם נשים בתעסוקת ולגידול וותיקים אתיופיה
גדולים. נותרו התעסוקה בהיקף

מצב על שליליות השלכות להם שיש מרכזיים שינויים חלו התשעים שנות מאמצע החל ♦

אתיופיה. עולי בקרב התעסוקה
כתוצאה המוחלטת סגירתן אף ולעתים התעסוקה לעידוד התכניות היקף הקטנת 
לאנשים תכניות העדר במיוחד בולט הוולונטארי. והמגזר הממשלה השקעות מצמצום

עברית. ללמוד כך כל מצליחים שאינם מועטה השכלה בעלי
הזרים, העובדים במספר הגידול באבטלה, עליה שכללו העבודה ובשוק במשק שינויים 
אלה שינויים מקצועיים. הלא העובדים בשכר והירידה המסורתיות התעשיות צמצום

אתיופיה. יוצאי של גדולים ריכוזים בהם חלשים ביישובים במיוחד בלטו
מגלי שהעולים מיוחד חשש קיים העבודה בשוק והאפשרויות הסיוע צמצום עקב 

בתעסוקה. להשתלב במקום תלות של דפוסים יפתחו החדשים העלייה
עיקריים: אתגרים מספר בולטים הקיימות, התכניות רקע על ♦

מידת לגבי ברור מדע ואין בתעסוקה, להשמה מתואמת כוללנית, תכנית בנמצא אין כיום, (1

מרכזית יוזמה קיימת עבודה. במציאת לסיוע הזקוקות השונות האוכלוסיות של הכיסוי
זאת לבצע הוא האתגר אך יותר, ומשולבת כוללנית משרדית בין תכנית ליצירת חדשה

כאחת. והמקומית הממלכתית ברמה למעשה, הלכה
לא בעבודות מועסקים שכבר אלה בעבור התעסוקה רמת את ולשדרג הזדמנויות להרחיב (2

מקצועיות.
מוגבל. השכלתי רקע בעלי חדשים מצטרפים של התעסוקה סיכויי את לשפר (3

תעסוקה ובתחומי נשים) (כגון שונות לתתקבוצות אפקטיביים מודלים ולפתח להמשיך (4
טכנולוגיים). תחומים (כגון מיוחדים

בתעסוקה, יותר מוצלח שילוב של המטרה סביב האתיופית העדה ואת המנהיגות את לגייס (5

הישראלית. בחברה מקליטתם כחלק
זה. אתגר עם בהתמודדות פעילים כשותפים המעסיקים קהילת את לגייס (6

הכנה קליטה, אולפן, המשלבים יותר, החדשים העולים בעבור חדשים מודלים לפתח (7

התעסוקה. עולם עם והתמודדות לעבודה
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הזדמנויות פחות ומעמיד ויותר יותר תחרותי שהוא כיום, העבודה בשוק המצב לאור כאמור,
הצלחה מידת אותה על לחזור מנת על מאוד מרוכז במאמץ צורך יהיה מקצועיים, בלתי לעובדים

והתשעים. השמונים בשנות שהושגה

בריאות יא.
בריאות מושגי עם היכרות וחוסר תרבותיים הבדלים גם כמו העברית, בשפה שליטה העדר ♦

אתיופיה. יוצאי לאוכלוסיית בריאות שירותי מתן על מקשים הישראלית, בחברה הרווחים
מחלות של גבוהה שכיחות הולמת, בלתי תזונה הנפשית, המצוקה הכלכלית, המצוקה מאידך, ♦

הרב והצורך "מערביות" מחלות בהיקף דרמטי גידול גם כמו זו אוכלוסייה בקרב מדבקות
הולמים. בריאות שירותי למתן משמעותית התייחסות מחייבים בריאות הרגלי בתחום בחינוך
הרגלי לקידום האתיופית לתרבות מותאמות התערבות ודרכי תוכניות פותחו זה בתחום ♦

עם יחד בהם. נכון ולשימוש הבריאות שירותי עם הקשר ולשיפור האוכלוסייה של בריאות
כתוצאה כלל מופעלות שאינן או בלבד מצומצם בהיקף מופעלות אלה תוכניות מרבית זאת,
של ההשקעות מצמצום וכתוצאה זה לתחום אחריות עליו שלוקח ממלכתי גורם מהעדר

הוולונטארי. המגזר
= הבאים הכיוונים על דגש שימת תוך יותר כללית הערכות זה בתחום נדרשת זאת, לאור ♦

אתיופיה, יוצאי של גבוה ריכוז יש שבהן במרפאות ביןתרבותיים מגשרים צוותי לפתח 

ניסוי. מרפאות במספר יעילותן את הוכיחו אשר
בעבר. שנעשה כפי החדשים, לעולים שמתאימות לחינוךלבריאות, התכניות את להרחיב 

בארץ שפותח תרבותי הבין הידע מאגר על שיתבססו הנפש, לבריאות תכניות לפתח 
קונקרטיות. בתכניות ביטוי מצא ושטרם

תרומה לתרום שיכול חשוב, כמשאב המגשרים של המיומן האדם כוח את לנצל 

הבריאות. למערכת משמעותית
מידבקות. מחלות של התפשטותן למניעת המאמצים את להגביר 

בצבא שירות יב.
קרביות ליחידות התנדבות ועל מאתיופיה הבנים של מלאה כמעט התגייסות על מדווח הצבא
על הצבאי השרות של חיובית השפעה על מראים מחקרים המתגייסים. כלל על העולה בשיעור
המשפחות של הקשיים מאד מורגש בצבא גם אך הישראלית. החברה עם אתיופיה עולי של הזדהות

השירות. את להשלים מהחיילים חלק על המקשות

19



לשירות בהכנות מתמקדות אתיופיה יוצאי לאוכלוסיית המיועדות הצבאיות התכניות רוב כיום,
יוצאי החיילים לקידום נוספים מסלולים מספר הפעלת שוקל צה"ל הצבא. מן בשחרור או הצבאי

אתיופיה:
הסיוע תגבור תוך הצבא, במסגרת הבגרות בחינות את להשלים אתיופיה ליוצאי אפשרות מתן .1

מאוד מוצלחת (פיילוט) תוכניתהרצה ואנגלית. מתמטיקה כמו במיוחד, קשים במקצועות
כל על אותה להחיל מעונינים ובצבא הממשלה, ובתמיכת החינוך לקידום האגודה בסיוע בוצעה

מנהיגות. בפיתוח גס במסגרתה ולעסוק לכך, שזקוקים אתיופיה יוצאי החיילים
נוער לבני הגדנ''ע פעילות את להרחיב מעוניין צה"ל לדוגמה, קדםצבאיות. תוכניות הרחבת .2
מנת על הילדים, הורי את בה ולשתף שבועיים, של לפעילות שבוע של מפעילות אתיופיה, יוצאי

ילדיהם. עם הצבא חוויות את לחלוק להם לאפשר
יוצאות בנות הכשרת הוא לפעול החל שכבר אחד מסלול אתיופיה. יוצאי הקצינים מספר הגדלת .3

מסלול בהם. ולהצליח קצונה לקורסי להתקבל מנת על מיוחד סיוע מתן ידי על לקצונה אתיופיה
גיוסם עם מיד לקצונה, טובים נתונים בעלי אתיופיה יוצאי חיילים לאתר נועד נוסף קידום

יכולתם. את לממש להם ולסייע לצבא
עם הצבא מן להשתחרר שיוכלו מנת על שחרור, בפני העומדים לחיילים ההכנה תכניות חיזוק .4

כלשהי. מקצועית הכשרה

קשישים יג.
ומעלה 65 גילאי קשיש. עומד שבראשן המשפחות קבוצת היא בסיכון הנמצאת נוספת קבוצה
מספר זו לקבוצה ומעלה. 55 בני הם 40/0 ועוד אתיופיה, יוצאי אוכלוסיית מכלל 50/0 מהווים

ייחודיים. מאפיינים

צעיר. יותר הרבה בגיל מזדקנים אתיופיה יוצאי תפקודית, מבחינה .1

המשפחות גודל עקב זאת הבוגרים, ילדיהם עם מתגוררים אינם רבים קשישים לציפיות, בניגוד .2

והצפיפות.

של הגדול מספרם בגלל זאת קטנים, ילדים עדיין יש קשיש עומד שבראשן רבות למשפחות .3

לנשים. בעלים בין הגדולים הגיל ופערי במשפחה הילדים
מכאן עברית. ללמוד ביותר הדלה וביכולת ביותר הנמוכה ההשכלה ברמת מאופיינים הקשישים a

זו. קבוצה בקרב ביותר רחב הוא אף התרבותי הפער
הקשיים עם מתמודדים והם זו, קבוצה בקרב ביותר גבוה הבריאות ובעיות הנכויות שיעור .5

לגבי גם נכון הדבר ותרבות. שפה מחסומי עקב זאת בריאות, לשירותי בגישה ביותר הגדולים
הרווחה. שירותי

מאוד. נחלשו ובקהילה במשפחה הזקן של המסורתיים התפקידים .6
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הייתה החשובות היוזמות אחת זו. קבוצה בעבור ושירותים תכנית לפתח מצומצמים ניסיונות היו
בכך הצלחה נחלו אלה מועדונים מקומיות. רשויות ומספר אשל בחסות לקשישים מועדונים פיתוח
במערכת התמצאותם כושר את להגביר לקשישים אפשרו ובנוסף, חברה לחיי הזדמנות שסיפקו
ריכוזים שבהם היישובים ברוב פועלים אינם אלה מועדונים אולם, להם. הדרוש למידע ולהגיע

אתיופיה. עולי של גבוהים

דבר בריאות), על הפרק (ראה במרפאות העדה בני מגשרים הכשרת היא אחרת חשובה התפתחות
לקשישים. במיוחד שסייע

שיטתי מאמץ נעשה לא קטנים. לילדים האחראים לקשישים הנוגע בכל מיוחדת לדאגה מקום יש
יותר. מקיפה בצורה להן לסייע מנת על אלה משפחות לאתר

הבאות: בפעולות להשקיע חשוב זה, רקע על
המועדונים. רשת את להרחיב .1

ילדים להן שיש אלה ובעיקר קשיש, עומד שבראשן במשפחות ואיתור יישוג מאמצי למקד .2
קטנים.

המשפחה). על הפרק (ראה לקהילה לתרום הזדמנויות הקשישים בפני לפתוח .3
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ביבליוגרפיה

בני של קליטתם .1998 ו. וקונסטנטינוב, מ. וולפסון, של בסיועם ג'.; חביב, ג.; נועם, ח.; ליפשיץ,
דוח החינוך. מערכת ואנשי האמהות הנוער, בני ראיית  רבממדי מבט אתיופיה: יוצאי נוער

ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון דמ98332. מסכם.

:1 דוח ממדי. רב מבט אתיופיה: יוצאי נוער בני של קליטתם .1997 ע. סגל, ג.; נועם, ח.; ליפשיץ,
ג'וינט דמ97313. מדיניות. וקובעי מקצוע אנשי בעיני הבעיות ותפיסת שירותים מדיניות, קווי

ירושלים. ברוקדייל, מכון
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יישומי למחקר בישראל המוביל המכון הוא ,1974 בשנת שנוסד ברוקדייל, גיוינטמכון
מדיניות זיקנה, עיקריים: תחומים בחמישה עוסק המכון ורווחה. חברה בשירותי
עצמאי, ארגון הוא ברןקדייל מכון ולנוער. לילדים והמרכז נכות עלייה, קליטת בריאות,

ישראל. וממשלת העולמי הגיוינט ארגון בשיתוף המופעל רווח, למטרת שלא

באמצעות בישראל הרווחה שירותי את לשפר הוא המכון של העיקרי היעד .
הולמים. מענים ובאיתור החיוניים הצרכים בהגדרת לסייע כדי מעמיק, מחקר
ועם המקומיות הרשויות עם הממשלה, עם הדוק פעולה בשיתוף עובד המכון
המידע מקור הם המכון ממצאי רוב, פי על הוולונטריים. הארגונים כל
חשובות מדיניות החלטות לקבלת ב0י0 משמשים והם היחיד, המשמעותי

המקומית. ברמה והן הארצית ברמה הן אנוש, לשירותי הנוגעות
בישראל, הרווחה מדיניות בתחום עבודתו במהלך המכון שרכש המומחיות .
לקהילה מרכזי משאב משמש המכון ענפה. בינלאומית לפעילות הביאה
תכנון לשם בישראל שצבר המומחיות את מיישם והוא העולם, ברחבי היהודית
קהילתיים צרכים של רחב מגוון על לענות המיועדים שירותים של ופיתוח

בתפוצות.

החברתי המחקר בתחום מוביל כמכון העולם ברחבי מוכר ברוקדייל מכון .
פרויקטים מקצועיים, לחילופים תכניות של רב במספר מעורב והוא היישומי
לתפוצה זוכים מפרסומיו ורבים רבלאומיים, וכנסים משותפים מחקריים
בחקר העולמי הבריאות ארגון עם פעולה לשיתוף מרכז הוא המכון בינלאומית.
1 הקשישים. בריאות


