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 תמצית המחקר

ת אוכלוסיימכלל  2%תושבים, שהם  138,200מנתה אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל  2014בסוף שנת 

. (בניםנערים ), כמחציתם (17-12גיל )בני נוער הם  18,180 ,אוכלוסיית יוצאי אתיופיהכלל תוך . מישראל

בשנים האחרונות פחתה מאוד העלייה  ילידי ישראל )דור שני(. 60%-ילידי אתיופיה )דור ראשון( והם  40%

ילידי שהם ילידי ישראל או הם קבוצה זו מ(, כך שרוב אוכלוסיית בני הנוער 2014מאתיופיה )במיוחד משנת 

 אתיופיה בעלי ותק רב בארץ.

 יוצאי אתיופיהבני הנוער של  מצבם שפך אור על 2010בשנת ברוקדייל -ג'וינט-מאיירסשערך מכון מחקר 

, הנמוכים בהרבה )בעיקר של בני הדור הראשון( יםנערה שלבלימודים הישגים ה עלייחוד , וב17-12בני 

במרבית קבוצות  מוכריםה ייםמגדר םהבדליבולט מעבר ל לנערות הנערים בין הפער. נערותה מאלה של

יוצאי אתיופיה  יםנערה בין פעריםהנמצא כי , זאת ועוד. בעולם ותאחר מדינותבו בישראל – האוכלוסייה

 ותנערל אתיופיה יוצאות ותנערהבין  מאשרבהרבה  גדולים 1שאינם יוצאי אתיופיהיהודים ה יםנערהלבין 

 .שאינן יוצאות אתיופיהיהודיות ה

לא שוכמעט  ,של הנערים יוצאי אתיופיה מאפיינים הייחודייםלמרות זאת, מעט מאוד תשומת לב הוקדשה ל

-ג'וינט-מאיירסעד פרסום הדוח של מכון  ,למעשה .השתלבותםהתקיים דיון ציבורי בשאלה איך לשפר את 

  .אלו מגדר לפערי מודעותאפילו לא הייתה  2010שנת ברוקדייל ב

הנוכחי מחקר ה. בסוגיה זוהוסכם עם קרן באדר לערוך מחקר שיעסוק  2016, בשנת בעקבות הממצאים

 , בוחן את הגורמים17-12בני  מקיפה על מצבם הייחודי של נערים יוצאי אתיופיה ת מצבמציג לראשונה תמונ

את בסיס מאוד  מרחיביםהממצאים לשיפור מצבם.  נערים לנערות ומציע כיווני פעולההיצירת הפער בין ל

לצורכיהם המיוחדים של של מענים קיימים  םוהתאמת מעניםפיתוח ללתכנון מדיניות,  ידע שמשמשה

 נערים יוצאי אתיופיה. ה

חדים, ים אתחומבהפערים לרעת הנערים לעומת הנערות בכלל האוכלוסייה  יםעדומהעולם מתבספרות 

נמצא כי ההישגים הלימודיים ומיומנויות הלמידה של  2לאומיים-הבין פיז"ה ספר. במבחניהובהם בית 

גבוהים נערים בקרב ממערכת החינוך  –גלויה הסמויה או ה –ושיעורי הנשירה  ,הנערותנמוכים משל הנערים 

 .נערותמאשר בקרב 

נמוכים הישגים יש מיעוט בני קבוצות  ופחות מהגרים אשממ לנעריםשם גלאומיים הראו -מחקרים בין

מעורבים בהתנהגויות סיכון. להיות סיכוי רב יותר להם כלל החברה. נוסף על כך, יש ב נעריםשל ההישגים מ

נוסף והוא הספרות מדגישה שההשפעה המצטברת של מגדר, מוצא ותהליך ההגירה יוצרת סיכון משולש, 

  .כלכלי נמוך-במצב חברתילא אחת  נתונה היותה של המשפחהעל 

  

                                                   
 ותיהודים ילידי הארץ שהוריהם לא עלו מאתיופיה )לא כולל נערים ילידי הארץ שהוריהם עלו מברית המועצנערים  1

 לשעבר(.
2 Program for International Students Assessment (OECD, 2015b) –PISA  
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 חקר התבסס על שלושה מקורות מידע:המ

 ראיונות עומק עם אנשי מפתח 

  שאינם יוצאי אתיופיהיוצאי אתיופיה ויהודים  בני נוער בסיסי נתונים עלממחקרים ונתונים מניתוח 

  מהעולםסקירת ספרות. 

 ממצאים עיקריים

 ניתוח של נתונים קיימים –צרכים ומאפיינים של נערים יוצאי אתיופיה 

שנערים יוצאי אתיופיה מתמודדים עם פערים  ראהההנתונים  בסיסיהמחקרים ו להממצאים מכלניתוח 

שאינם נערים יהודים בין לגדולים אפילו יותר בינם  פערים עםו אתיופיה יוצאות ותנער לבין בינם םניכרי

 פעריםנציין  להלן .מהעולם מקצועיתה ספרותהמגמות שנמצאו ב. ממצאים אלו תואמים את יוצאי אתיופיה

 .מגדר ומוצאלפי  םאחדי משמעותיים

 :בקרב יוצאי אתיופיה מגדר לפיפערים 

  בבתי ספר של משרד  הלמידה-אישיעורי  ;נערים נמוכים מהישגי הנערותההישגיהם הלימודיים של

העומדת בדרישות הסף כזו או  רגילהשיעור הזכאים לתעודת בגרות ו ;גבוהים בהרבה 3החינוך

 דור השני.בני ההנערים יותר בקרב  רחב מגדר לפי פערהלאוניברסיטה נמוכים בהרבה. יתרה מזו, 

 לקבל עזרה בלימודים. פחות, הנערים מעוניינים בלימודים יותר וכיםהנמ הישגיהם אף על 

  נערים לומדים במסלול טכנולוגי, וריכוזם גבוה יותר ברמה הנמוכה של מסלול זה. מהשיעור גבוה יותר 

 דור השני. במיוחד בקרב בני הנערים מעורבים הרבה יותר בהתנהגויות סיכון, ה 

  ללעג בשל מוצאם. הושמומות ואלילשיעור גבוה יותר של נערים היו קרבנות 

פערים גדולים נמצאו : שאינם יוצאי אתיופיהיהודים הים בין הנערים יוצאי אתיופיה לנער מוצא לפיפערים 

  נערים יוצאי אתיופיה: ,. כך למשלמאוד

  יותרמעידים על קשיים גדולים הכלכליים -חברתיים םמאפייניעם חיים במשפחות.  

 קחים עליהםפמומכים בהם וכתהם את הורי פחות תופסים. 

  הדור הראשון, בעיקר בני יותרנמוכים  לימודיים הישגיםהם בעלי. 

  מסלול הטכנולוגישל הנמוכה הלומדים ברמה שיעור גבוה בהרבה.  

  בשיעור גבוה בהרבה. התנהגויות סיכון מפגינים השניבני הדור 

                                                   
 ומרכזי נוער וםקיד כגון במסגרות למידה-אי ובהם, החינוך משרד של ספר בבתי למידה-אי ישיעורהכוונה היא ל 3

 שבפיקוח מקצועיים ספר בבתי ללמוד עברו החינוך משרד של במסגרות לומדים שלא מהתלמידים חלק. חינוך
 (.לשעבר הכלכלה משרד של ספר)בתי  החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד
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  מגדר ומוצא לפיהמשפיעים על הפערים  גורמים

את המצב של נערים , ובעיקר הנערים מצבמסבירים את מספר גדול של גורמים החשפה סקירת הספרות 

תפיסות, ההתנהגות וההישגים הלו משפיעים על א גורמים. נמוכהכלכלית -חברתית ורמה גירהמרקע של ה

 הדוח מדגיש את הגורמים העיקריים: נערים.בלימודים של 

 בלימודי נמוכה יותר הורים מעורבות ; של המורים מהנערים : ציפיות נמוכות יותרהלימודים בתחו

 חוויותללחטיבת הביניים ולתיכון; הם חשופים יותר  מעברב םנערים; לנערים יש יותר קשייה

 גדול לימודי פערנוספים הם  גורמים .יותר בוהבקרבם ג הלמידה ליקויי שיעורושליליות בבית הספר; 

 .ברמות הלימודים הנמוכות ובחינוך המיוחדיתר -ייצוגו ,הישגיםב

  :של יותר כלכלי הנמוך של המשפחה וציפיות נמוכות -מצב החברתיההשפעת המשפחה והחברה

 .נעריםהמההורים 

 להיעזר רשת חברתית תומכת ולעצמן נערות נוטות ליצור השל הון חברתי: בעוד  םסוגים שוני

המאופיינות  חבורות רחוביותר לחברות ב נערים פוניםכדי להתקדם בלימודים,  חברויותב

  .גע מוגבר עם המשטרהלמ ותטטות וצריכת אלכוהול, ואלה מובילכגון שו ,בהתנהגויות סיכון

 ( מתקשים יותר במעבר לח  בוגברים נערים )ע תרבותי על דרות חדשות, למשל ברכישת שפה ויב  כלל

 להשתלב. םהחברה שבה עליה

 אתיופיה:גורמים בעלי השפעה מיוחדת על נערים יוצאי מספר הדגישו שרואיינו נוסף על כך, אנשי המפתח 

  במידה ניכרת את מעמד האב  והחליש , אשראימהות לאבות עם העלייה לארץהבין חילופי התפקידים

 ;במשפחה

  ללא השגחהמאפשרים לנערים לשוטט בשכונה ההורים; 

  הם משתתפים כאשרמעורבים פחות ולהיות המיועדות להם נערים נוטים להשתתף פחות בתכניות; 

  מציאת עבודה -אילמועדונים,  הנערים וצעירים אחרים, כגון מניעת כניסחוויות חברתיות שליליות של

מצמצמים את  ,או ביטויים אחרים של אפליה יםאה בקרב אקדמהשכלרמת ההתואמת את 

 .בכללהמוטיבציה להתאמץ לנסות להצליח. מצבים אלו גם מגבירים את התסכול והאכזבה מהחברה 

 אתיופיהנערים יוצאי בנוגע להמדיניות בישראל 

יעד מרכזי. כהשתלבותם של בני נוער יוצאי אתיופיה שיפור ה ממשלת ישראל את לאורך השנים הגדיר

ליוצאי אתיופיה וקצתן ליוצאי אתיופיה  ן ייעודיותתחומים, קצת מגווןתכניות ב ופעלות, מלכך בהתאם

קהילת יוצאי אתיופיה, לקידום  לאומיותלבני נוער אחרים. בעשור האחרון פיתחה הממשלה כמה תכניות ו

וכן תכנית החומש  ,2004שנת מאז  , הפועל(ENP) "הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראלובהן "

 .2013-2008 שניםשיושמה ב

 –משרדית -ביןושנתית -עם השקתה של תכנית חדשה רב הלאומיתניות במדי גדול שינוי חל 2014שנת ב

 תכניותבו במערכות אתיופיה יוצאי קהילת כל שלמיטבי  שילוב מדגישה"דרך חדשה". תכנית חדשה זו 

של ים דוחייה צרכיםול לבעיות התייחסות תובתכני כמעט אין ,. עם זאתמיזמים מגווןקיימות באמצעות 

 .נערים יוצאי אתיופיה
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 עולים מן המחקרפעולה ההכיווני 

 ,כאמוריוצאי אתיופיה.  םנעריצב הלחזק את מ שנועדווכיווני פעולה  מדיניות קווירחב של  מגווןמציג  הדוח

זו מורכבת מילידי אתיופיה ומילידי ישראל. כיוון שילידי אתיופיה הם בעלי ותק רב יחסית  האוכלוסיי

עולים ה משקפים את מצבם של םהמחקר אינ ממצאיבארץ ורק מעטים עלו לארץ בחמש השנים האחרונות, 

 תהמופיעו הצעות, מפתחה יאנשאינטגרטיבי של הצעות שהעלו  חניתוהצעות אלה הן פרי החדשים ביותר. 

הנתונים הקיימים. להלן מבסיסי המחקרים והנתונים מהעולות מניתוח  צעותוה בספרות המקצועית

 הכיוונים העיקריים:

 החינוך ומערכת םלימודיא. 

 הספר והתשתיות בשכונות שיש בהן ריכוז גדול  יבת שיפור ידי-על פורמליתמערכת החינוך ה חיזוק

 .של יוצאי אתיופיה

 הנערים של קשייהם עם להתמודד המורים תויכול חיזוק. 

 אלו קשייםמוקדם של  רותילא המורים יכולות חיזוק. 

 את הגורמים המניעים אותם ו חיזוק יכולות המורים לזהות את מקורות המוטיבציה של הנערים

 לחיזוקם והרחבתם.להתקדם, ולפעול 

 נעריםה עם מורים שלהקשר האישי  חיזוק. 

  הם הם במיוחדים הקשיים הותמיכה כדי לעזור לנערים להתמודד עם אפקטיבי  יוע לימודיסמתן

תיכון בבחטיבת הביניים ו לימודיבתחום ההסיוע נתקלים במעבר לחטיבת הביניים ולתיכון. עיקר 

. חשוב והממשלה הציעה להרחיבו ,"לקהילה האתיופית בישראל פרויקט הלאומיה"י יד-עלכיום  ניתן

 .יוחד לסקור ולחזק את העבודה עם נערים יוצאי אתיופיה במסגרת תכנית זומב

 םושל צוותי חינוך בפרט בכל הקשור לפוטנציאל הלימודי של נערי חברה בכללבנוי הדעות הקדומות שי 

 .יוצאי אתיופיה

  חשוב ברמת לימודים גבוהה. במסלולים סיוע בהשתלבות  –מצד שני ומצד אחד, הימנעות מהסללה

להם את ההזדמנויות שיאפשרו  להבטיח שנערים יוצאי אתיופיה בוחרים היטב או מופנים למסלולים

מקבלים במסלולים אלו  םנעריהיש לשים דגש רב יותר על העזרה ש ,הטובות ביותר לעתידם. לשם כך

 .עלת המרביתכדי שיוכלו להפיק מהם את התו

 נוער יוצאי אתיופיה, גזענות וזהותהבני  עמדות כלפיב. 

 נעריםב אותותיהם את נותניםבפרט ים ושל נותני שירות בכלל החברה של מפלה והתנהלות גישות, עמדות

  :רבותפעולות  ותנדרשאלה לטפל בבעיות  כדייוצאי אתיופיה. 

 ביטוי מלא לסיפורה הייחודי של העלייה  תיתןש ,חלק מתכנית הלימודיםכ ,תרבותית-רבל חינוך

 ,יחידת לימוד בנושא יוצאי אתיופיהשל משרד החינוך לאחרונה נוספה לתכנית הלימודים  .מאתיופיה

 היא בשלבי הטמעה.עתה ו
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 חשובה זו קודהנבתי ספר ומסגרות ושירותים אחרים.  יוכשירות תרבותית של צוות מקצועיות עידוד 

ממשרד החינוך נמסר  .ואמון בין אנשי המקצוע לנערים דכבו על המבוססים קשרים ליצור כדי במיוחד

 כי צעד זה נכלל בתכנית האסטרטגית השנתית של המשרד.

  יהודיים וחיזוק -ערים עם שורשיהם האתיופייםהנשל קשר ה הידוקידי -עלחיזוק מרכיבי הזהות

 .ושת השייכות שלהם לחברה הישראליתתח

 יוצאי  , בעיקר גברים,מבוגרים ישראלים לחיקוי:חיוביים  למודלים הנערים של ההגברת החשיפ

  בבתי ספר, במערכות אחרות ובחברה בכלל. –אתיופיה 

 הוריםג. 

כדי הצורך לשנות את התפיסה הסכמה בדבר חשיבות מקום ההורים בחיי ילדיהם ויש בקרב אנשי המקצוע 

לדרכים ת, עולה קושי לתרגם תובנה זו נכס. עם זאהורים שהן הילדים והן אנשי המקצוע יראו ב

 :לכךכיוונים אפשריים להלן . אופרטיביות

  ייחודיים שבניהם מתמודדים אתם קשיים הללהגביר את המודעות  במטרההדרכה להורים הצעת

ללימודיהם בבית הספר ירתם ולחשיבות של מעורבות רבה יותר בחיי ילדיהם ושל עידוד ילדיהם לה

 .בעתידולהמשיך בלימודים 

  וטיפול ביסוס שיתוף פעולה, תיאום  - השירותיםונותני יצירת שיח משותף בקרב הנערים, ההורים

 תים העובדים עם נערים אלו ומשפחותיהם.מתמשך בשירו

 רגשיים-חברתייםהיבטים ד. 

 ותוכן  פעילויותכזו כוללת  עבודה -ת לחוות הצלחה יוהזדמנומתן הנערים ושל  מיקוד העבודה בכוחות

 .הנערים לבוא לידי ביטוי כוחותלמעבר לתכנית הלימודים המאפשרים 

 לאפשר  ,מומלץ להתמקד בפיתוח מנהיגות -תחושת המסוגלות של הנערים  העצמה אישית וחיזוק

לחזק וולהתנדבות בקהילה כדי לקדם העצמה אישית  הלימודיםיותר הזדמנויות לפעילות אחרי שעות 

 .בעיות והתגברות על מכשוליםיכולות כגון פתרון 

  שלילית מצד קבוצת השווים. החשיפה להשפעומניעת חיוביות  שייכות קבוצותפיתוח של 

 למניעת התנהגויות סיכון ולטיפול בהן הפעולות רחבתהה. 

 לקראתו והכנה הצבאי השירות על ידעמ תןמו. 

 .תכניות וקביעת מדיניותגוניות בתוך קהילת יוצאי אתיופיה, בעת הכנת -רבתייחסות להז. 

 על הגברת השל הממשלהחדשה מדיניות בהמושם  את הדגש לרובההמלצות בדוח זה תואמות לסיכום, 

מצביעות על בכלל. עם זאת, הן  בני נוערבצרכים של  שנועדו לטפלפיה בתכניות השילוב של יוצאי אתיו

ההמלצות מדגישות בראש ובראשונה משפחותיהם. ביוצאי אתיופיה ו בבני נוער תמיוחד השקעהב הצורך

 .כאחד הדור השניבני הדור הראשון ובני נערים, הת לב לצרכים הייחודיים של מאת החשיבות שבמתן תשו
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 דברי תודה

 ברצוננו להודות לכל האנשים שעזרו בביצוע מחקר זה.

ים החברתיים; ראשית, תודה לאנשי המפתח שהתראיינו למחקר: לדפני מושיוב, ממשרד הרווחה והשירות

למאיה שריר ולווביט מנגיסטו, ממשרד החינוך; לשרה כהן, ממשרד העלייה והקליטה; לוואגי טבג'ה, 

מהרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול; לדוד מהרט, ממרכז ההיגוי של עולי אתיופיה; לצחי עזריה, 

ת; לדותן לוי, ממכון 'דרך מעמותת 'חברים בטבע'; לדני אדינו אבבה, עיתונאי; למלכה שבתאי, חוקר

הכפר'; לרוני אקלה ושרון טרקין, מהפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל; ולשמואל ילמה, 

 אשלים.-מג'וינט

ברוקדייל, אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר. תודה לרויטל -ג'וינט-תודות לחברינו במכון מאיירס

נעמי הלסטד על התרגום לאנגלית וללסלי קליימן על ההכנה לדפוס.למתוק ורעיה כהן על העריכה; -אביב
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 מידע ומקורות מידע סוגי: המחקר מערך: 2 פרק

 3         במחקר שנותחו הנתונים קובצי: 1 לוח
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 מבוא. 1

ת מכלל אוכלוסיי 2%תושבים, שהם  138,200מנתה אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל  2014בסוף שנת 

. (בנים) נערים , כמחציתם(17-12גיל )בני נוער  הם 18,180 ,. מתוך כלל אוכלוסיית יוצאי אתיופיהישראל

בשנים האחרונות פחתה מאוד העלייה ילידי ישראל )דור שני(.  60%-ילידי אתיופיה )דור ראשון( והם  40%

ילידי  שהם (, כך שרוב אוכלוסיית בני הנוער מקבוצה זו הם ילידי ישראל או2014מאתיופיה )במיוחד משנת 

 4.אתיופיה בעלי ותק רב בארץ

 אתיופיה יוצאי נוערהבני  של מצבם על אור שפך 2010שנת בברוקדייל -ג'וינט-מאיירס שערך מכון חקרמ

 לנערות הנערים. הפער בין הנערות לעומת הנערים של בהרבה הנמוכים הישגיהם על ובייחוד, 17-12בני 

בעולם.  ותאחר דינותבמו בישראל - האוכלוסייה קבוצות במרבית המוכרים ייםמגדרה םבולט מעבר להבדלי

 גדוליםשאינם יוצאי אתיופיה יהודים הנערים הנערים יוצאי אתיופיה לבין ה בין פעריםהנמצא כי , זאת ועוד

סטרבצ'ינסקי -)כאהן שאינן יוצאות אתיופיהיהודיות האתיופיה לנערות נערות יוצאות הבין  מאשר בהרבה

 .(2012ועמיתיה, 

לא שנערים יוצאי אתיופיה וכמעט השל  מאפיינים הייחודייםזאת, מעט מאוד תשומת לב הוקדשה ל למרות

-ג'וינט-מאיירסמכון  של. למעשה, עד פרסום הדוח השתלבותםהתקיים דיון ציבורי בשאלה איך לשפר את 

עם  2016בשנת הוסכם  הממצאים בעקבות .אלו מגדר לפעריאפילו לא הייתה מודעות  2010שנת ברוקדייל ב

  .עסוק בסוגיה זושי מחקר לערוךקרן באדר 

 מטרות המחקר 1.1

 ,17-12בני  של נערים יוצאי אתיופיה הייחודי צבםעל מ מקיפה ת מצבתמונלראשונה מציג הנוכחי מחקר ה

  ולעומת נערות יוצאות אתיופיה. שאינם יוצאי אתיופיהלעומת נערים יהודים 

 מטרות המחקר הן:

 פערים יש שבהםנערים יוצאי אתיופיה ואת התחומים ההאתגרים העיקריים והצרכים של לחשוף את  .1

 לרעתם

 אתיופיה יוצאי נעריםה של םצבמסבירים את המהגורמים לבחון את  .2

 נעריםביוצאי אתיופיה ובייחוד  בני נוערת בכל הקשור בהנוכחי המדיניותלסקור את  .3

 .מדיניותל והצעותזהות כיווני פעולה ל .4

 יוצאי אתיופיה בני נוער על מידע אחרים בסיסיממחקרים ונתונים מניתוח של  פי-עלאלו נבחנות  סוגיות

 מצבם עלספרות מהעולם סקירת מפתח בארץ ו אנשיראיונות עומק עם , שאינם יוצאי אתיופיהויהודים 

  .מגדרלפי  ערפה ועל מיעוטקבוצות  ובני מהגרים נערים של הייחודי

 מעניםפיתוח ללתכנון מדיניות,  משמששהידע  בסיסאת  מאודמרחיבים המוצגים בדוח הממצאים 

 נערים יוצאי אתיופיה.השל המיוחדים ם הרכיוצלקיימים  מעניםשל  תםוהתאמ

                                                   
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתונים שנמסרו ממשרד  ,2014פי עיבוד מיוחד של קובץ אוכלוסייה, -על 4

 הקליטה.
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 לניתוח המידע מסגרתה 1.2

 צבםמ עלמריבוי הגורמים המשפיעים  בעההנוכחי התמודדנו עם משימה מורכבת, אשר נ מחקרבביצוע ה

בין מאפיינים אישיים שונים של  יחסי הגומליןבדוח מתייחס למידע המוצג היוצאי אתיופיה.  של נערים

בית  – לנערים יםהרלוונטי יםהחיים השונ התייחסות למעגליב, (1)ר' תרשים כפי שיפורטו בהמשך  הנערים

קהילה. הדוח מביא מידע רב על החוויה, התפיסות ודפוסי ההתנהגות של הנערים ספר, משפחה ושכונה/

שעות הלימודים, קשרים חברתיים, קשרים  יבבית הספר, פעילות אחרתפקוד ל במעגלי חיים אלה, למש

 וכד'.  , זהותהתנהגויות סיכוןבמשפחה, מעורבות ב

נערים יוצאי מציבים אתגרים ייחודיים ליחסי הגומלין ביניהם אשר  זוהו ארבעה מאפיינים אישיים

הם , כלומר. מאתיופיה כעולים מצבהוכלי כל-החברתי מצבה, בני עוליםכאו  כעולים מצבהמגדר, : אתיופיה

 :מתמודדים עם

קבוצות מיעוט מצליחים מהגרים או בני נערים בכלל ו נעריםידוע ש: יותם בניםהמאתגרים הנובעים  .1

 ות.רפחות בבית הספר, ביצירת רשת חברתית ובהשגת תמיכה משפחתית, לעומת הנע

, כגון רכישה שפה, הבנה עוליםת ובמשפח יםהגדל יםנער ובפני )מהגרים( עוליםבפני  העומדים אתגרים .2

 ;וכד'פרנס התכדי לשל קודים תרבותיים חדשים, צורך של ההורים להשתלב בתעסוקה 

רוב שייכים  אליוש ,המשפחה והקהילה של הנמוךכלכלי -החברתי המעמדמן  הנובעים אתגרים .3

 ; הנערים הללו, כגון חיים בעוני ובשכונות דלות משאבים

, , כגון מעבר מחברה מסורתית לחברה מודרניתמאתיופיה העולים בפני העומדיםייחודיים  אתגרים .4

 .עודפליה על רקע צבע עור ואהתמודדות עם 

המציבים להם אתגרים נערים יוצאי אתיופיה ל שאישיים המאפיינים ה יחסי גומלין בין: 1 תרשים
אתיופיה יוצאכ ומצבכלכלי -ברתיח צבמ, כעולה מצב: מגדר, םיייחודי

 

 

גורמים  
המשפיעים על  

מצבם של נערים 
יוצאי אתיופיה

גורמים  : מגדר
המשפיעים על הפער  

לפי מגדר בכלל  
האוכלוסייה

גורמים  : מצב כעולה
המשפיעים על בני נוער  

עולים ועל הפער  
לפי מגדר

:  כלכלי-מצב חברתי
גורמים המשפיעים  
על קבוצות ממעמד  

כלכלי נמוך  -חברתי
ועל הפער לפי מגדר

מצב כעולה  
גורמים  : מאתיופיה

ייחודיים לבני נוער  
יוצאי אתיופיה ובייחוד  
לנערים יוצאי אתיופיה
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 מידע ומקורות מידע מערך המחקר: סוגי. 2

 המחקר התבסס על שלושה מקורות מידע:

 ראיונות עומק עם אנשי מפתח 

  שאינם יוצאי אתיופיהיוצאי אתיופיה ויהודים  בני נוערבסיסי נתונים על ממחקרים ונתונים מניתוח 

 .סקירת ספרות מהעולם 

 ראיונות עומק עם אנשי מפתח

 עםומהמגזר השלישי ומשרדי ממשלה( לרבות הציבורי ) ם אנשי מפתח מהמגזרראיונות עומק ע 13 בוצעו

 מקהילת יוצאי אתיופיה. כשני שלישים מהמרואיינים היו יוצאי אתיופיה. פעילים חברתיים 

 :התמקדו בסוגיות אלו הראיונות

  נעריםהיוצאי אתיופיה בכלל, ובייחוד של  בני נוערהצרכים של. 

 של הנערים. מצבםעל  יםהמשפיע מרכזייםהגורמים ה 

 פערים. צמצום המאמצים הנעשים כיום לקדם את הנערים יוצאי אתיופיה וכיווני פעולה נוספים לה 

 מידע בסיסי מו מחקריםמ םנתוניניתוח 

 מטרת הניתוח הייתה:

  לעומת הנערות ולעומת הנערים היהודים  נערים יוצאי אתיופיההשל  במצבםלמפות את הפערים

 .שאינם יוצאי אתיופיה

 .לזהות את הגורמים לפערים אלו 

 .1בלוח מפורט קובצי נתונים ממגוון מקורות מידע, כפי ש ותחוכך נ צורךל

 במחקר שנותחו הנתונים קובצי: 1 לוח
 המקור השנה הקובץ

 ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון  2010-2008 סקר בקרב נוער עולה

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 2014 אוכלוסייה קובץ

 החינוך משרד 2015-2003 תלמידים קובצי

 החינוך משרד, 2"הראמ 2013 1ב בכיתות ח'"המיצ במבחני ציונים

 החינוך משרד"ה, ראמ 2014 פדגוגית וסביבה אקלים סקר

 החינוך משרד 2014-2006 בגרויות קובצי

, בסיכון ולנוער לילדים הלאומיתהתכנית  - 0360 2014-2009 ומיפוי איתור קובץ
 החברתיים והשירותים הרווחה משרד

שמטרתה לספק מידע למנהל ולצוות  תספרי-מערכת מדדים בית –( ספרית-בית וצמיחה יעילות מדדי"ב )המיצ 1
ל התלמיד ועל האווירה ההישגים האקדמיים שנתונים על , בין השאר נושאיםת הספר במגוון יהפדגוגי על תפקוד ב

 .בבית הספר
 .ולהערכה למדידה הארצית הרשות 2
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 :לההמשתנים האלפי  ניתוח הנתונים נעשה

  :נערותמול נערים מגדר 

 מוצא: 

  יחד אתיופיה: דור ראשון ושנייוצאי נערים 

  נערים יהודים ילידי הארץ שהוריהם לא עלו מאתיופיה )לא כולל נערים ילידי הארץ שהוריהם עלו

 יוצאי אתיופיה שאינםלהלן: נערים מברית המועצה לשעבר(. 

 :דור עלייה 

  יש לשים לב שגם בני קבוצה זו ותיקים יחסית ()עולים אתיופיהילידי  :ראשוןהדור בני הנערים .

 5עלו בחמש השנים האחרונותבארץ ורק מעטים מהם 

  בני עולים מאתיופיה עלו םההורישישראל  ילידי :שניהדור בני הנערים() 

 העולםן סקירת ספרות מ

ובני קבוצות מיעוט מהגרים  בני נוערבקרב  מגדרלפי  םפעריבכלל ועל  מגדרלפי  םפעריעל  ספרותסקרה נ

 נערים שלהעיקריים שהשפיעו על מצבם  םהגורמי בזיהוי התמקדה הסקירה)דור ראשון ודור שני(. 

 . םנעריב לופילט תכניותו מדיניות קביעתל כיווניםבו

 העולםן מ ספרות סקירת. 3

 מגדרלפי  הפער על המשפיעים גורמים 3.1

מחקרים ובסיסי ה. האוכלוסייה בכלל הנערים רעתללפי מגדר  פעריםמתועדים ה מקצועיתה ספרותב

למשל כך . OECD-הלאומיים של -הם המחקרים הבין נערותל נעריםהנתונים המקיפים ביותר על הפער בין 

הלימודיים מצא שההישגים נ( OECD, 2015b) 15הועברו למדגם של תלמידים בני ש 6מבחני פיז"הב

 –; שיעורי הנשירה עקבית בצורה בכל המדינות, נערותהשל  המאלנמוכים  נעריםמיומנויות הלמידה של הו

ושיעור הנערים המסיימים  גבוהים מאשר בקרב הנערות;הנערים  ממערכת החינוך בקרב –הסמויה והגלויה 

 ;Popkin, 2014 ;2014קדושאי ועמיחי, -)כהן נערותהמשיעור גם הוא גבוה ת גמר תעוד ללאאת לימודיהם 

Saenz & Ponjuan, 2009; Thomas & Stevenson, 2009; Toldson, 2008; Roderick, 2003,.) 

. נעריםבהם יש יתרון לשקיים בכל התחומים או שיש תחומים  מגדרלפי  הפערהיא אם נוספת חשובה  אלהש

ניתוח ב. מדעיםמתמטיקה ומקצועות לנערים יש יתרון ב, לאומיים שבממוצע-למשל נמצא במחקרים בין

 מצבפי -פיקוח עלב ,מגדרהפער לפי לא נבדק  לאומית-והספרות ההשוואתית הבין OECD-י היד-עלעשה נש

הבדלים אלה . הרחבה לאוכלוסייה מיעוטבני קבוצות  או מהגרים קבוצותבהשוואה בין כלכלי או -חברתי

 המתארים מחקרים של להלן תובא סקירה מקיפה. מסוימות במדינותורק  מסוימים במחקריםנבדקו רק 

 קים בפערים.העוס המחקריםל ע(, בדגש מיוחד OECD, 2015a) אלוקבוצות -תת של הייחודיים הקשיים את

                                                   
בחמש השנים  18ילדים עד גיל  9,800-, לעומת כ18ילדים עד גיל  1,800-בחמש השנים האחרונות עלו מאתיופיה כ 5

 פי מידע שנמסר ממשרד הקליטה(.-שקדמו להן )על
6 Program for International Students Assessment – PISA 
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בקרב קבוצות של מהגרים או בני קבוצות  מגדרלפי  הפער מדדיםבעובדה שבהרבה  םמחקרים אלו תומכי

בקרב נערים  הקיפוח ולכן, האוכלוסייה בכלל מאשר גדולכלכלי נמוך -מיעוט או בקרב בני מעמד חברתי

 יש לנערות נערים בין הפערים על המשפיעים לגורמיםהספרות מדגישה ש אפילו יותר. גדולבקבוצות אלו 

יתכן כי יש גורמים נוספים ייחודיים לקבוצות אלו. ההשפעה המצטברת של מגדר, וי יותר חזקה השפעה

טענת ל, והמשפיע על כל הגילים (Matthews et al., 2010מוצא ותהליך ההגירה יוצרת מצב של סיכון משולש )

בארצות  המחקר ספרותמקורה של רוב ל ההתבגרות. ימתבטאים בעיקר בג םהדברי ,מקצת החוקרים

אמריקנים ומהגרים לטינים, אך יש גם מחקרים ממדינות אחרות, -הברית, והיא עוסקת בקבוצות כגון אפרו

 & Escandell, Mari-Klose ;2012, עמיתיהו סטרבצ'ינסקי-כאהן) וקנדה נורבגיהובהן גרמניה, בריטניה, 

Mari-Klose, 2015; Titzmann, Mesch & Silbereisen, 2014; Borg, 2013; Koller et al., 2010; Matthews et al., 

2010; Titzmann & Silbereisen, 2008; Ding & Hall, 2007; Cassen & Kingdon, 2007;.)  

 מהגרים נערים של הייחודיים קשייםה על המשפיעים גורמים 3.2

נערים בכלל ובקרב מהגרים  של מצבםל שרבקספרות שנמצאו בפרק זה אנו סוקרים את הגורמים -בתת

היקף , בני הנוערתפיסות של ההגורמים משפיעים על  בפרט. נמוךכלכלי -חברתי מעמדמוקבוצות אחרות 

, אך בסופו של דבר על המצב ים. לכל גורם יש השפעה ישירהבלימודהתנהגויות הסיכון שלהם והישגיהם 

  .הגורמיםכל  בין המצטברים הגומלין יחסי ידי-מהגרים נקבע עלהנערים המצבם של 

 רמאפיינים הקשורים במגד. 1

בגיל  נעריםל הרלוונטייםמעבר לגורמים החברתיים, המשפחתיים והמערכתיים  :גורמים אישיים

, הפרעות קשבלמידה, לקויות . נערות מאשר יותר נעריםגורמים ביולוגיים המאפיינים  נם גםיש ,ההתבגרות

קבוצות בני  נעריםללכך,  םובהתא ;נעריםשכיחים יותר בקרב  בעיות התנהגות, מרדנות וקשיי הסתגלות

 Kingdon, Serbin) הקולטת לחברה הסתגלותם ועל יםידלימוההישגיהם קושי רב יותר המשפיע על מיעוט 

& Stack, 2017; Child Trends, 2016; Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015; Popkin, 2014; Saenz & 

Ponjuan, 2009; Buchmann, DiPrete & McDaniel, 2008;.) 

א יצירת חברויות. יה ,ערותונ נערים בקרבשונה תופעה נוספת הבאה לידי ביטוי באופן  :תייםרקשרים חב

 החברתיתתמיכה ההקרובה,  הסביבוהמשפחה ה דרך תחברתיתמיכה די מקורות של אין כאשר לבני הנוער 

מצאו  (Rigle-Crumb & Callahan, 2009קרמב וקלאהאן )-הריגל. חשיבות רבה תמקבלדרך חברים  תהמושג

הורים הופחות קשרים עם מורים  למשל) לתמיכה חברתיתממוצא לטיני יש פחות מקורות  נעריםלכי 

בקבוצות  בבית הספר(. נוסף על כך, המחברים מציינים שנערות נוטות להיות מעורבות יותרפחות מעורבים 

לעומתן  נעריםבלימודים.  כדי להתקדםחברויות ב יעזרחברתיות, ליצור לעצמן רשתות תמיכה חברתיות ולה

בהתנהגות סיכון, כגון שוטטות קבוצות חברתיות המאופיינות ב –בחבורות רחוב חברויות יותר לפונים 

 ,Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose)למגע מוגבר עם המשטרה  , המוביליםאלכוהולב פרזשימוש מוו

2015.)  

 והחברה השפעת המשפחה. 2

 עמדמ לביןבלימודים  נמוכים הישגים בין קשר קיים, כאמור :כלכלי של המשפחה-מצב החברתיההשפעת 

 ;Spitzer & Aronson, 2015; Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013; OECD, 2011) נמוך כלכלי-חברתי
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Toldson, 2008 .) ,נמוך כלכלי-חברתי עמדבמלרוב  מתאפיינים בחברה מיעוט קבוצותאו בני  מהגריםככלל 

 של הכלכלי במצב גם ביטוי לידי באמעמד זה  .(Matthews et. al., 2010) הכללית החברה לעומתיותר 

  .חיים ריםהנע בהש הסביבה במאפייני וגם המשפחה

( ועל Child Trends, 2016) נערותמאשר על  נעריםעל  ותרי שלילית השפעה סגרגטיבית אתנית הסביבלו עוניל

 (.Fantuzzo et al., 2012) כלכלי-חברתי מעמד מאותו"לבנים"  נערים על מאשר יותראמריקנים -אפרו נערים

ם יתומכ לגורמים מקושריםיהיו ילדים ומשפחותיהם נמוכה של האם מקטינה את הסיכוי שההשכלה 

-Escandell, Mari-Klose & Mari) , ולכך יש השפעה בעיקר על הנעריםבלימודים סייעל יםלושיכ ,קהילהב

Klose, 2015.) 

העצמית של נערים ועל  התפיסהד מרכזי בהשפעה על למשפחה תפקי :תפיסות וציפיות של המשפחה

(  Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015קלוז )-קלוז ומארי-, מאריאסקנדל הישגיהם בלימודים.

 ואילו, מהנערות יותר גבוהות לימודיות ציפיות כלל בדרך יש נמוךכלכלי -חברתי מרקעמציינים שבמשפחות 

מציינים שבמשפחות  (Saenz & Ponjuan, 2009'ואן )ופונג סאנז .גבוהה להשכלה פחות מכוונים הנערים

המקריבה את הפרט לטובת המשפחה. בפרט, ישנה  צא לטיני תהיה לעתים קרובות סולידריות רבהממו

. מבחינת הנערים, ציפייה זו יוצרת סייע בפרנסת הביתול המשפחהלהגן על במשפחות אלה  ציפייה מהנערים

 . שלהם העתידמסלול שבו השכלה גבוהה אינה חלק מתמונת 

היו להם ציפיות גבוהות שמצד שני, נמצא כי נערים בני קבוצות מיעוט שהוריהם עודדו אותם להצליח ו

 Kingdon, Serbinמילדיהם, הגיעו להישגים גבוהים יותר בלימודים מנערים שלא קיבלו תמיכה זו מההורים )

& Stack, 2017; Koller et al., 2010; Toldson, 2008 .)עבור תפיסות חיוביות  ליצור המסייע נוסף שובהיבט ח

שנערים מצא  טולדסון(. Toldson, 2008בבית של אב משכיל, המשמש מודל לחיקוי ) והנערים הוא נוכחות

אמריקנים שחיו עם אביהם או עם מודל חיקוי גברי אחר, במיוחד אם היה בעל השכלה, הגיעו -אפרו

 ומים ללא מודל לחיקוי גברי כזה. נערים דמ להישגים לימודיים גבוהים יותר

 בני מהגריםשל גורמים רבים יכולים להשפיע על השתלבותם של מהגרים,  :תפיסות וציפיות של החברה

 קולטתההחברה על התרבות של נרכש שלימוד השפה, ידע  בהםוושל בני קבוצות מיעוט בחברה הקולטת, 

שונה גורמים אלו על נערים השפעת נראה כי . בחברה אשון והשניהדורות הרשל  שתלבותהה תומיד

-Escandell, Mari-Klose & Mariבתהליך ההשתלבות )מראים קושי רב יותר נערים העל נערות:  מהשפעתם

Klose, 2015 .)מאשר בקרב )גברים( יותר בקרב מהגרים  יםלחברה החדשה שכיחקשיי הסתגלות , דומהב

 ;Kingdon, Serbin & Stack, 2017; Child Trends, 2016; Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015מהגרות )

Popkin, 2014; Saenz & Ponjuan, 2009; Buchmann, DiPrete & McDaniel, 2008.) 

גם  משפיעותה, בני הנוער בקרב שנבנות והתפיסות החברתיות הנורמות עלמרכזית עה השפ יש לחברהגם 

 מטילה ספקחברה האם  .מיעוט קבוצותנערים בני  של ללימודים היחסעל לימודים ובהישגים העל הן 

 של הנערים תותפיסהועל ההתנהגות  דפוסיעל השפעה שלילית כך להיה ת, ביכולתם של הנערים להצליח

(Popkin, 2014 .) הישגים נמוכים  האתנית כבעלת קבוצהמזהה את ה תיהסטריאוטיפ החברכאשר

הישגים למשמעות חשיבות ו חסויהם לא י ,התלמידים לא יהיו גבוהותשל  הההשכלבלימודים, שאיפות 
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לא יאמינו שבית הספר יכול לתרום לעתידם הם ו( Irvin & Hudley, 2005; 2016לוי, גבוהים )לימודיים 

(Roderick, 2003 .)תמונת שלתפיסות שליליות  יוצרות, נעריםבעיקר בקרב  חותיאלו, השכ גויותש אמונות 

 .(2016)לוי,  יכולותיהם בתחום הלימודיםל שו שלהם העתיד

 איתנהזהות אתנית  בהעדר רואיםה ישו, זהותכרוך לעתים קרובות במשבר  השתלבותתהליך ההגירה וה

 ,Spitzer & Aronson, 2015; Roderickקבוצות מיעוט )בני של מהגרים ו הלמידהיכולת  בולם אתמחסום ה

ת כלפי הקבוצה חיוביכי תחושה מצאו למשל, ( Thomas & Stevenson, 2009) וסטיוונסון תומס(. 2003

בית הספר שהם חשים כלפי  וביחיקשורה ליחס משתייכים אמריקנים -אפרונערים אליה שהאתנית 

גם בעייתיים נטו תלמידים , נערים שמוריהם דיווחו שהם מנגדת על לימודים והישגים. ות חיוביואמונלו

. לעתים חוסר רצון להצליח המוצא שלהםקבוצת ל שבמורשת התרבותית נערים שאינם מכירים להיות 

 Saenz; 2016יקיר, ) ;("acting white")"הלבנה"  תרבותהוא חלק מדחיית מאפיינים המזוהים עם ה לימודיםב

& Ponjuan, 2009). 

 הספרלבית גורמים הקשורים . 3

מהגרים בצורות שונות.  תלמידיםארצות שונות קולטות  :להשתלבות נערים מהגרים בבית הספרסיוע 

 ארץ מוצא המהגרים מאות תלמידיםל שהצלחה שונה ( הראה OECD, 2015b)מבחני פיז"ה נתוני ניתוח 

ארצות היודעות טוב יש  כי אפוא נראהשונות. בארצות קולטות  כלכליים-חברתייםמאפיינים ובעלי אותם 

 ייתכןמבחן פיז"ה  נתוניפי -על. שונים יםרקעמשל תלמידים  יםרווכישיכולות יותר מאחרות כיצד לקדם 

 .נוקטות שהןהדבר קשור ישירות למדיניות החינוך כי 

תפיסות גם המשפחה, של של החברה ומוקדמות הנחות לובדומה לתפיסות  :מוריםהשל תפיסות וציפיות 

 ,Kingdon, Serbin & Stack, 2017; Thomas & Stevenson) התלמידיםשל מורים משפיעות על הישגי ציפיות ו

 ,Kingdon, Serbin & Stack) םאמריקני-אפרו נעריםו נערותכי מורים תופסים באופן שונה נמצא (. 2009

2017; Thomas & Stevenson, 2009; Ding & Hall, 2007; Roderick, 2003) . ,י יד-עלנתפסים  אלהנערים ככלל

הישגים בספורט מהישגים בלימודים, נוטים יותר לאלימות מוריהם בתור תלמידים המעריכים יותר 

אין התאמה אתנית בין המורים  אם שליליות במיוחדנוטות להיות תפיסות הומפריעים יותר בכיתה. 

-עלה , המתפרשים באופן מוטעמאפיינים תרבותייםתפיסות מוקדמות וחוסר הבנה של אם יש ו לתלמידים

מצמצמת את  מוצא קבוצת מאותה גברים. העובדה שאין מורים (Thomas & Stevenson, 2009) י המוריםיד

 & Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015; Saenzבבית הספר ) מודל לחיקוי באפשרויות להציה

Ponjuan, 2009.) 

 ם הלימודיים שלתורמת להישגיהורים גבוהה מעורבות  :בבית הספר ילדיהםבלימודי  םמעורבות הורי

 בהפחתת מסייעתו( Kingdon, Serbin & Stack, 2017; Koller et al., 2010; Toldson, 2008) התלמידים

מגלות קבוצות מיעוט בני משפחות מהגרים או . (Titzmann & Silbereisen, 2008) תות סיכון ועברייניוהתנהגו

אחרים תרבות חסמי השפה או מחסום בשל  ,במעורבות בפעילות בית הספר משמעותיקושי פעמים רבות 

(Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015; Roderick, 2003 .) ,צא כי מעורבות ההורים רבה יותר נמכמו כן

 (.Buchmann, DiPrete & McDaniel, 2008) נעריםמאשר אצל  נערות אצל
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קיימים, במיוחד בקרב בני הקשיים ה את מחריפיםמעברים אלו  :תיכוןמעבר לחטיבת ביניים ולבית ספר 

בוצות מיעוט קנערים מהגרים או בני בכלל ובייחוד בקרב  נעריםבקרב (, Vaxberg, 2015) נוער בסיכון

(Kingdon, Serbin & Stack, 2017; Akos, Rose & Orthner, 2015; Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 

2013; Buchmann, DiPrete & McDaniel, 2008; Roderick, 2003 .) עם השנים מתרחבים הפערים בהישגים

. (Roderick, 2003) ית הספר התיכוןוצות מיעוט, והם מגיעים לשיא בבבקני ב נעריםלימודיים לרעת הה

 מערכתבו הלימודים מבנהב, הספרשינוי דרמטי בגודל בית  כלל בדרךכולל המעבר לתיכון כי  מציין רודריק

גם שינוי דרמטי במבנה משמעו פר. בית ספר גדול בית הס סביבתמורכבות רבה יותר של הוא יוצר , והשעות

לימודיות ומקצועות לימוד מורכבים דרישות יותר כרוך בהחברתי של קבוצת השווים. נוסף על כך, המעבר 

בין מורה  לאינטראקציהש פחות הזדמנויות יותר. בה בעת י גבוהות ותדורשים מיומנויות לימודייותר, ה

(, והמורים Vaxberg, 2015) ם יותריאנונימיל הופכיםהתלמידים  ,. יתר על כןתיתקבוצעבודה לתלמיד ופחות 

 יםתלמידהקשריהם עם כדי לבנות את מסתמכים יותר על תפיסות סטריאוטיפיות ועל ניסיון קודם 

(Roderick, 2003 .)         יתמודדו היטב הם אם תקבע חדשה ה הלימודית התלמידים להסתגל לסביבהשל היכולת

שהמעבר לבית ספר תיכון קשה יותר משום  םקבוצת מיעוט מוצאיבני מסכם שנערים  רודריקעם המעבר. 

הם מגיעים לבית הספר ו עם האתגרים הלימודיים והחברתיים הנלווים להתמודדשיש להם פחות משאבים 

 . משפחתיתיותר ובפחות תמיכה  נמוכותמנויות למידה התיכון מצוידים במיו

 םמוריהבהעדר אינטראקציה חיובית בין בעיקר , המוצאת ביטוי עין זוחוויה מ :בבית הספר תשליליחוויה 

 קבוצות מיעוטבני  נעריםוהיא שכיחה יותר בקרב  ,נמוכיםלימודיים הישגים ל קשורה אף היא ,מידיםללת

(Toldson, 2008; Ding & Hall, 2007; Roderick, 2003 .)כי תחושת הבדידות של מציין במחקרו  רודריק

רצויים בבית הספר. האינטראקציה השלילית בין מורים תלמידים אלו גבוהה, והם מרגישים שאינם 

תלמידים ה את המביאה תגברייסה תפ של הקיומלעתים קרובות מ נובעתעזרה ל פוניםלתלמידים שאינם 

(. מאפיינים אלו מחמירים את החוויה Saenz & Ponjuan, 2009) ת כישלוןיחוויקשיים ולהסתיר מסביבתם 

 הנערים. בקרבמבית הספר השלילית 

 קבוצותל ולעזור הצורך להימנע מהסללה את גישההספרות מד :התנהלות מערכת החינוך ובית הספר

ול לייקבע להם מסבטרם לם יותר. יש לתת לנערים די זמן להתאק םגבוהי וליםללהשתלב במס חלשות

ם נמצא ו לפניהם בעתיד. במקרים רביפתחלימודים )רמת לימודים או תחום( שיגביל את האפשרויות שיי

 פניםוחינוך מיוחד ובקרב הממסגרות של יתר ב-ייצוג ישכלכלי נמוך, -שלנערים אלו, ממעמד חברתי

מבית הספר. יכולות להיות לכך כמה סיבות,  יותר "מונשרים"או מושעים והם  ,נמוכים יותרלמסלולי לימוד 

ל עליו את האתגרים שהמסלולים ברמה כגון הערכה לא נכונה של היכולת או העדר רצון של התלמיד לקב

רים הגבוהה יותר מציבים, שהם תובעניים יותר או שיש בהם יותר סיכון. כל אלה יכולים להיות קשו

שלהם לעזור מוגבלת יותר יכולת לדוד מצד ההורים ולהעדר עי ,החסר של יכולות התלמידים-להערכת

(OECD, 2015a; Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013; Saenz & Ponjuan, 2009; Roderick, 2003.) 



 

9 

  – אתיופיה יוצאי נערים של םצבמ אתהמסבירים  גורמים. 4

 מפתחה אנשי תפיסת    

יוצאי אתיופיה.  נערותהו נעריםהאת מצבם של  ירבלהס היכולים גורמיםה אודות עלהמפתח נשאלו  אנשי

 . להם או ייחודיים נעריםהבקרב מהגורמים בולטים יותר  הם נשאלו אילובהמשך לכך, 

 יוצאי אתיופיה נוער  בנישל  ם על מצבםימשפיעהגורמים  4.1

 .השכונה ומאפייניאנשי המפתח הדגישו שני גורמים: מאפייני המשפחה 

 מאפייני המשפחה. 1

  :מאפייניי משפחה מקשים על הורים לתמוך בילדיהם ולפקח עליהםמספר 

  לצרכים ינה כלכלית להיענות חאלה מקשים מב –הכנסה משפחתית נמוכה ומספר ילדים גדול

 .לרצונות של כל ילד וילדו

  העדר דמות  ילדים מאבות שונים, ובעיקר עםהוריות ומשפחות -גבוהה יחסית של משפחות חדשכיחות

 .לחיקוי עבור הנערים אב

 בישראל נולדו הילדים אם חודיבי, לילדים הוריםה ביןואפילו פערי שפה תרבותי -וביןדורי -בין פער 

 .צעיר בגיל עלו או

  הם גדלו רבים ממפני ש ,הורים בצורה טובהכ םלמלא את תפקיד שגדלו בישראלקושי של הורים רבים

 .בפנימיו תחיו כיוון ש ,ללא מודל הורי משלהם

 השכונה ינימאפי. 2

להלן  .בעוני ההחיאוכלוסייה  שלו אתיופיה יוצאי של"גטו" ב יםלגד בני הנועראנשי המפתח ציינו שרבים מ

 :אלומאפייניהן של שכונות 

 כישורי בהן  –יחסית  נמוכותמקצועיות בעלי יכולות ומורים  ,שמשאביהם מוגבלים ,בתי ספר חלשים

 ;מתאימהכיצד לעזור בצורה ידע בהוראה והן 

 תרבות קיומה של ; נוער ומרכזי נוער תנועות, חוגים כגון, השכונה בתוך חיובית פנאי בפעילות מחסור

 ;רחוב שלילית, המאופיינת בהתנהגויות סיכון דוגמת שתיית אלכוהול ומגע תכוף עם המשטרה

 ( ולמשל משאבים ציבוריים דלים )למשל) כלל קיימות שאינן או מוזנחות תשתיותמרכזים קהילתיים 

 ;(פארקים

 על היכולת גםמקשה אליה ועל כן להגיע מהשכונה ו צאתלהמקשה , ציבורית לא מספקת תחבורה 

, לבקר חברים שלאחר הלימודים, להשתלב בפעילות מחוץ לשכונה ללמוד בבית ספר טוב יותר

 .פרטי רכב אין המשפחות שלרוב כיוון ,מיוחדת חשיבותציבורית טובה  לתחבורהומשפחה ולעבוד. 
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 של נערים יוצאי אתיופיה םצבמגורמים המסבירים את  4.2

 מבוססים על דיווחיהם של אנשי המפתח: להלןהסעיפים 

אימהות במשפחה ובחברה בכלל במהלך ההשתלבות בחברה האבות והשינוי במעמדם של . 1
 הישראלית

כך הופר לא מעט האיזון ביחסים בתוך המשפחה. בו ,, בעוד מעמד האבות נחלשהתחזק מעמדן של האימהות

 היו לכך סיבות אחדות:

 גם כמו כן, . בארץ קליטתןתחילת מלהעצים נשים יוצאות אתיופיה נעשו כדי שרבים המאמצים ה

 .בחרו להשתתף כל ההורים, במקרים רבים רק האימהות הוזמנופעילויות לכש

 ים שונים ולהשתלב בסוגים שונים רמעיות מטעם גונשים הראו רצון רב יותר להשתתף בהכשרות מקצו

 , ובהם עבודות לא מקצועיות ובשכר נמוך. של עבודה

  (, בעוד שמצד שני נערותהלחיקוי )בעבור ים חיוביים נשייצירת מודלים קרקע פורייה ל שימשמצב זה

 (.נעריםהלחיקוי )בעבור חיוביים  יםגברי מודלים ניכר כי חסרים

 יםמובילה, נערותהומ נעריםההורים אל ילדיהם והציפיות השונות שיש להם מיחס השונה של ה. 2
 להתנהגויות שונות של שני המינים

  יציאה מן  לבלות עומציבים יותר מג נערותהככלל, הורים מפקחים פיקוח צמוד יותר על התנהגות

 .בשכונה מורשים לשוטט נעריםההבית, בעוד 

  יפה להתנהגויות סיכוןמגביר את החשעל הנערים העדר הפיקוח. 

  ת מערכמגדילה את הסבירות למגע עם חיים בעוני אנשים  ןבהשנוכחות משטרתית מוגברת בשכונות

מוגבלת  יוצאי אתיופיה, ובה בעת יכולת כלפי נעריםיתר -אכיפת החוק. יתר על כן, נטען כי יש שיטור

 ובני משפחותיהם להתמודד עם המשטרה. יותר של הנערים הללו 

קבוצות מיעוט בני מגדר בקרב מהגרים ולפי שצוין, הדברים מתועדים היטב בספרות על אודות פערים כפי 

(Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015; Saenz & Ponjuan, 2009.) 

על תפיסות  נערים וצעירים יוצאי אתיופיה אחריםת של ושלילישל חוויות חברתיות השפעה ה. 3
 הנערים

מחוויות חברתיות שליליות של נערים וצעירים יוצאי אתיופיה  מושפעים נוערהבני הדגישו שאנשי המפתח 

 נמצאו, אתיופיה יוצאי בני נוערברוקדייל על -ג'וינט-מאיירסשערך מכון  2012שנת . ואכן, בסקר מאחרים

 .(2012סטרבצ'ינסקי ועמיתיה, -)כאהן גבוהה בשכיחות אלו תחושות

קשיים במציאת עבודה המדווחים על בעלי השכלה אקדמית צעירים סופר כמה פעמים על בראיונות , הלדוגמ

ווים אישית סיפורים מעין אלו, ויש ח נערים. הכניסה למועדוניםשנמנעה מהם או  התואמת את השכלתם

שלהם ואת  לים את התסכובירלהצליח. מצבים אלו גם מג התאמץבהם כדי להפחית מהמוטיבציה שלהם ל

 .הקולטתמהחברה אכזבתם 
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ממחקרים ניתוח נתונים  –צרכים של נערים יוצאי אתיופיה מאפיינים ו. 5

 בסיסי מידעמו

יש צרכים זהים רבים. אולם, יש הבדל ניכר בעוצמת הצרכים  נערותול נעריםל ,אנשי המפתחלפי תפיסת 

יותר משום שהתנהגותם  ראיםנרחבים יותר ונ נעריםכלומר, צורכי ה. באופן שהם באים לידי ביטויהללו ו

 יותר.  קיצונית

בבית הספר; בהתנהגויות  י תפקודנמוכים יותר ובקשי לימודייםבהישגים  מתבטאים נעריםשל ה הצרכים

זהות ה רכיביבין  ולשלב ם האישיתזהותסיכון רבות יותר וחמורות יותר; בקושי רב יותר להגדיר את 

; תחושת ניכור חזקה יותר ורגישות גדולה יותר לביטויי (הה החדשהֶחברוהזהות של  מוצאה חברתהזהות מ)

ניתוח המאפיינים והצרכים  .המקצועיתם נבחנו בהרחבה בספרות לה ותהסיבגזענות ואפליה. הבדלים אלו ו

 אנשי המפתח.ומהראיונות עם הספרות שעלתה מאת התמונה מחזק נערים יוצאי אתיופיה השל 

 :זוויותנציג את הממצאים משלוש 

 יוצאות אתיופיה תם יוצאי אתיופיה לעומת נערונערי 

 דור ראשון לעומת דור שני של נערים יוצאי אתיופיה 

 שאינם יוצאי אתיופיהלעומת נערים ם יוצאי אתיופיה ינער. 

 .לואיות ולוח המסכם את הממצאים לפי שלוש זובנספח א  אור

הנערים יוצאי אתיופיה שנולדו באתיופיה לאלו הניתוח לפי דור עלייה סוקר את נקודות הדמיון והשוני בין 

מבחני המיצ"ב בכיתה ח' ב :שנולדו בישראל להורים שעלו מאתיופיה. בשני נושאים מצאנו הבדל בולט

נושאים, בשאר ה כון.בהתנהגויות סיהישגיהם של בני הדור השני טובים יותר; שיעור גבוה מהם מעורבים 

יחסנו לכל הנערים יבניתוחים לפי מגדר ומוצא הת. הם מתונים יותרהבדלים בין דורות העלייה, יש גם אם 

יוצאי אתיופיה כקבוצה אחת )ללא הבחנה בין דורות העלייה(. כאמור, גם הנערים שנולדו באתיופיה ותיקים 

ממצאי המחקר אינם משקפים את ועל כן  ,עלו בחמש השנים האחרונות מהם מעטים רקו ,יחסית בארץ

  .בארץ חדשים ביותרעולים המצבם של ה

הארץ שהוריהם לא עלו מאתיופיה  דיייל" מתייחס ליהודים נערים שאינם יוצאי אתיופיהכאמור, השם "

 .(המועצות לשעבר מבריתשהוריהם עלו הארץ )לא כולל נערים ילידי 

 מגדרלפי  םימצבם של נערים יוצאי אתיופיה ופער 5.1

הישגים בלימודים,  :בתחומים שונים, למשל ,האוכלוסייהת מגדר אפשר למצוא בכל קבוצו לפי םפערי

ם, . אולהנעריםלרעת הם פערים ה ברוב המקרים .בית הספר, התנהגויות סיכון והיחסים עם ההורים תפיסת

מי  בקרבאתיופיה גדול מהפער  יוצאי בקרברבים הפער  בתחומיםכי  מראהמגדר  לפי רהפע גודל של ניתוח

 .)ר' נספח א( שאינם יוצאי אתיופיה

 .מגדר פיל מוצגיםבהם  הנתוניםשלוחות מציג נספח ב 
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 המשפחהמאפייני . 1

רקע ה. בין הנערים לנערות יוצאי אתיופיה המשפחותשל רקע מאפייני ההבדלים של ממש ב נמצאולא 

 כלכלי נמוך. -מעמד חברתיבני שני המינים חיים במשפחות המאופיינות ב –דומה  הםשל תיהמשפח

 הישגים בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון. 2

 בקרב הנערים לעומת הנערות נמצא: 

 הפערים גדלים במידה  בית הספר התיכוןהלימודים ב. עד סוף יותר בבחינות המיצ"ב נמוכים םציוניה

 .ניכרת

 בית הוא שיעור הנושרים שאינם משלימים את לימודיהם בלימודיים סיסי ביותר להישגים הב מדדה

מגדר לפי . הפער נערותהבקרב  0.2%לעומת רק  נעריםהבקרב  12% זה עומד עלשיעור תיכון. ההספר 

 .אלה שאינם יוצאי אתיופיהקרב כאן גדול בהרבה מאשר ב

  לרעת הנערים: ציוני בחינות הבגרות בסוף בית הספר התיכוןבדומה מידה בהפערים דרמטיים 

 (61%לעומת  45%)נמוך יותר גרות רגילה שיעור הזכאים לתעודת ב 

 (37%לעומת  25%) לאוניברסיטה סףתנאי הבהעומדת  תתעודת בגרושיעור הזכאים ל גם כך 

  דור השני. יותר בקרב בני הל ומגדר גדלפי בשני סוגי התעודות, הפער 

  במסלולשלמדו  נעריםה (. בקרב45%ת לעומ 58%גבוה בהרבה ) טכנולוגיהבמסלול הלומדים שיעור 

 (.55%לעומת  42%נמוך גם הוא ) הלתעודת בגרות רגיל , שיעור הזכאיםזה

 ימודיותמוטיבציה ושאיפות ל. 3

 :יוצאי אתיופיה נערים לעומת נערות

 העדרדיווחו על  ,נעריםמה שיעור כפולואולם, . ידהמדווחים שיש להם מוטיבציה ללמ בני הנוער רוב 

 (.5%לעומת  11%מוטיבציה ללימודים )

 (89%לעומת  83%) לרעת הנערים יחסיתפער קטן , בלימודיתת מסוגלות תחושדיווחו על גם  םרוב .

אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים"; "כשאני מחליט אשר ההיגדים האלה: "כ מדד כלל אתה

יות משימות לימודלהצליח באם אני רוצה, אני יכול "אני מסוגל לעשות זאת";  ,ללמוד משהו קשה

 ".עבודהאו  מבחן שונות כמו

 80%אינו גדול )גם מגדר לפי תעודת בגרות עד סוף כיתה י"ב, והפער  צליחו לקבלמאמינים שי םרוב 

שאיפות בנוגע ל, לעומת זאת. ם בפועלהישגיהשאיפות לבין הפער גדול מאוד בין אפוא (. יש 88%לעומת 

 (. 61%לעומת  40%) לרעת הנערים גדול מאודנמצא פער בעתיד  תיכונית-במסגרת על ללימודים

 בלימודים עזרה. 4

של יותר . אולם, למרות ההישגים הנמוכים (61%) עזרה בלימודים יםשיעור דומה של נערים ונערות מקבל

 (.70%לעומת  45%) לימודי סיוענערים, הם פחות מעוניינים לקבל ה
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 השווים קבוצת ועםעם מורים  יחסים. 5

 ( 57%( ובין התלמידים לבין עצמם )38%בהערכת היחסים בין המורים לתלמידים )הבדלים נמצאו  לא

דיווח על "כתובת" בבית הספר )האם יש למי לפנות כאשר מגדר ב לפיפער לא נמצא  ,בדומה לפי מגדר.

 (.51%)נתקלים בקושי או בבעיה( 

  בית הספר חיובית כלפי כללית  חושההמדווחים על תנמצא באחוז לרעת הנערים ואולם, פער קטן

 (.61%לעומת  57%)

  יוצאי אתיופיה אין תפיסות חיוביות על סביבת בית הספר. נערים שיעור גבוה של לשראוי לשים לב

 הם מרגישים שאין להם כתובת לפנות אליה. שעקב כךייתכן 

 ת סיכון וחשיפה לאלימותיוהתנהגו. 6

נערים לעומת הנמצאו מאפיינים אחדים של  .מגדרלפי גדול מאוד פער במדדים של התנהגויות סיכון נמצא 

 נערות:ה

  אלכוהול  שתודיווחו ש 17-15בני  םנערימה 34%אלכוהול. למשל, מעשנים ושותים של שיעור ניכר

 .מהנערות 13%, לעומת שלא לצורכי דת לפחות פעם בשבוע

 ( 6%לעומת  14%שיעור גבוה יותר היו קרבנות לאלימות); בחודש שקדם לריאיון מישהו מהתלמידים ו

 (.23%לעומת  34%) לעג להם בשל צבע העור, המוצא או הדת שלהם

 גבוה בהרבה גם , תכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכוןה-0360לפי שאותרו  שיעור הנערים בסיכון

 היו גורמי סיכון מרובים. 37%ומת לע 51%-הוא: ל

  פעילות לאחר הלימודים. 7

לעומת שיעור  יותרלאחר שעות הלימודים גבוה בלתי פורמלית שיעור הנערים המשתתפים בפעילויות 

 הנערים משתתפים בעיקר במרכזי נוער. (.54% לעומת 62%) הנערות

דחייה הרגשת נערים: הקרב בהשיעורים יוצאי אתיופיה. קרב מגדר ב פערים לפיים לא נמצאו נוספ במדדים

שההורים תפיסת הנערים (; 45%) שההורים מפקחים על היבטים שונים בחייהםה תפיס(; 12%חברתית )

במידה רבה או במידה רבה  היאתיופכיוצאי ישראלים וכ חשים 70%(; זהות אישית )67%) תומכים בהם

( 91%)כוונה ( ואחרונהנה הלפחות שלוש פעמים בש ותהשתתפו בקטט 13%מאוד(; השתתפות בקטטות )

 .17-16בקרב בני  או בשירות לאומי באצלשרת ב( 79%) ורצון

 נערים יוצאי אתיופיה בקרבדמיון ושוני בין הדורות הראשון והשני  5.2

 דור עלייה. פיהנתונים לובהם לוחות מציג נספח ג 

 מאפייני המשפחה. 1

כלה של האם. שהשני, מלבד ברמת הה הדורבני של  אלהל יםדומ הראשון הדורבני של מאפייני המשפחה 

של , אם כי מעט יותר גבוהה מהשכלת האימהות מאודהדור השני עדיין נמוכה בני השכלת האימהות של 

מהות של יבקרב הא 2.1לעומת  מהות של בני הדור השנייבממוצע בקרב הא שנים 5.7 –דור הראשון הבני 

 .בני הדור הראשון
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 הישגים בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון ויחסים עם מורים . 2

 :. בקרב בני הדור השני, לעומת בני הדור הראשון, המגמה מעורבתלימודיםבבכל הקשור בהישגים 

  .הציונים במבחני המיצ"ב בכיתה ח' גבוהים יותר 

 (. 23%לעומת  26%גבוה במעט ) העומדת בדרישות הסף לאוניברסיטהלתעודת בגרות  שיעור הזכאות

 (.49%לעומת  43%זכאים לתעודת בגרות רגילה )של שיעור נמוך יותר  יש בקרבם ,אולם

  (.%11לעומת  %13) 7בבתי ספר של משרד החינוך למידה-אישל  במקצתיש שיעור גבוה 

 (.41%לעומת  36%דור השני )בקרב בני ה מעטב ךעל יחסים חיוביים עם מורים נמו מדווחיםשיעור ה 

 ת סיכון וחשיפה לאלימותיוהתנהגו. 3

 17-15מבני  41%דור השני. למשל, קרב בני הב יותר שכיחותאלכוהול ת שתייוהתנהגויות סיכון כגון עישון 

 דור הראשון.קרב בני הב 27%לעומת  , שלא לצורכי דתאלכוהול לפחות פעם בשבוע שותים

(; 83%) לימודיתמסוגלות ת תחוש :, ובהםדקולא נמצאו הבדלים של ממש בין הדורות במדדים אחרים שנב

; (57%(; יחסים עם תלמידים אחרים בבית הספר )40%) השכלתיות(; שאיפות 11%) ידההעדר מוטיבציה ללמ

תפיסה ; (51%) שיואו ק השיש בעי"כתובת" בבית הספר כהרגשה שיש (; 12%דחייה חברתית )הרגשת 

ת וקרבנ היותם(; 67%) בהםשההורים תומכים  הסתפי; (45%) שההורים מפקחים על היבטים שונים בחייהם

 באלשרת בצ( 79%)ורצון ( 91%); כוונה (13%(; השתתפות בקטטות )34%( וללעג בשל המוצא )14%לאלימות )

 רבה מאוד(.במידה במידה רבה או כיוצאי אתיופיה ישראלים וכ חשים 70%; וזהות אישית )17-16בקרב בני 

הישגיהם של בני הדור השני טובים מבחני המיצ"ב בכיתה ח' לפי דור עלייה: בבשני תחומים בולט הפער 

בשאר המדדים אין שיפור או  .בהתנהגויות סיכון )כגון שתיית אלכוהול(יותר; שיעור גבוה מהם מעורבים 

עלה מהסקר בקרב בני נוער מגמה כללית זו היא ממצא עיקרי שדור השני. קרב בני הבמשמעותיים  הרעה

אותה והיא ממשיכה לעורר מידה רבה של דאגה. כאן בחנו ( 2012, ועמיתיה סטרבצ'ינסקי-כאהן) עולים

 נערים יוצאי אתיופיה.הבקרב פירוט יתר ב

 נערים שאינם יוצאי אתיופיהדמיון ושוני בין נערים יוצאי אתיופיה ל 5.3

 וצא.מ פיהנתונים לובהם לוחות מציג נספח ב 

 מאפייני המשפחה. 1

 :אתיופיה יוצאי נערים של אחדים מאפיינים מצאנו ,שאינם יוצאי אתיופיהלעומת הנערים 

  עוני גבוהים בהרבהההכנסה נמוכות בהרבה ושיעורי הרמות. 

 (6%לעומת  15%) הוריות יותר מכפול-במשפחות חד אחוז הנערים החיים. 

 שנות  13.8שנות לימוד לעומת ממוצע של  4.2נמוכה במידה ניכרת: ממוצע של  אימהותהת השכל

 .לימוד

                                                   
 חלק. חינוך ומרכזי נוער קידום גוןכ מסגרותובהם , החינוך משרד של ספר בבתי למידה-אי ישיעורהכוונה היא ל 7

, העבודה משרד שבפיקוח מקצועיים ספר בבתי ללמוד עברו החינוך משרד של במסגרות לומדים שלא מהתלמידים
 (.לשעבר הכלכלה משרד של ספר)בתי  החברתיים והשירותים הרווחה
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 הישגים בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון . 2

הנערים אלה של לעומת  נערים יוצאי אתיופיה נמוכים בהרבהה, ההישגים בלימודים של בכל המדדים

 :שאינם יוצאי אתיופיה

 34.6הממוצע במתמטיקה הוא ציון היתה ח' נמוכים בהרבה. למשל בכ"ב המיצ מבחניב םציוניה 

 .64.3לעומת  45.4הציון הממוצע בעברית הוא ו; 65.6מת ולע

 ( 68%לעומת  45%אחוז הזכאים לתעודת בגרות רגילה נמוך יחסית) זכאים . שיעור נמוך עוד יותר

  .(58%לעומת  25%) תעודת בגרות העומדת בתנאי הסף לאוניברסיטהל

  (22%לעומת  46%)כנולוגי ולא נבחנו בבחינת בגרות במתמטיקה לומדים במסלול ט גבוה בהרבהשיעור.  

  (.9%לעומת  12%, הפער אינו גדול )רגבוה יות בבתי ספר של משרד החינוך הלמידה-איזאת, אף ששיעור עם 

 ימודיותל מוטיבציה ושאיפות. 3

 למידהיש מוטיבציה ללימודים. עם זאת, שיעור גבוה יותר דיווחו על העדר מוטיבציה ל נעריםלרוב ה 

 .(6%לעומת  11%)

 לרעת הנערים יוצאי אתיופיה , בפער קטן בלבדתעל תחושת מסוגלות לימודיגם רים דיווחו ערוב הנ 

 .(88%לעומת  83%)

 בינם והפער  ,עד סוף כיתה י"בתעודת בגרות יצליחו לקבל רוב הנערים יוצאי אתיופיה מאמינים ש

(. עם זאת, יש פער גדול מאוד 90%לעומת  80%אינו גדול כל כך ) שאינם יוצאי אתיופיההנערים לבין 

 (. 80%לעומת  40%) שואפים ללמוד במוסד על תיכוני בעתידבשיעור ה

 בלימודים עזרה. 4

נערים יוצאי ה(. ואולם, 56%לעומת  61%בלימודים ) עזרה םמקבליבשיעור המובהק לא נמצא הבדל 

(, ובכך יש כדי לשקף את תפיסתם 29%לעומת  45%מעוניינים הרבה יותר בקבלת עזרה נוספת )יופיה את

 ם מתמלאים.לגבי צרכים שאינ

 עם קבוצת השוויםמורים והיחסים עם . 5

 :שאינם יוצאי אתיופיהנערים יוצאי אתיופיה לעומת נערים  של אחדים מאפיינים מצאנו

 ( ועם 42%לעומת  38%) פערים קטנים נמצאו בשיעורים המעידים על יחסים חיוביים עם המורים

בעלי תחושה כללית (. עם זאת, פער גדול יותר נמצא בשיעור 62%לעומת  57%חברים ללימודים )

 (.69%לעומת  57%בית הספר )חיובית כלפי 

  51%) השי או בעיוקנתקלים בהם שר אכ ," בבית הספרלהם "כתובתשיעור נמוך יותר מרגישים שיש 

הקשיים נערים יוצאי אתיופיה והשל  יותרההישגים הנמוכים לנוכח מאוד (. הדבר חשוב 67%לעומת 

 הם מתמודדים.תם א  שהאחרים 

 ת סיכון וחשיפה לאלימותיוהתנהגו. 6

 :שאינם יוצאי אתיופיהנערים יוצאי אתיופיה לעומת נערים  של אחדים מאפיינים מצאנו

  (.15%לעומת  34%) או הדת מוצאהאו  ,עורהלעג בשל צבע על  דיווחושיעור כפול 
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  (.11%לעומת  14%על קרבנות אלימות )גם שיעור גבוה במקצת דיווחו 

 ( 12%-ו 13%לא נמצא פער בהשתתפות במעשי אלימות.) 

  (35% לעומת 38%)מעשנים  נעריםלא נמצאו הבדלים בעישון ובצריכת אלכוהול. שיעורים דומים של 

. עם זאת, (35% לעומת 34%: 17-15בני בקרב ) שלא לצורכי דת אלכוהול לפחות פעם בשבועשותים ו

 דור השניקרב יוצאי אתיופיה בני האלו מתגברות בהקודם, התנהגויות סיכון  הפרק-תתכפי שצוין ב

 41%-מעשנים ו 51%) שאינם יוצאי אתיופיה נעריםה שבקרב מאלה גבוהים שיעוריםנמצאו  ובקרבם

 .(שותים אלכוהול לפחות פעם בשבוע

 ( המופנים לשירות המבחן לנוער גבוה בהרבה הדור נערים ונערות בני השיעור יוצאי אתיופיה )ראשון– 

מיוצאי  90%-. כמקרב כלל היהודים)נערים ונערות( בני נוער לאלף  20.5לעומת לאלף בני נוער  55.1

 הם נערים. נוער המבחן לאתיופיה המופנים לשירות 

 יחסים עם ההורים. 7

תומכים בהם פחות הוריהם היא ש נערים יוצאי אתיופיההתפיסת בהשוואה לנערים שאינם יוצאי אתיופיה, 

 (.45% לעומת 70%) פחות מפקחים עליהםו( 67% לעומת 80%)

 לקראת שירות בצבא. 8

מהנערים שאינם יוצאי  97%-אתיופיה ומיוצאי  91%)בא לצלהתגייס  מתכוונים 17-16בני  מרבית הנערים

 79%) חסיתפער גדול יב להתגייס רוצים(. עם זאת, פחות נערים יוצאי אתיופיה . הבדל לא מובהקאתיופיה

 (.89% לעומת

 בישראל המדיניות. 6

יוצאי אתיופיה. בחלק השני  בני נוערבארץ בכל הקשור בהקיימת  המדיניותסקירת מובאת  פרק זה בתחילת

 של בנקודה ניצבים אנו. כפי שנציין בהמשך, לוהלקווי מדיניות  אתאנשי המפתח תפיסת ב נעסוקשל הפרק 

עיות ובצרכים בב עיסוק כלל שאין או עיסוק מעט רק יש זו במדיניות, בעת בה. במדיניות ניכר שינוי

 יוצאי אתיופיה. נעריםוחדים של המי

 בישראלהקיימת מדיניות ה 6.1

יוצאי אתיופיה מטרה מרכזית.  בני הנוערהשתלבותם של שיפור השנים ראתה ממשלת ישראל ב לאורך

ליוצאי אתיופיה וקצתן ליוצאי מבצע פעולות מסוימות, קצתן מיוחדות  רלוונטי תיבהתאם, כל משרד ממשל

ר. להלן נתאר שלוש תכניות כניות לאומיות רחבות יותאחרים. בה בעת היו כמה ת בני נועראתיופיה ול

 עיקריות.

 2013-2008 שניםיושמה ב – "החומש"תכנית . 1

 בנושאי תחומיים-לספק שירותים רב יהחליטה ממשלת ישראל ליישם תכנית חומש כד 2008בפברואר 

וברמת  יתארצברמה הנבחרות יושמה התכנית בשכונות ודיור. תחילה  , תעסוקהחינוך, רווחה, קליטה

כדי להכינם לחיים אחרי השירות הצבאי  (35עד  16פעלה התכנית עם צעירים )בני ית ארצהשכונה. ברמה ה

תכנית לעבודה. ברמת השכונה התמקדה התכנית בשכונות שיש בהן מספר גדול של יוצאי אתיופיה. ולשוק ה
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 משרד, רד החינוךמשרד העלייה והקליטה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משהיו שותפים 

 והשיכון.  הבינויומשרד  8והתעסוקה המסחר, התעשייה

 הנחו את התכנית: תעקרונו שלושה

 ;(35עד  16)גיל  מענהכמעט בשום  תהזכ לאהתכנית  הפעלתל עדש יהלאוכלוסי מענה מתן .1

 תומועדפ פעולה דרכיוהגדרת  כמכלול אתיופיה יוצאי בשילוב הכרוכים לצרכים התייחסות .2

 ;אחד מן הצרכיםואסטרטגיות למילוי כל 

 .רמת הביצועב המשרדים בין פעולה ושיתוף שיח מעודדת אשר משרדית-בין קידום עבודה .3

 שנת תכנית עדבמשיך לה והוחלט התכנית תקציב את ששינו ממשלה החלטות כמה התקבלו השנים לאורך

, 2012משנת עם תום פרק הזמן שנקבע לתכנית ולאחר פרסום דוח מבקר המדינה  .(2014הנדין, חביב ו) 2013

 .מתכונתאותה התכנית, הוחלט שלא להמשיך בתכנית ב קשיים ביישוםשהצביע על 

 2014 משנת" חדשה דרך -הממשלתית לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית  התכנית". 2

סיום תכנית החומש התעוררה השאלה אם יש להאריכה באותה מתכונת. לנוכח הביקורת הרבה על  עם

 הממשלה החליטה 2014 בפברואר, וכךהמטרות והאסטרטגיה.  אתמחדש  לבחוןהתכנית וביצועה הוחלט 

מה משרדית הוק-על גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. ועדה בין

משרד העלייה והקליטה. הוועדה פרסמה את המלצותיה, והממשלה אישרה אותן רשמית ביולי  הובלתב

2015. 

. על כל אחד מן 9יסוד אבני שש באסטרטגיה. התכנית מבוססת על ממש של שינוי מהוות ההמלצות

, ואחר היסוד אבני ששאת  נפרטלתכנית מעשית. ראשית  היסוד אבניהמשרדים הוטלה אחריות לתרגם את 

 . בני נוערשתיים מתכניות משרדי הממשלה, בהתייחסות מיוחדת ל פרטכך נ

 :היסוד אבני שש להלן

בנות כל אחת מהתכניות בעבור יוצאי אתיופיה כך שיכללו היש לבחון מחדש ול :מיטבי בלשילוהדרך  .1

 מהותי חסם קיים אם אתיופיה ליוצאייש הצדקה לתכנית נפרדת . אתיופיה יוצאי שאינם ישראליםגם 

 (.וכדומה עלייהה מועדל סמיכות)שפה,  משלבת במסגרת תת לו מענהל דרך שאין

בכל  בוא לידי ביטויבאוכלוסיית יוצאי אתיופיה צריכה ל גוניות-הרב :אתיופיה יוצאי בקרבגוניות -רב .2

 .זו באוכלוסייה לתמוך שנועדוהתכניות 

 כבוד רצון לשמור על בשלו של יוצאי אתיופיהתרבות מורשת וללוד כב בשל חיזוק התא המשפחתי: .3

הצורך  פי-על ילדיהםכלפי ם אחריותמתאימים לממש את  כלים להורים לתת יש, וחירותו האדם

 .ובהסכמתם

                                                   
 הכלכלה משרד כיום 8
 ".היישום"מנגנון ו" בשינויליישמן: "שותפות מתכוונים כיצד לא נמצא פירוט נוספות ש יסודשתי אבני  ישנן 9



 

18 

. יש צורך החברה הישראלית כללולהצלחה פירושה מדדים זהים ליוצאי אתיופיה צמצום פערים:  .4

 לאורך זמן.  ים אלו מתפתחיםכואיך צר אתיופיהבמיפוי מתמשך של צורכי אוכלוסיית יוצאי 

בכל הקשור בתרומה  פיתושל הקהילה האתיהרב הפוטנציאל יש לממש את  מצוינות ומנהיגות: .5

מם בעמדות לחברה הישראלית. חשוב לזהות מנהיגים בקהילה, לקדמם ולאפשר להם למצוא את מקו

 מפתח בחברה הישראלית.

אפליה. וגזענות יאבק בתופעות גלויות וסמויות של הישראלית להעל החברה החברה הישראלית:  .6

להרחיב את היכרותו של הציבור עם התרבות והמורשת של יהדות אתיופיה ועם תרבויות נוספות  חשוב

בחברה. יש לעשות מאמץ נרחב לספק את ההכשרה הנדרשת כדי לקדם כשירות תרבותית בקרב כל 

 קהילה האתיופית. נותני השירות ל

כל  של העבודה דרכי אתמדיניות ולקבוע  גבשל במטרה ,התייעצות צוותי האלו הוקמו שבע יסוד אבניאור ל

 העלייה משרדי בשיתוףנעשה  והואהתהליך עמד משרד ראש הממשלה,  בראש. יםמשרדה ןמ אחד

וכן  ביטחוןה, פניםה, ביטחון בריאותה, והשיכון בינוי, ההכלכלה, הרווחה ,החינוך, אוצרה, והקליטה

. 2015 שנת באמצעמשרדים ה לשהעבודה  ותכניות היסוד אבניאימצה את  הממשלה. ספורטהו תתרבוה

כנגד הגזענות גילויי האפליה ומשרדי למיגור -גוף בין בהקמתסייעה  2016התחלת שנת מ החלטה, בהמשך

ובו שורת המלצות ח דומשרד המשפטים פרסם  2016ביולי  10אתיופיה, בראשות משרד המשפטים. יוצאי

 בנושא.

 .רווחהנרחיב על תכניות משרדי החינוך וה

 :החינוך משרד של עבודהה תכנית

של המדיניות  היסוד לאבניתכניות המיושמות במשרד והתאמתן השלמת סקירת ה :בימיט לוביש .1

 .המבדלותבמטרה לצמצם את מספר התכניות  ,ההחדש

 ; מתןותם בהחלטות בקשר לילדיהםומעורב שפחתי: הרחבת השתתפותם של הוריםהמ התא חיזוק .2

 כלים להורים שיעזרו להם למלא טוב יותר את תפקידם. 

בדרישות הסף העומדת לתעודת בגרות צמצום פערים: הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות רגילה ו .3

 מותאמים מבחינה אבחון חבת השימוש בכלי; הרהמיצ"בציונים במבחני ב שיפוראוניברסיטה ול

 כדי לצמצם את מספר התלמידים המופנים לחינוך מיוחד. ,תרבותית

המשתתפים בתכניות שיכולות לפתח את החוזקות שלהם  נוערהבני מצוינות וחוזקות: הגדלת אחוז  .4

הגדלת מספר המורים יוצאי אתיופיה ; ותכניות שמקדמות מצוינות, מנהיגות ושירות לקהילהבו

 .המועסקים בתכניות חינוך

ת יחידת לימוד על תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה בתכנית טמעישראלית: ההחברה ה .5

 .הלימודים

                                                   
 2016 ביוני 15: נדלה. הממשלה ראש משרד אתר 10
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ריכוז גבוה של יש בהן משאבים בבתי ספר ובשכונות ש איגוםאסטרטגיה מרכזית להשגת מטרות אלו תהיה 

 יוצאי אתיופיה. בני נוערילדים ו

 :משרד הרווחה והשירותים החברתייםדה של ועבהת תכני

משפחות בתכניות ליציאה  שילוב ;ות את זכויותיהןצהממ : הגדלת מספר המשפחותמיטבי שילוב .1

אתיופיה ומעורבות שלה ביישום התכנית;  יהתייעצות מתמשכת עם קהילת יוצא; ממעגל העוני

 .ניתניםה םפרסום קבוע של נתונים על המידה ועל המגוון של השירותיו

 הדגש העיקרי יהיה על: :צמצום פערים .2

  הורי הפיקוח הזיהוי משפחות בסיכון גבוה והפנייתן להשתתפות בתכניות המשרד; הגדלת

 .נוערהבני בההורית  התמיכהו

  נוערהבני שילוב , בדגש מיוחד על הנתונים בסיכון גבוה; נוערהבני  לשסיכון הצמצום מצבי 

במסגרות של רשות חסות  נוערהבני קיצור משך השהות של  ;ותעסוקה מתאימות לימודבמסגרות 

 . עוברי חוק ; ושיקום בני נוערהנוער

יישום התכנית לראיית המשפחה במרכז במסגרת הוועדות לתכנון טיפול התא המשפחתי: חיזוק  .3

 .והערכה; ושילוב מתרגמים

 .דרגיםקידים ויופיה במשרד, במגוון תפתי אאים יוצעובדמצוינות וחוזקות: הגדלת מספר ה .4

 בכל התכניות.יישומם תרבותית של תכניות, והדגשת  תרויהחברה הישראלית: פיתוח מדדים לכש .5

  היוםועד  2004שנת מ (ENP) "ת בישראלאתיופיקהילה ההפרויקט הלאומי ל". 3

יוצאי אתיופיה בני הנוער היא לאפשר ל "קהילה האתיופית בישראלקט הלאומי לפרויההתכנית "מטרת 

 עתידי בשוק העבודה. לשילובחברתית ו עותולהגדיל את הסיכוי לני םאת הפוטנציאל שלה לממש

 :תכניתלשלושה רכיבים עיקריים 

לימודיים ההישגים השיפור את כמטרות  מציבה תכניתהי"ב: -'זלימודי לתלמידי כיתות  סיועמתן  .1

לאחר  ןניתסיוע הלימודי הבגרות. ה בחינותם הפער בין המשתתפים לשאר התלמידים, בייחוד בווצמצ

אנגלית, מתמטיקה ועברית. כמו כן, מקצועות שעות הלימודים, בקבוצות קטנות, ומתמקד בעיקר ב

מסגרתן בשופעילויות חברתיות  רגשית, הכוללת פעילויות העשרה-חברתית מעטפת תמספק התכנית

העצמה אישית, הנגשה להשכלה גבוהה, שיפור מיומנויות הלמידה תכנים של למשתתפים מועברים 

 והתמודדות עם קשיים. 

בני נוער. המרכזים פתוחים  1,000-מרכזים כ 14 שירתו 2016/2015שנת : ב13-18לגיל  מרכזי נוער .2

  .להעצמהו ןפעילות למניעת סיכוומספקים  22:00עד  16:00 בשעות

 בדרךשל הורים בחינוך ילדיהם ובהתפתחותם: אף ש מעורבותםלהעצמת הקהילה ולחיזוק  תכניות .3

, תקציבב םבשל קיצוצי בהדרגה הופסקו והסדנאות הפורמלית ההכשרה האחרונות בשנים כלל

 עידוד ניתן ,כן וכמ .תכניתה השמציע בהתערבויותפעילויות מיוחדות למנהיגים ולהורים נכללות 

 .של הרשות המקומית היגוי ועדות באמצעות בקהילה למעורבות
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 היבטים ייחודיים וראויים לציון: לתכנית

 ת של צפון אמריקה, ממשלת ישראל, נציגי והיהודי הפדרציות שותפות רחבה ביןעל  מבוססת התכנית

מבנה מועצת  , הסוכנות היהודית, ג'וינט ישראל וקרן היסוד.של קהילת יוצאי אתיופיההארגונים 

 . הגופים המשתתפים בהשותפות משקף את ה המנהלים של

 סעל בסי ממומנת התכנית matching הממשלה והפדרציות היהודיות של  )השתתפות תקציבית( של

 צפון אמריקה. 

 קהילה חלק חשוב באיוש התפקידים בכל ה. לחברי התכניתמן ההתחלה עמד יוצא אתיופיה בראש ל

 הרמות. 

 באמצעות מכרז,  םנבחרי, הקבלני משנה מארגונים מקצועיים חשובים בישראל ההעסיק תכניתה

 .ליישם היבטים שונים של התכנית במטרה

 "חדשה דרך"ו "ת בישראלאתיופיקהילה הל הלאומי הפרויקט"
נכלל במסגרת יוזמת "דרך חדשה" בשינויים מעטים  ת בישראלאתיופיקהילה ההפרויקט הלאומי ל

 30%עד  20%גם  התכנית עתה תכלולבבסיס "דרך חדשה" שבהתאם לעיקרון  ובתוספת רכיבים אחדים.

די להגדיל כ, לתכניתהחליטה הממשלה להגדיל את המימון  ,. נוסף על כךשאינם יוצאי אתיופיהתלמידים 

החליטה הממשלה לחזק  ,. כמו כן(נוער בני 9,000-להגיע לכ )במטרה הבהמשתתפים  םתלמידיה מספראת 

ילדים מכיתות  גם תא כולליהועתה  ההורחב תכניתה ,לבסוףרכיבים אחדים המיועדים במיוחד להורים. 

 .מימון לגייס להמשיך הביכולת לוית תכניתה של המלא המימושג'. 

  קיימתהמדיניות ה אתמפתח האנשי תפיסת  6.2

בעניין  יהםתהמלצו עלהבא נרחיב  קפרבקיימת ומדיניות הה את אנשי מפתחאיך תופסים  פרטנבחלק זה 

אנשי המפתח ציינו שלושה עקרונות מרכזיים שעליהם מושתתים רבים מן השירותים . תמדיניות עתידי

 שניתנו ליוצאי אתיופיה במשך השנים.

יוצאי  שילוב"דרך חדשה" הוא  עקרונותמכפי שצוין, אחד  יוצאי אתיופיה: נוער לבניייעודיים שירותים . 1

 הובהר לא ןיידאתיופיה בתכניות וביוזמות לכלל האוכלוסייה. אחדים מאנשי המפתח ביטאו את דאגתם שע

 לא יקבלובני הנוער שעקב כך  חששיוצאי אתיופיה בתכניות המשולבות. הם הביעו  כיצד ישולבו מספיק

 הנבדלותתכניות של הניכר נוגע לצמצום נשי המפתח היו חלוקים בדעותיהם ב, אעם זאת. מענים מספקים

שהכרחי  סברואחרים  ;שיש לבטל בהדרגה תכניות כאלוהתפיסה בעבור יוצאי אתיופיה. היו שהסכימו עם 

לבדוק כל תכנית ואזור לגופם ולא להחליט החלטות גורפות. היו גם אנשי מפתח שהדגישו את הצורך 

 .יםובין נפרד משולביםיותר בכל דרך אפשרית, בין  יםטובודיור כדי להבטיח חינוך  רביםמאמצים  בהשקעת

שילובם של אנשי מקצוע יוצאי אנשי המפתח הדגישו את חשיבות העסקת אנשי מקצוע יוצאי אתיופיה:  .2

בין שפתי -מודל חיובי לחיקוי ולאפשר תיווך תרבותי בני נועראתיופיה בכל המסגרות. יש בכך כדי להציג ל

 . הבית לחברה הכללית

חיים בשכונות שיש רבים יוצאי אתיופיה  בני נוער תכניות לבני נוער יוצאי אתיופיה בשכונות מגוריהם: .3

הקהילה. בו גרים בני שבמקום  מעניםשחשוב לספק סברו בהן ריכוז גבוה של בני הקהילה. אנשי המפתח 
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מתוך תפיסה בשטח ולא מתוך המציאות הקיימת , רבים ניתנים בצורה מבדלת , מעניםבעקבות זאת

 נת. מקצועית מכוו

 כלפי בני נוער יוצאי אתיופיהקיימת התייחסות למגדר במדיניות ה

 :אתיופיה. הדעות נחלקו ייוצא נערותו נערים פרדת כלפינת יומדינתהיה חשוב ש אם אנשי המפתח נשאלו

בתכניות  נעריםחשבו שיש צורך לעשות מאמץ לשלב יותר  ךא ,מדיניות נפרדתלא ראו את הצורך בשהיו 

התנהגויות סיכון ולימודים.  לש נושאיםב דמדיניות נפרדת, בייחו הבנותל כדאיש סברואחרים  ;הקיימות

בנפרד  םנעריהללת לטיפול בצורכיהם המיוחדים של ו, ברוב המקרים אין אסטרטגיה כפתחלפי אנשי המ

 נעריםל ה לפעמים לידי ביטוי בתכנים מסוימים המוצעים. ואולם, מודעות להבדלי מגדר באמהנערות

 .נערותול

משתתפים פחות בתכניות ואם הם משתתפים הם משתפים פעולה  עריםדיווחו כי הנאנשי המפתח ככלל, 

 .מהותימאשר א ת בתכניותתפים הרבה פחוההורים: אבות משת קרבפחות. הם הדגישו שאותו הבדל קיים ב

 ני נוער יוצאי אתיופיהב של בםת לשיפור מצמדיניּוהצעות . 7

בפרק זה מוצג מגוון רחב של קווי מדיניות וכיווני פעולה שנועדו לחזק את מצב הנערים יוצאי אתיופיה. 

זו מורכבת מילידי אתיופיה ומילידי ישראל. כיוון שילידי אתיופיה הם בעלי ותק רב  האוכלוסיי ,כאמור

משקפים את מצבם  םהמחקר אינממצאי יחסית בארץ ורק מעטים עלו לארץ בחמש השנים האחרונות, 

הצעות אלה הן פרי ניתוח אינטגרטיבי של הצעות שהעלו אנשי המפתח, עולים החדשים ביותר. של הבארץ 

המופיעות בספרות המקצועית והצעות העולות מניתוח הנתונים מהמחקרים ובסיסי הנתונים הצעות 

  הקיימים. כיווני הפעולה מוצגים לפי שמונה תחומים עיקריים.

 ומערכת החינוך םלימודיא. 

, שאינם יוצאי אתיופיה נעריםעומת יוצאי אתיופיה ל נעריםשל הישגים ב ם משמעותייםפערי תיעדנו 5בפרק 

נערים יוצאי אתיופיה בני הדור הראשון ובהישגים של  ,יוצאי אתיופיהנערות עומת ל נעריםבהישגים של 

 .השנילעומת בני הדור 

במקומות שיש בהם  ,והשכונה הספר בית תשתיות שיפור באמצעות הפורמלית החינוךחיזוק מערכת . 1
חלשות,  אוכלוסיות על ספרותבו מפתחה אנשי של דבריהםב שמודגש פיכ :אתיופיה יוצאישל  דולריכוז ג

 (.Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013; Toldson, 2008) קבוצות מיעוטבני מהגרים ו

 נעריםהשל  קשייהםמורים להתמודד עם היכולת של החיזוק . 2
 י אנשי המפתח הומלץ על:יד-עלבספרות המקצועית ו

  מתמודדים אתם נעריםהמיוחדים שהלקשיים  מוריםהמודעות של ההגברת. 

  לימודיםב קשייםלתת מענה מתאים ול ,יכולת של מורים לזהות קשיים אלו בשלב מוקדםהחיזוק, 

, ולקשיים השפתיים )כמו לקושי לרכוש שפה שנייה( (Irving & Hudley, 2005) לקשיי ההתנהגות

(OECD, 2015a.) 
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 את הגורמים המניעים אותם ו המוטיבציה של הנעריםהמורים לזהות את מקורות של יכולת ה חיזוק

 להתקדם ולפעול להרחבתם.

  מורים היכולת  יסוסב ך, תונעריםמורים לפתח קשרים אישיים חיוביים עם ההיכולת של החיזוק

תית בעבורם ) "כתובת" וותולה נעריםהלהתמודד עם בעיותיהם הייחודיות של   Fantuzzo, LeBoeufאמ 

& Rouse, 2012; Toldson, 2008; Ding & Hall, 2007; Roderick, 2003  הדבר חשוב במיוחד משום .)

כאשר " בבית הספר כתובתלהם " ישיוצאי אתיופיה שחשו ש נעריםשמצאנו שיעור נמוך במיוחד של 

 .שיואו ק הבבעי יםנתקלהם 

 נמוכות  נעריםמ , מצאו כי ציפיותיהם של מוריםחלשותרבים, בייחוד של מחקרים על קבוצות  חוקרים

ממליצים למקד מאמצים בשינוי תפיסות בקרב חוקרים של רב . משום כך, מספר נערותמציפיותיהם מ

 (.Kingdom, Serbin & Stack, 2017; Harley & Sutton, 2013מורים )ה

 ,Kingdon, Serbin & Stack, 2017; Matthews)לימודי מוקדם ככל האפשר  סיועמתן  :סיוע לימודימתן . 3

Kizzie & Rowley, 2010; Roderick, 2003המעבר מבית הספר היסודי לקראת  נערים(; בדגש על חיזוק ה

המוקדמים, לפני  בשלבים תשומותב יעהשקמוקדמת מאפשרת ל תהתערבו. ןולחטיבת הביניים ולתיכ

 ,Kingdon, Serbin & Stack; Vaxberg) נוספות בעיות רגשיותו שהפער מתרחב ומתפתחות בעיות התנהגות

2015; Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013.) 

 תפי סקיר-סיוע ולהשתמש בו. על בקשל נערות בקרב יותר בולטתה הנטייה אתמדגישה הספרות  ,כן כמו

 בלימודים סיוע מקבלים אתיופיה וצאיי נעריםוה נערותה רוב, נמצא כי וניתוח של המידע הקייםהמחקרים 

 עזרה נוספת מחפשות נערותטובים בהרבה. יתר על כן, רוב ה נערותשל ה שהישגיהן אףובשיעור דומה, על 

נמוך בהרבה. חשוב לבדוק את האיכות והיעילות של הסיוע הניתן המחפשים סיוע נוסף  נעריםשיעור ה ואילו

ניתן תיכון בוחטיבת הביניים עיקר הסיוע הלימודי בלנצל טוב יותר את הסיוע הזה.  נעריםואיך להניע את ה

. חשוב ו", שהממשלה הציעה להרחיבבישראל של הקהילה האתיופית הלאומי הפרויקט"ידי -כיום על

 . האתיופייוצאי נערים הולחזק את עבודתו עם לבחון במיוחד 

שעולה  ביותר המרשימיםהממצאים  אחד :מתקדמים לימוד במסלוליאפשרויות הלימוד  הרחבת. 4

הלומדים שיעור הגבוה מאוד של תלמידים יוצאי אתיופיה הוא ההמידע  בסיסיוסקירת המחקרים מ

גבוהים השיעורים של בני שני המינים , אם כי נערותגבוה בהרבה משיעור ה נעריםשיעור ה .טכנולוגי במסלול

 .שאינם יוצאי אתיופיההנערים בהרבה משיעור 

טכנולוגיים יש מסלולים . אחד למשנהו טכנולוגימסלול ין תכנית הלימודים מכתיבה הבדלים ניכרים ב

תעודת בגרות לסיים את הלימודים עם  יםכאלה המאפשרברמה גבוהה ומסלולים שהרמה בהם נמוכה יותר )

הקבצות מרוכזים הרבה יותר במסלולים הנמוכים. יש גם  ובעיקר הנערים, (. יוצאי אתיופיהחלקית בלבד

יש  ,, בבתי ספר אחדים, בחטיבת הבינייםכמו כןאנגלית(. במתמטיקה או ב)למשל  ללובתוך המסלולים ה

 לכיתות ברמות שונות. הסללהגם 

רמות גבוהות מסלולים בללה ולעזור לקבוצות חלשות להשתלב בסהספרות מדגישה את הצורך להימנע מה

דו )מבחינת רמת הלימודים די זמן כדי להתאקלם בטרם קובעים באיזה מסלול ילמ נעריםיש לאפשר ליותר. 
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 ;OECD, 2015a) את האפשרויות שיהיו פתוחות לפניהם בעתיד קבעי ובחר(, שכן המסלול שיוהמקצוע

Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013.) שהנערים בוחרים או שמנווטים אותם כראוי בטיח חשוב לה

כמו  את האפשרויות הטובות ביותר לעתידם. מייצגיםהמוצעים להם  םלמסלול לימודים הולם ושהמסלולי

 להפיק שיוכלו כך, אלו במסלולים מקבליםהעזרה שהנערים יוצאי אתיופיה בחון יותר את יש צורך ל כן,

 התועלת. מרבאת מהם 

עלו כיוונים אחדים. האחד הוא חשיבות הטיפול בהסללה לא נכונה, שיש לה חלק בפערי החינוך על רקע זה 

סיבות אחדות, כגון הערכה לא נכונה  לכך יש כי ייתכן. נערותיותר מאשר על  נעריםיעה על ונראה שהיא משפ

מסלולים ברמה הגבוהה  אשר ,יותר אתגרים תובעניים להתמודד עםשל פוטנציאל או חוסר רצון של תלמיד 

של ו עידוד ם שלהערכה של יכולות התלמיד ולהעדר-כל אלה יכולים להיות קשורים לתתיותר מציבים. 

הוצע שתוקדש תשומת לב מיוחדת להגברת המודעות בסוגיות אלו בבתי הספר  יכולת לעזור מצד ההורים.

 כדי שילמדו ידודםעוביאל, פוטנצ בעלי תלמידיםשל ושיושקעו מאמצים מיוחדים בזיהוי טוב יותר 

 במסלולים ברמה הגבוהה.

 וזהות גזענות ,יוצאי אתיופיה נוערה בניעמדות כלפי ב. 

ודגשה אנשי המפתח הבקרב ות ספרוב :הספר בבית הלימודים מתכנית חלקכ ותתרבותי-רבל חינוך. 1

 התלמידים של תרבויותה למגוון כאחד הרוב קבוצותו מהגריםהשל חשיפת  וכןעניין זה  של החשיבות

קבוצות בין  היכרות הדדית מעמיקה יותראם תהיה  (.Kasinitz, 2008; Whiting, 2006; 2015שמואל, )

, בייחוד במסגרת בית הספר, יהיה בכך כדי למתן ולצמצם תפיסות שליליות, האוכלוסייה השונות בחברה

בשל צבע עורם, מוצאם כלפיהם לעג  על תחושתפיה שדיווחו ובייחוד על רקע השיעור הגבוה של יוצאי אתי

לאחרונה בהתאם למדיניות החדשה במסגרת "דרך חדשה",  אלימות. אירועיקרבנות ל היואו דתם, וש

 נוספה לתכנית הלימודים יחידת לימוד בנושא יוצאי אתיופיה והיא נמצאת בשלבי הטמעה.

את  לקדם הצורך הודגשאנשי המפתח  ובקרב בספרות :מקצוע אנשי של מקצועיותו תרבותית כשירות. 2

 נותנות שירותה אחרות ערכותמו מסגרותכן של ו ספר בתי יצוות של םמקצועיות ואת תרבותיתה כשירותה

 .תדיר

. במילותיו של אחד מאנשי נעריםחשוב ביותר כדי ליצור יחסי כבוד ואמון בין אנשי המקצוע לבין ה הדבר

 :פתחהמ

אומר  זהשכל אדם ואדם שבא לתת שירות, שיבוא ממקום של רגישות תרבותית.  ממליץ]אני[ "
ידע על התרבות, הבנה מה התרבות הזו מעוררת אצלי כאיש מקצוע ולהתמודד עם זה. לנסות 

גישים, קולטים לבוא נקי וקשוב לנוער. דורש עבודה מוקדמת של איש המקצוע. הנערים מאוד ר
 לדבר. שומע, מסתכל הנוער]...[  שלהם הדעות את, אותם לשמועתם ומי לא. מהר מי בא לעבוד א

  ".וביקורתיות שיפוטיות ללא, הקשבה של מהמקום, תוא

 ,OECD;2015שמואל, ) ומהדידרכים לקמדגישה את חשיבות הכשירות התרבותית ומפרטת  ספרותה

2015a; Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013; Thomas & Stevenson, 2009; Irving & Hudley, 2005.) 

 ממשרד החינוך נמסר כי צעד זה נכלל בתכנית האסטרטגית השנתית של המשרד.
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קבוצות בני למהגרים ול עד כמה חשוב לעזורהספרות ואנשי המפתח מדגישים  :הזהותמרכיבי חיזוק . 3

בין הזהות של קבוצת המוצא לבין הזהות של מורכבת, המשלבת ה םזהותאת מיעוט של בני נוער לפתח 

 י חיובימדימוי עצהם בעלי צים אסטרטגיה של שילוב זהויות ממחקרים הראו שמהגרים שמאקבוצת הרוב. 

; ברי, 2006נטר, ; 2016יקיר, ) יותר מיטביתלחברה החדשה  תםוליותר ותחושה של רווחה אישית והסתג

2003.) 

ישראלים ככאחד( מרגישים  נערותו נעריםיוצאי אתיופיה ) נוערהבני מגלה שרוב  שבידינו הנתוניםניתוח של 

 אשרמ)יותר  נעריםהש סברו המפתח אנשי, ואולם. מאוד רבה במידה או רבהקבוצת המוצא במידה כבני ו

לחברה  שלהםלחזק את תחושת השייכות יש צורך לפעול ו הזהויות שתי בין מתקשים לשלב( נערותה

 יותר הזדמנויות להעמיק את נעריםל לתתהציעו  הם אתיופיים.-הישראלית ולשורשיהם היהודיים

 לישראל. לעלותעם המאמצים ההרואיים של קהילתם  םהיכרות

במיוחד  שובהח הורית תמיכה .זהותם בעיצוב ייחודבו ,בכלל ילדיהם של ברותתפקיד מפתח בח   םילהור

 התרבות של קבלה בשילוב המוצא קבוצת שללייחודיות מקום וחשיבות בה יש בבניית זהות מורכבת, ש

 (.Irving & Hudley, 2005) השלטת

 הוריםג. 

על  – נערעל ההם גורם חשוב ומשפיע , פרטב הוריםהכלל, וכמשפחה השהסכמה יש בקרב אנשי המקצוע 

 בני הנוערשגם אנשי המקצוע וגם  כדי התפיסה את ותנלש צורך יש. ותיו, ערכיו, התנהגותו והישגיותפיס

הוריהם תומכים יוצאי אתיופיה  בני הנוערלפי תפיסת ראה כי קיימים מניתוח של נתונים . נכס םוריבהיראו 

 קרב. הדבר נכון במיוחד בשאינם יוצאי אתיופיה בני הנוער, בהשוואה לפחות ומפקחים עליהםפחות בהם 

ם בקרב בני הדור השני לא מצאנו שיפור בתפיסת התמיכה של חשוב לשים לב שבניתוח הנתוני. נעריםה

 הוריםמאשר על  יותרלמלא תפקידים אלו  אתיופיה וצאיברורים רבים מקשים על הורים י חסמיםההורים. 

 לחיזוק מקום ההורים בחיי ילדיהם.אופרטיביות ועולה קושי להציע דרכים  ,אתיופיה יוצאי שאינם

 ידי אנשי המפתח ובספרות:-שהוצעו עלחדים כיוונים אנמצאו 

( מדגישים את הצורך להגביר את מודעות ההורים OECD, 2015a; Roderick, 2003מחקרים רבים )למשל 

 ;Kingdon, Serbin & Stack, 2017; Vaxberg, 2015בבית הספר ) בנעשהלחשיבות המעורבות בחיי ילדיהם ו

Toldson, 2008; Roderick, 2003.)  בני מהגרים או  נעריםמצאו כי מחקרים ש שורה שלתמיכה ביש לכך

גבוהות  השכלתיותהן ציפיות ללחינוך גבוה ושהיו  ךאותם להמשימשפחות שעודדו שגדלו בקבוצות מיעוט 

עם מאפיינים דומים שלא הייתה להם תמיכה כזאת  נעריםיותר ממהם הגיעו להישגים אקדמיים גבוהים 

(Koller et al., 2010; Toldson, 2008.) 

הנחות מגדריות ולשנות יאוטיפים וגם את הצורך לעבוד עם הורים כדי לשנות סטראפוא ה הספרות מדגיש

 ,Child Trends, 2016; Escandell, Mari-Klose & Mari-Kloseמילדיהם )הנוגעות לציפיות שלהם תפיסות 

 ,Koller et al., 2010; Saenz & Ponjuan) ולחיזוק בעבור ילדיהםתמיכה ל מקורו ויהההורים ש דיכ ,(2015

2009). 
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 חשיבות העבודה עם משפחות:אנשי המפתח מדגישים את גם 

 ;רלוונטיים פחות ההורים. בשטח פועלת' המדבר'דור  תפיסת. ובהורים בבית השקעה דימ"פחות 
 הם שההורים חושבים אם. ההורים את ולא הילדים את לחזק מעדיפים. הילדים זה שחשוב מה
 ".העתיד דור ולמען הילדים בשביל בהם תשקיעו לפחות, אבוד דור

 מעורבות]את  זאת לבדוק צריכה המערכת. הספר לבית מגיעים ההורים כמה מודדים"היום 
 בין והתקשורת יחד והילדים ההורים של הפנאי שעות מדידת כמו. אחרים במדדים[ ההורים
 ."לבוא להורים לגרום ואיך להנחות איך יודעת ולא הצורך את רואה המערכת]...[  לילדים ההורים

יוצאי אתיופיה לבין  הנוער בניבין  הוהאינטראקצי היחסים להעמקת אחדיםממליצים על כיוונים  הם

 הוריהם. 

 לע נוסף. השירותים ונותני ההורים, נעריםה בין משותף שיח ביצירת הצורך את גם הדגישו המפתח אנשי

 מטפליםה םישירותין הב יטיפול רצףיצירת ו הטיפול תיאום, פעולה שיתוףביצירת  הצורך את הדגישו כך

 הציע: המפתח מאנשי אחד. משפחותיהםבו אלו נעריםב

 סביב מידע איסוף. משאבים איגום בלי אפילו. אינפורמציה תועבר בו אחד שולחן ליצור"צריך 
 ."לו שבא מה עושה אחד כל. אין היום. הרשות ברמת תכלול דרך, בעיות הרבה יפתור אחד שולחן

 םירגשי-חברתייםהיבטים ד. 

 .בהם המטפלותבמסגרות  חלשות מקבוצותכמה דגשים בעבודה עם נערים  הגמצי הספרות

אנשי המפתח הדגישו שמערכות השירותים ואנשי המקצוע נוטים למקד  . התייחסות לכוחות של הנערים:1

הם המליצו להתרכז יותר נערים יוצאי אתיופיה. ה מתמודדיםאת תשומת לבם בריבוי הקשיים שעמם 

כדבריו של אחד  "להראות להם את היכולת שלהם" ובחוויות של מסוגלות והצלחה; םבכוחות של הנערי

המרואיינים. בספרות נמצא כי רצוי לשלב פעילויות מחוץ לתכנית הלימודים ותכנים המבטאים את 

ת הנערים העלה שמרביניתוח הנתונים (. Child Trends, 2016; Roderick, 2003נוער )הכוחותיהם של בני 

יוצאי אתיופיה משתתפים בפעילויות שלאחר הלימודים, בעיקר במרכזי נוער )באחוזים גבוהים מהנערות(, 

 ולכן חשוב להגביר את השימוש במסגרת זו כדי לקדם את השגת המטרה בכיוון זה.

 ומתמקדים זה כיוון מדגישים אחדים חוקרים :הנערים של המסוגלות תחושת וחיזוק אישית העצמה. 2

פיתוח ב מוצע להתמקד(. Popkin, 2014; Wilson, 2011; Whiting, 2006) חלשות קבוצותבקבוצות מהגרים וב

הרחבת הזדמנויות לפעילות (; Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013; Whiting, 2006מנהיגות )

חיזוק ו; (Toldson, 2008; Whiting, 2006התנדבות בקהילה לשם העצמה אישית )לחיובית אחרי הלימודים ו

 ;Thomas & Stevenson, 2009; Irving & Hudley, 2005כגון פתרון בעיות והתגברות על מכשולים ) ,יכולות

Roderick, 2003.)  

סביבת המגורים שבה מתרכזות  השפעתנשי המפתח הדגישו את א :תוחיובי שייכות תוקבוצ פיתוח של. 3

פנאי חיובית, משאבים ציבוריים ותחבורה  פעילות די איןבהן שעניות שכונות  –משפחות יוצאות אתיופיה 

 נעריםה קרובות לעתים :נעריםהבמיוחד מבחינת  השליליות ההשפעות. הם מדגישים את מתאימהציבורית 
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השפעות חברתיות שליליות לחשופים להתנהגויות סיכון,  הם שבו, ברחובהפנאי שלהם  שעותאת  מבלים

 תחברתי תמיכהדי מקורות של  בני נוערשאם אין לגם בספרות המקצועית נטען מגע תכוף עם המשטרה. לו

מקום חשוב  תשהם משיגים באמצעות חברים תופס תהחברתיתמיכה דרך המשפחה או הסביבה המיידית, ה

 ;Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015; Spitzer & Aronson, 2015; Thomas & Stevenson, 2009) ביותר

Rigle-Crumb & Callahan 2009).  המחזקים , נעריםהבקרב  יםחיובי קשרים חברתייםמוצע ליצור לאור זאת

 :ממחיש זאת כך המפתח מאנשי אחד. רגשית יכהתמומספקים  תהחברתיהתמיכה את 

 שבסביבה מי עם מסתובבים. חזקה והשפעה יותר חשוב מקום הבנים של החברתית"לסביבה 
. לסכנה חושפת ולא ובפנאי בבילוי הצורך את שמספקת חברתית מסגרת ליצור... ]צריך[ שלהם
 ."חיובית לחברה חשובה מסגרת הם נוער נימועדו

 מודלים חיוביים לחיקויהצבת ה. 

חיוביים למודלים גבריים  נעריםה תחשיפשב התועלתאת  מניסיונםמפתח מדגישים ההספרות ואנשי 

 כאחת.  פורמליתוהבלתי  פורמליתהבמערכת החינוך  – תוך קהילת יוצאי אתיופיהמלחיקוי 

ו להוות מודל כלומיעוט, בייחוד מורים גברים, שיהצות ומקבעובדים הוראה הצוות באחת היא לשלב דרך 

 נוערהבני מורים ובקרב השאר בקרב קבוצת אוכלוסייה מסוימת על  מוקדמות תפיסותלחיקוי ולשינוי 

(Saenz & Ponjuan, 2009; Thomas & Stevenson, 2009) . נוספת היא חיבור לחונך מבוגר מאותה קבוצת דרך

(. חונכים Escandell, Mari-Klose & Mari-Klose, 2015; Villavicencio, Bhattacharya & Guidry, 2013מוצא )

-Escandell, Mariהישגים לימודיים ושממלאים תפקיד חיובי בחברה )ל גיעושהכאלה להיות  יכיםאלו צר

Klose & Mari-Klose, 2015; Spitzer & Aronson, 2015; Saenz & Ponjuan, 2009; Toldson, 2008;) וכלוישו 

הטובים ביותר לחיקוי  . המודלים(Whiting, 2006לעזור בבנייה חיובית של זהות עצמית ושל ראיית העתיד )

 (.Spitzer & Aronson, 2015כדי להצליח )כבר מגיל צעיר הם אלו שבעצמם היו צריכים להיאבק 

  ולטיפול בהן התנהגויות סיכון תלות למניעופעההרחבת ו. 

של  , מעורבים בטווח רחבנערותהיוצאי אתיופיה, יותר מ נעריםהשהראה ניתוח הנתונים הקיימים 

ושל מעורבות  בבתי ספר של משרד החינוך למידה-איציינו כבר את השיעור הגבוה של  סיכון.התנהגויות 

. עישון ושתיית אלכוהולשיעורים גבוהים בהרבה של נמצאו גם  נעריםהספר. בקרב הבית בבאלימות 

  .בני הדור השני נעריםתופעות אלה רחבות יותר בקרב ההנתונים הראו גם ש

שיעור וי בגבוהים בהרבה, והדבר בא לידי ביטהתנהגות מנוגדת לחוק להיות מעורבים ביתר על כן, סיכוייהם 

יוצאי אתיופיה הפכה גם היא  בני נוערכלפי שיטור היתר . סוגיית גבוה יותר של הפניה לשירות המבחן לנוער

 לסוגיה ציבורית, ואירועים אחדים הציתו הפגנות. 

 למנוע בעיות אלו ולטפל בהן.כדי מצים מאמראים עד כמה חשוב לחזק את ההממצאים 

 לקראתו והכנה הצבאי השירות על ידע מתןז. 

 ים אלהשיעוראולם . לעשות כך רצוןוגם הביעו  באלצ להתגייס ניםוומתכיוצאי אתיופיה  נעריםמרבית ה

 . הנערים שאינם יוצאי אתיופיהמאשר בקרב נמוכים 



 

27 

שירותם הצבאי קראת ל נעריםיותר את המשפחות וה דרכים אחדות להכין טובאפוא אנשי המפתח הציעו 

 אפשרויות פתיחתמידע על השירות בצה"ל ולהעברת  םערוציהבין השאר: הרחבת  ,ולהקל את המעבר

בהתחשב בעובדה שחלק ניכר  חשובות במיוחד השתתפות במסגרות של הכנה לצבא. המלצות אלול

 ילדיהםללעזור אינם יודעים כיצד ו תהצבאי המסגרתאת אינם מכירים לכן וצבא בו תלא שיר םמההורי

 בצבא.  יםמשמעותיהגיע לתפקידים ל

לשירותם הצבאי ההולך וקרב וכדי לאפשר שירות  נעריםפעילויות אלה חשובות כדי להכין טוב יותר את ה

 עשויה להיות השפעה רבהשירות מוצלח לזאת ועוד, שיש להם קשיים.  נעריםצבאי למספר גדול יותר של 

 העתידי. וועל תפקודשל הנער על הדימוי העצמי גם 

 גוניות בתוך קהילת יוצאי אתיופיה-רבהתייחסות לח. 

קהילת יוצאי אתיופיה, הדגישו את הצורך להתייחס מעצמם הם שי המפתח שרואיינו, ובייחוד אלה שאנ

 קהילההחברי ולא לראות ב , בין היתר להבחנות לפי דור עלייה ולפי ותק בארץ;גוניות בתוך הקהילה-לרב

לפי מידה את התכניות לקבוצות בשלבים שונים של השתלבותן בחברה  לתפורה כזו תאפשר גישיחידה אחת. 

 הישראלית. 

של הגברת השילוב על  במדיניות החדשה של הממשלההדגש תואמות לרוב את  ההמלצות בדוח זהלסיכום, 

 ההשקעב מצביעות על הצורךהן עם זאת, בכלל.  בני נוערל בצרכים ששנועדו לטפל בתכניות  יוצאי אתיופיה

את החשיבות , ההמלצות מדגישות בראש ובראשונהיוצאי אתיופיה ובמשפחותיהם.  נוערהבני במיוחדת 

 . דכאח הדור השניבני הדור הראשון ובני , נעריםהתשומת לב לצרכים הייחודיים של שבמתן 
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 : סיכום הממצאים העיקרייםאנספח 
 העיקריים הממצאים סיכום: 1א לוח

 ומרכזי נוער קידום ןוגכ במסגרות למידה-אי ובהם, החינוך משרד של ספר בבתי למידה-אי ילשיעור היא הכוונה 1
 שבפיקוח מקצועיים ספר בבתי ללמוד עברו החינוך משרד של במסגרות לומדים שלא מהתלמידים חלק. חינוך
 (.לשעבר הכלכלה משרד של ספר)בתי  החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד

 מדדים 

יוצאי 
 אתיופיה:

לעומת  נערים
  נערות

מגדר לפי פער 
נוער: הבקרב בני 

יוצאי אתיופיה 
שאינם לעומת 

 יוצאי אתיופיה

יוצאי  נערים
אתיופיה: דור 
ראשון לעומת 

 דור שני

: יוצאי נערים
אתיופיה לעומת 

שאינם יוצאי 
 אתיופיה

 יותר שווה שווה שווה הורית-חד המשפח
 פחות שווה שווה שווה  ראש משפחה עובד

 פחות פחות שווה  שווה תיכונית-אמא השכלה עלל
 לא רלוונטי שווה שווה שווה זהות מורכבת

 יותר שווה  יותר יותר טכנולוגי מסלולבימודים ל
 פחות שווה שווה  שווה  גבוה טכנולוגימסלול ב לימודים

 שווה שווה יותר יותר 1בבתי ספר של משרד החינוך למידה-אי
 פחות פחות  יותר פחות מיצ"ב בכיתה ח' ם במבחניציוני

 פחות  יותר  יותר פחות  לתעודת בגרות רגילה זכאות
הסף  דרישותלתעודת בגרות העומדת ב זכאות

 פחות פחות  יותר פחות  אוניברסיטהכניסה לל
 זכאות: טכנולוגיהמסלול מקרב הלומדים ב

 פחות  יותר יותר פחות  לתעודת בגרות רגילה
 שווה יותר  שווה  שווה  עזרה בלימודים קבלת
 יותר שווה יותר פחות  עזרה בלימודים לקבלרצון 
 פחות שווה יותר פחות  לימודיתמסוגלות  תתחוש

 פחות שווה יותר פחות   מידהמוטיבציה לל
 :שאיפות

 לקבל תעודת בגרות
 

 פחות
 

 יותר
 

 שווה
 

 פחות 
 פחות שווה יותר פחות  תיכונית-להשכלה על

 פחות שווה שווה פחות תחושה כללית חיובית בבית הספר
 יחסים עם:

 מורים
 תלמידים

 
 שווה
 שווה

 
 יותר
 יותר

 
 יותר
 שווה

 
 פחות
 פחות

 פחות  שווה שווה שווה יש למי לפנות בבית הספר בבעיה או קושי
 שווה שווה  יותר  יותר השתתפות בפעילות שלאחר הלימודים

 פחות  שווה שווה  שווה ההורים מצד תמיכה שישתפיסה 
 פחות  שווה פחות  שווה ההורים מצד פיקוח שישתפיסה 

 יותר שווה שווה יותר בגלל צבע עור, מוצא או דתמצד תלמידים לעג 
 יותר שווה שווה יותר ת לאלימות ּוקרבנ

 שווה שווה פחות  שווה  השתתפות בקטטות
 שווה פחות  שווה יותר שתיית אלכוהול

 שווה פחות  יותר יותר  טבקעישון 
 שווה שווה שווה  שווה  צבאהתגייס לכוונה ל

 פחות  שווה  שווה שווה  צבאהתגייס לל ןרצו
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  ומוצא מגדר לפי מגמות: ב נספח

 (מוחלטים במספרים) מגדר לפי, אתיופיה ילידי: מאפיינים אישיים של בני הנוער 1ב לוח
 נערות נערים 
(n) (352) (386) 

 8.9 9.5 ממוצע ותק
 5.7 5.2 העלייה בעת ממוצע גיל
 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור

 (באחוזיםמגדר ומוצא ) לפי ,הנוער בני של משפחתיים מאפיינים: 2ב לוח
 נערות                      יםנער                    

 2שאינן יוצאות אתיופיה 1אתיופיה יוצאות 2אתיופיהשאינם יוצאי  1אתיופיה יוצאי 

(n) (352) (223) (386) (242) 

 (5) 17 (**6) 15 הוריות-חד משפחות
 91 60 **93 66 עובד המשפחה ראש
 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור

 **P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין שאינם יוצאי אתיופיההכוכביות בטור 'נערים '
 .'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'

 עולים ובני עולים 1
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ  2

 (באחוזיםי"ב, לפי מגדר ומוצא )-'ז תלמידישל  תהאימהו   מאפייני: 3לוח ב
 נערות                   נערים 

 1אתיופיה יוצאי 
שאינם יוצאי 

 2 אתיופיה
 יוצאות

 1אתיופיה
שאינן יוצאות 

 2 אתיופיה

(N) (9,296) (234,723) (9,647) (226,678) 

 4.0 4.3 3.7 4.3 במשפחה ממוצע ילדים מספר

 100 100 100 100 סך הכול –השכלת האם 
 - 52 - 50 לא למדה כלל

 - 13 - 14 שנות לימוד 5-1
 7 17 7 18 שנות לימוד 11-6
 43 14 45 14 שנות לימוד 12
 50 4 48 4 + שנות לימוד13

 13.8 4.0 13.8 4.2 השכלה ממוצעת של האם
  2015תלמידים של משרד החינוך  קובץ: מקור

 עולים ובני עולים 1
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 2

  



 

34 

 , לפי מגדר )באחוזים(בקרב יוצאי אתיופיה זהות אישיתאסטרטגיות של  :4לוח ב
 2נערות 2נערים 
(n) (352) (386) 

   1מרגישים במידה רבה או במידה רבה מאוד
 100 100 סך הכול -אסטרטגיות שונות של זהות אישית 

 72 70 השתלבות: כישראלים וכחלק מקבוצת מוצא
 12 12 היטמעות: רק כישראלים

 14 16 כבני קבוצת המוצאהיבדלות: רק 
 (2) (2) שוליות: לא כישראלים ולא כבני קבוצת המוצא

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
 עולים ובני עולים 2; דה מועטה מאוד", "בכלל לא"הקטגוריות המשלימות: "במידה מועטה", "במי 1

 )באחוזים(י"ב, לפי מגדר ומוצא -: מסלול הלימודים של תלמידי י'5לוח ב
 נערות נערים 
 

 1יוצאי אתיופיה
שאינם יוצאי 

 1יוצאות אתיופיה 2 אתיופיה
שאינן יוצאות 

 2 אתיופיה
(N) (4,647) (90,728) (4,968) (88,329) 

 100 100 100 100 סך הכול
 67 55 61 42 עיוני

 33 45 39 58 טכנולוגי
  2015: קובץ תלמידים של משרד החינוך מקור

 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ, ללא חרדים. 2; עולים ובני עולים 1

: מספר יחידות בגרות במתמטיקה שבהן נבחנו תלמידי י"ב במסלול הטכנולוגי, לפי מגדר ומוצא 6לוח ב
 )באחוזים(

 נערות נערים 

 1אתיופיה יוצאי 
שאינם יוצאי 

 1אתיופיה יוצאות 2 אתיופיה
יוצאות שאינן 

 2 אתיופיה
(N) (726) (10,631) (629) (8,397) 

 100 100 100 100 הכול סך
 17 35 22 46 (לבחינה ניגשו)לא  0
 52 60 44 50 בגרות יחידות 3

 31 5 34 4 בגרות יחידות 5-4
 2014 החינוך משרד של תלמידים קובץ: מקור

 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ, ללא חרדים  2; עולים ובני עולים 1

 (באחוזים) ומוצא מגדר לפי, זמן לאורך 17 בגיל 1בבתי ספר של משרד החינוך למידה-אי: 7לוח ב
 נערות                          נערים                      

 3 שאינן יוצאות אתיופיה 2אתיופיה יוצאות 3 שאינם יוצאי אתיופיה 2אתיופיה יוצאי 
2010/11 15.7 13.9 4.3 3.4 
2011/12 16.2 13.2 3.4 3.4 
2012/13 13.4 12.4 1.2 3.1 
2013/14 12.1 9.0 0.2 2.2 

  החינוך משרד של תלמידים קובצי: מקור
קידום נוער ומרכזי חינוך. כגון למידה במסגרות -איובהם למידה בבתי ספר של משרד החינוך, -אי ישיעורל היא הכוונה 1

חלק מהתלמידים שלא לומדים במסגרות של משרד החינוך עברו ללמוד בבתי ספר מקצועיים שבפיקוח משרד העבודה, 
 הרווחה והשירותים החברתיים )בתי ספר של משרד הכלכלה לשעבר(.

 יה"מיהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבר 3; עולים ובני עולים 2
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 ומוצא  מגדרכיתות ח', לפי  תלמידי בקרב)גולמיים(  ממוצעים"ב מיצ ציוני: 8ב לוח
 נערות                         נערים 

 1אתיופיה יוצאי 
שאינם יוצאי 

 1אתיופיה יוצאות 2 אתיופיה
שאינן יוצאות 

 2 אתיופיה
(n) (238) (5588) (262) (5717) 

 **70.8 **52.6 **64.3 45.4 בעברית
 65.6 *39.2 **65.6 34.6 במתמטיקה

(n) (282) (6125) (333) (6073) 
 **70.4 **51.0 **68.7 41.6 באנגלית
 **48.9 34.7 **50.1 32.9 במדעים

 2013"ה ראמ של"ב מיצ קובץ: מקור
*P<0.05 **P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה'  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור

. הכוכביות בטורים 'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות 'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'לבין 
 בתוך כל קבוצה.

 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 2; עולים ובני עולים 1

 (באחוזיםלפי מגדר ומוצא ) 1י"ב, תלמידי בקרב הבגרות בבחינותהישגים  :9ב לוח
 נערות                 נערים 

 
 יוצאי

 2אתיופיה
שאינם יוצאי 

 3 אתיופיה
 יוצאות

 2אתיופיה
שאינן יוצאות 

 3 אתיופיה

(N) (1,281) (28,637) (1,410) (33,570) 
 68.9 61.2 67.8 45.4 רגילה בגרות לתעודת זכאות

 שעומדת בגרות לתעודת זכאות
 58.0 37.4 58.1 24.6 לאוניברסיטה הסף בדרישות

 2014: קובץ בגרויות של משרד החינוך מקור
 רק בבתי הספר המגישים לבגרות 1
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ  3; עולים ובני עולים 2

 (באחוזים) ומוצא מגדר לפי, זמן לאורך 1"בי תלמידי בקרבזכאות לתעודת בגרות  :10ב לוח
 נערות                        נערים                      
 3 שאינן יוצאות אתיופיה 2יוצאות אתיופיה 3 שאינם יוצאי אתיופיה 2יוצאי אתיופיה 

 זכאות לתעודת בגרות רגילה
2006 25.0 57.6 44.7 66.1 
2008 28.5 57.3 42.4 65.1 
2010 31.6 60.6 51.4 66.0 
2012 38.8 65.0 55.8 67.4 
2014 45.4 67.8 61.2 68.9 

 זכאות לתעודת בגרות שעומדת בדרישות הסף לאוניברסיטה
2006 13.3 51.3 26.5 58.5 
2008 16.1 51.3 26.8 56.9 
2010 17.7 53.5 30.0 56.6 
2012 21.2 56.5 34.2 56.7 
2014 24.6 58.1 37.4 58.0 
 לבגרות המגישים הספר בבתי רק 1; : קובצי בגרויות של משרד החינוךמקור

 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 3; עולים ובני עולים 2
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 מוצאו מגדר לפי, הטכנולוגי במסלול הלומדים"ב י תלמידיבקרב  בגרות לתעודת זכאות: 11ב לוח
 (באחוזים)

 נערות                 נערים 

 
 יוצאי

 1אתיופיה
שאינם יוצאי 

 2 אתיופיה
 יוצאות

 1אתיופיה
שאינן יוצאות 

 2 אתיופיה

(N) (1,272) (26,906) (1,396) (26,556) 
 76.2 55.0 68.8 42.3 רגילה בגרות לתעודת זכאות

 העומדת בגרות לתעודת זכאות
 62.2 28.1 56.5 19.4 לאוניברסיטה הסף בדרישות

 2014 החינוך משרד של תלמידים קובץ: מקור
 עולים ובני עולים 1
  יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ, ללא חרדים 2

 : קבלת סיוע לימודי וצורך בסיוע לימודי, לפי מגדר ומוצא )באחוזים(12לוח ב

 נערות                     נערים 

 1יוצאי אתיופיה 
יוצאי שאינם 

 2 אתיופיה
יוצאות 
 1אתיופיה

שאינן יוצאות 
 2 אתיופיה

(n) (352) (223) (386) (242) 
 54 62 56 61 לימודי סיוע מקבלים
 32 **70 **29 45 לימודי סיוע רוצים

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
**P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור

. הכוכביות בטורים 'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות בתוך 'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'
 כל קבוצה.

 עולים ובני עולים 1

 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 2

 (באחוזים) ומוצא מגדר לפיי"א, -'ז תלמידיבקרב  ללמידה ומוטיבציה מסוגלות תחושת: 13ב לוח
 נערות                נערים                  

 3אתיופיה יוצאי 
שאינם יוצאי 

 4 אתיופיה
 יוצאות

 3אתיופיה
שאינן יוצאות 

 4 אתיופיה
     מסכמים מדדים

(n) (1,305) (26,599) (1,403) (28,585) 
 89 **89 **88 83 1לימודיתמסוגלות  תחושת

(n) (839) (16,728) (870) (17,335) 
 **3 **5 **6 11 2ללמידה מוטיבציה העדר
 2014"ה ראמ של פדגוגית וסביבה אקלים סקר: מקור

**P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור
. הכוכביות בטורים 'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות בתוך 'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'

 כל קבוצה.
יכול  אני ההיגדים: כאשר אני רוצה, על המבוסס"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  1

להצליח בלימודים; כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, אני מסוגל לעשות זאת; אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות 
 לימודיות שונות כמו מבחן או עבודה.

: היגדים שלושהעל  המבוססט', -'ז בכיתות רק"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  2
 .בלימודים משקיע לא בכלל אני; בלימודים להצליח מנסה לא בכלל אני; לי חשובים לא לבכל הלימודים

 עולים ובני עולים 3
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 5
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 (באחוזים) ומוצא מגדר לפיי"א, -'ז תלמידיפי -על הספר בית אקלים: 14ב לוח

 נערות               נערים              
 יוצאי 

 4אתיופיה
שאינם יוצאי 

 5 אתיופיה
 יוצאות

 4אתיופיה
שאינן יוצאות 

 5 אתיופיה

(n) (2,648) (54,511) (2,988) (56,923) 

     מדדים מסכמים
 **72 **61 **69 57 1תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר

 **44 37 **42 38 2יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים
 *63 58 **62 57 3חיוביים בין התלמידים לחברים לכיתה יחסים

 2014"ה ראמ של פדגוגית וסביבה אקלים סקר: מקור
*P<0.05 **P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה'  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור

'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות . הכוכביות בטורים 'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'לבין 
 בתוך כל קבוצה.

 בבית להיות אוהב אני: היגדים שלושהעל  המבוסס"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  1
 .הספר בבית לי טוב; אחר ספר לבית עובר הייתי לא, יכול הייתי אילו גם; הספר

 קרובים יחסים לי יש: היגדים ארבעהעל  המבוסס"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  2
 לרוב; שלי מהמורים מישהו עם זה על לדבר נוח מרגיש אני, לי כשרע או לי כשעצוב; שלי המורים רוב עם וטובים
 בבית מרגיש אני איך לדעת מאוד חשוב המורים לרוב; ללימודים בקשר רק ולא לי שקורה וממה ממני אכפת המורים
 .ובכלל הספר

חמישה היגדים: הכיתה שלי מלוכדת  על המבוסס"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  3
ומגובשת; לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות; לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני; 

 ידים בכיתה אכפת זה מזה; בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים.לתלמ

 עולים ובני עולים 4
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 5

 (באחוזים) ומוצא מגדר לפיפי תפיסתם, -על, התלמידים כלפי הספר בית צוות יחס: 15ב לוח
 נערות              נערים                 

 יוצאי 
 2אתיופיה

שאינם יוצאי 
 3 אתיופיה

 יוצאות
 2אתיופיה

שאינן יוצאות 
 3 אתיופיה

(n) (352) (223) (386) (242) 

 לפנות למי יש, קושי או בעיה כשיש
 72 51 **67 51 1הספר בית מצוות

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
**P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין  אתיופיה''נערים שאינם יוצאי הכוכביות בטור

 .'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'
 "תמיד" או "לעתים קרובות" )הקטגוריות המשלימות: "לעתים רחוקות", "אף פעם"( 1
 עולים ובני עולים 2
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 3
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 (באחוזים) ומוצא מגדר לפיי"א, -'י תלמידיבקרב  בגרות תעודת לקבל ביכולת אמונה: 16ב לוח
 נערות              נערים                

 
 יוצאי

 1אתיופיה
שאינם יוצאי 

 2 אתיופיה
 יוצאות

 1אתיופיה
שאינן יוצאות 

 2 אתיופיה

(n) (993) (21,063) (1,093) (22,115) 

 **100 **100 **100 100 הכול סך
 אצליח"ב י כיתה סוף שעד מאמין אני"

 93 88 90 80 "מלאה בגרות תעודת לקבל
     

 בגרות תעודת לקבל שאצליח מאמין אני"
 אלא"ב, י כיתה סוף עד לא אבל, מלאה

 5 8 6 11 "בעתיד רק
     

 תעודת לי תהיה פעם שאי מאמין לא אני"
 2 4 4 9 "מלאה בגרות

 2014"ה ראמ של פדגוגית וסביבה אקלים סקר: מקור
**P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור

. הכוכביות בטורים 'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות בתוך 'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'
 כל קבוצה.

 עולים ובני עולים 1
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 2

 (באחוזים) ומוצא מגדר לפיי"ב, -'י תלמידי של: שאיפות השכלה 17ב לוח
 נערות                 נערים                

 יוצאי 
 1אתיופיה

שאינם יוצאי 
 2 אתיופיה

 יוצאות
 1אתיופיה

שאינן יוצאות 
 2 אתיופיה

(n) (145) (88) (158) (119) 

 87 **61 **80 40 1תיכוני-על במוסד ללמוד שאיפה
 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור

**P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור
'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות בתוך . הכוכביות בטורים 'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'

 כל קבוצה.
 ובני עולים עולים 1
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ. 2

 (באחוזים) מוצאו מגדר לפי, פורמלית בלתי בפעילות השתתפות: 18ב לוח
 נערות                נערים                  

 יוצאי 
 2אתיופיה

שאינם יוצאי 
 3 אתיופיה

 יוצאות
 2אתיופיה

שאינן יוצאות 
 3 אתיופיה

(n) (352) (223) (386) (242) 

 62 *54 68 62 1מסכם מדד - אחת פעילות לפחות
  2010-2008בקרב נוער עולה  סקר: מקור

*P<0.05 .הכוכבית בטור 'נערות' מסמנת הבדל מובהק בין הנערים לבין הנערות בתוך כל קבוצה 
 התנדבותית פעילות או נוער מועדון, נוער תנועת, חוג: אחת פורמלית בלתי בפעילות לפחות השתתפות של מסכם מדד 1

 הספר בית במסגרת שלא
 עולים ובני עולים 2
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 3
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 (באחוזים) ומוצא מגדר לפי, ההורים עם הקשר תפיסת: 19ב לוח

 נערות                 נערים              

 
 יוצאי

 3אתיופיה
שאינם יוצאי 

 4 אתיופיה
 יוצאות

 3אתיופיה
שאינן יוצאות 

 4 אתיופיה

(n) (352) (223) (386) (242) 
     מסכמים מדדים

 84 71 **80 67 1תפיסה שיש תמיכה מצד ההורים
 **88 50 **70 45 2תפיסה שיש פיקוח מצד ההורים

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
**P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור

. הכוכביות בטורים 'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות בתוך 'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'
 כל קבוצה.

 רבה)"במידה  אותי מטריד מה מבינים ההורים: משתנים 2-3אחוז בני הנוער שענו בחיוב על  על המבוסס מסכם מדד 1
 כשיש"קל"(;  או" מאוד)"קל  אותך שמטרידים דברים על שלך ההורים עם לשוחח לך קל"(; רבה"במידה  או" מאוד

 .להורים פונה אתה בעיה לך
 החברים מי: חייהם של היבטים מגוון על יודעים שלהם ההורים לדעתם מידה באיזו נשאלו הנוער בני - מסכם מדד 2

; ומה הם בלילה הולכים הם לאן; הלימודים יום תום אחרי מסתובבים הם איפהאת כספם;  מוציאים הם איך; שלהם
 5 מתוך היבטים 5-4 על הרבה יודעים הוריהם כי שציינו הנוער בני אחוזעל  המבוססעושים בזמנם הפנוי. נבנה מדד 

 .שנבדקו ההיבטים
 עולים ובני עולים 3
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 4

 (באחוזים) ומוצא מגדר לפיי"א, -'ז תלמידיבקרב  הספר בבית וללעג לאלימות קרבנות: 20ב לוח

 נערות              נערים             

 
 יוצאי

 2אתיופיה
שאינם יוצאי 

 3 אתיופיה
 יוצאות

 2אתיופיה
שאינן יוצאות 

 3 אתיופיה

(n) (2,648) (54,508) (2,988) (56,912) 
 **5 **6 **11 14 1מסכם מדד - לאלימות קרבנות

 לי לעג מהתלמידים מישהו האחרון בחודש
 לפחות שלי הדת או המוצא, העור צבע בגלל
 **7 **23 **15 34 אחת פעם
 2014"ה ראמ של פדגוגית וסביבה אקלים סקר: מקור

**P<0.01  מסמנות הבדלים מובהקים בין 'נערים יוצאי אתיופיה' לבין  'נערים שאינם יוצאי אתיופיה'הכוכביות בטור
. הכוכביות בטורים 'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות בתוך יוצאי אתיופיה''נערים שאינם 

 כל קבוצה. 
 על מבוסס – לאלימות רבנות"( של קויותר פעמים"שלוש ו" פעמיים או"פעם  הערכים של ממוצע אחוזמדד מסכם ) 1

 או בעיטה או מכה קיבלתי; אותי דחף מהתלמידים מישהו: האחרון בחודששקרה  עלהיגדים  9-ל הנוער בני תגובות
; בי לפגוע כדי אחר בחפץ או בכיסא, באבן, במקל השתמש התלמידים אחד; בי לפגוע שרצה התלמידים מאחד אגרוף
 מישהו; הלימודים אחרי או הספר בבית בי שיפגע איים התלמידים אחד; חזקות מכות לי נתן מהתלמידים מישהו

 לדבר לא אחרים תלמידים לשכנע ניסה התלמידים אחד; ערך דברי או אוכל, כסף באיומים ממני סחט מהתלמידים
 או באינטרנט)למשל  בי לפגוע כדי נכונות לא שמועות עליי הפיץ התלמידים אחד; שלי חברים להיות לא או איתי

 .איתי לשחק או לדבר רצתה לא תלמידים קבוצת'חרם':  עלי הטילו(; הגב מאחורי ברכילות
 עולים ובני עולים 2
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 3
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 (באחוזים) ומוצא מגדר לפי, אלימה התנהגות: 21ב לוח
 נערות                  נערים                   

 
 יוצאי

 1אתיופיה
שאינם יוצאי 

 2 אתיופיה
 יוצאות

 1אתיופיה
שאינן יוצאות 

 2 אתיופיה

(n) (352) (223) (386) (242) 
 פעמים 3 לפחות בקטטות השתתפו

 **0 9 12 13 האחרונה בשנה
 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור

**P<0.01 שאינם יוצאי אתיופיה יםהנער לבין ןנבי מובהק הבדל מסמנות' שאינן יוצאות אתיופיה 'נערות בטור הכוכביות. 
 עולים ובני עולים 1
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 2

 ( באחוזים, לפי מגדר ומוצא )17-15בקרב גילאי  ועישון אלכוהול שתיית: 22ב לוח
 נערות               נערים 

 1אתיופיה יוצאי 
שאינם יוצאי 

 2 אתיופיה
 יוצאות

 1אתיופיה
שאינן יוצאות 

 2 אתיופיה

(n) (186) (113) (194) (128) 
 **13 **13 35 34 לפחות בשבוע פעם אלכוהול שותים

 **15 **15 38 41 יותר או אחת פעם השתכרו
 **19 **18 35 38 נרגילה בתדירות כלשהי אוסיגריות  מעשנים

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
**P<0.01 .הכוכביות בטורים 'נערות' מסמנות הבדלים מובהקים בין הנערים לבין הנערות בתוך כל קבוצה 
 עולים ובני עולים 1
 יהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתיופיה ומבריה"מ 2

 (באחוזים, לפי מגדר ומוצא )17-16 גילאיבקרב  לאומי לשירות וא לצבא גיוס לקראת עמדות: 23ב לוח
 נערות                     נערים 

 2אתיופיה יוצאי 
שאינם יוצאי 

 3 אתיופיה
 יוצאות

 2אתיופיה
שאינן יוצאות 

 3 אתיופיה

(n) (130) (65) (133) (78) 
 90 96 97 91  1להתגייס מתכוונים

 89 82 *89 79 1להתגייס רוצים
 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור

*P<0.05 נערים יה' לבין מסמנת הבדל מובהק בין 'נערים יוצאי אתיופ שאינם יוצאי אתיופיה''נערים בטור  תהכוכבי'
 .שאינם יוצאי אתיופיה'

 "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה" )הקטגוריות המשלימות: "במידה בינונית", "במידה מועטה", "בכלל לא"( 1
 עולים ובני עולים 2
 ופיה ומבריה"מיהודים ילידי ישראל, פרט לבני עולים מאתי 3
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 אתיופיה יוצאי בקרב עלייה ודור מגדר לפי מגמות: ג נספח

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפי ,של בני הנוער משפחתיים מאפיינים: 1ג לוח
 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

(n) (352) (162) (190) (386) (180) (206) 
 18 17 17 13 16 15 הוריות-חד משפחות

 67 *54 60 67 64 66 עובד המשפחה ראש
 2010-2008: סקר בקרב נוער עולה מקור

*P<0.05 .הכוכבית בטור נערות 'דור ראשון' מסמנת הבדל מובהק לפי דור עלייה בקרב הנערות 

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפיי"ב, -'ז תלמידישל  האימהו ת מאפייני: 2ג לוח
 נערות נערים 

 הכול סך 
 דור

 הכול סך שני דור ראשון
 דור

 שני דור ראשון

(N) (9,296) (3,875) (5,421) (9,647) (3,938) (5,709) 
 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.3 במשפחה ממוצע ילדים מספר

 100 100 100 100 100 100 הכול סך - האם השכלת
 40 71 52 40 64 50 כלל למדה לא
 13 13 13 11 18 14 לימוד שנות 5-1

 20 11 17 21 13 18 לימוד שנות 11-6
 21 4 14 22 5 14 לימוד שנות 12
 6 1 4 6 0 4 לימוד שנות+ 13

 5.5 1.9 4.0 5.7 2.1 4.2 של האם ממוצעת השכלה
 2010-2008: סקר בקרב נוער עולה מקור

 ( באחוזים) עלייה ודור מגדר לפי, אישית זהותאסטרטגיות של : 3ג לוח
 נערות נערים 

 
 סך

 הכול
 דור

 ראשון
 דור
 שני

 סך
 הכול

 דור
 ראשון

 דור
 שני

(n) (352) (162) (190) (386) (180) (206) 
 72 72 72 74 68 70 1: כישראלים וכחלק מקבוצת מוצאהשתלבות

 2010-2008: סקר בקרב נוער עולה מקור
 "(.לא", "בכלל מאוד מועטה", "במידה עטה"במידה רבה מאוד" או "במידה רבה" )הקטגוריות המשלימות: "במידה מו 1

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפיי"ב, -'י תלמידישל  הלימודים מסלול: 4ג לוח
 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

(N) (4,732) (2,157) (2,575) (5,055) (2,187) (2,868) 
 100 100 100 100 100 100 הכול סך

 51 60 55 42 44 43 עיוני
 49 40 45 58 56 57 טכנולוגי

 2015 החינוך משרד של תלמידים קובץ: מקור
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 דורו מגדר לפי, הטכנולוגי במסלול"ב י תלמידי שבהן נבחנו מספר יחידות בגרות במתמטיקה :5ג לוח
 (באחוזים) עלייה

 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

(N) (726) (320) (406) (629) (234) (395) 
 100 100 100 100 100 100 הכול סך
 33 37 35 48 43 46 (לבחינה ניגשו)לא  0
 60 61 60 48 54 50 בגרות יחידות 3

 7 2 5 4 3 4 בגרות יחידות 5-4
 2014 החינוך משרד של תלמידים קובץ: מקור

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפי, זמן לאורך 17בגיל  1למידה בבתי ספר של משרד החינוך-אי: 6ג לוח
 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

2010/11 15.7 7.1 21.4 4.3 0.8 7.0 
2011/12 16.2 16.8 15.6 3.4 4.0 1.5 
2012/13 13.4 11.4 15.0 1.2 1.7 0.8 
2013/14 12.1 11.5 12.6 0.2 0.7 0 

 החינוך משרד של תלמידים וקובצי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: מקור
קידום נוער ומרכזי חינוך. כגון למידה במסגרות -איובהם למידה בבתי ספר של משרד החינוך, -אי ישיעורל היא הכוונה 1

חלק מהתלמידים שלא לומדים במסגרות של משרד החינוך עברו ללמוד בבתי ספר מקצועיים שבפיקוח משרד העבודה, 
 הרווחה והשירותים החברתיים )בתי ספר של משרד הכלכלה לשעבר(.

 כיתות ח', לפי מגדר ודור עלייה  תלמידי בקרב)גולמיים(  ממוצעים"ב מיצ ציוני: 7ג לוח
 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

(n) (238) (63) (175) (262) (50) (212) 
 54.4 **44.9 52.6 48.0 **38.0 **45.4 בעברית

 40.2 35.1 39.2 36.9 **28.3 *34.6 במתמטיקה

(n) (282) (108) (174) (333) (121) (212) 
 55.0 **44.2 51.0 44.5 *36.8 **41.6 באנגלית
 35.9 32.7 34.7 33.1 32.6 32.9 במדעים

 2013"ה ראמ: קובץ מיצ"ב של מקור
*P<0.05 **P<0.01  הכול' לבין 'סך נערים הכול'סך  בין מובהקים הבדלים מסמנות' נערים הכולהכוכביות בטורים 'סך 

 .מין כל בתוך עלייה דור לפי מובהקים הבדלים מסמנות' ראשון'דור  בטורים הכוכביות'; נערות
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 (באחוזיםלפי מגדר ודור עלייה ) 1"ב,י תלמידי בקרב הבגרות בבחינות הישגים: 8ג לוח
 נערות נערים 

 הכול סך 
 דור

 ראשון
 דור
 הכול סך שני

 דור
 שני דור ראשון

(N) (1,281) (545) (736) (1,410) (582) (828) 
 61.8 60.3 61.2 42.7 49.2 45.4 רגילה בגרות לתעודת זכאות

       

לתעודת בגרות שעומדת  זכאות
 42.6 29.9 37.4 26.1 22.6 24.6 בדרישות הסף לאוניברסיטה 

 2014 החינוך משרד של בגרויות קובץ: מקור
 לבגרות המגישים הספר בבתי רק 1

 (באחוזיםלפי מגדר ודור עלייה ) 1זמן, לאורך "בי תלמידיבקרב  בגרות לתעודת זכאות: 9ג לוח
 נערות  נערים 

 
 סך

 הכול
 דור

 ראשון
 

 שני דור
 סך

 הכול
 דור

 שני דור ראשון
 רגילה בגרות לתעודת זכאות 

2006 25.0 25.2  24.2 44.7 44.3 46.0 
2008 28.5 29.1  26.6 42.4 40.3 48.1 
2010 31.6 37.2  27.6 51.4 55.5 48.7 
2012 38.8 43.4  34.4 55.8 54.3 57.1 
2014 45.4 49.2  42.7 61.2 60.3 61.8 

 לאוניברסיטה הסף בדרישות שעומדת בגרות לתעודת זכאות 
2006 13.3 11.6  18.8 26.5 22.6 37.6 
2008 16.1 15.0  19.1 26.8 22.6 37.8 
2010 17.7 16.4  18.6 30.0 21.5 35.9 
2012 21.2 20.6  21.7 34.2 24.0 43.2 
2014 24.6 22.6  26.1 37.4 29.9 42.6 
 : קובצי בגרויות של משרד החינוךמקור

 רק בבתי הספר המגישים לבגרות 1

 מוצא וקבוצת מגדר לפי, הטכנולוגי במסלול הלומדים"ב י תלמידי בקרב זכאות לתעודת בגרות :10ג לוח
 (באחוזים)

 נערות נערים 

 הכול סך 
 דור

 ראשון
 דור
 הכול סך שני

 דור
 ראשון

 דור
 שני

(N) (1,272) (545) (727) (1,396) (580) (816) 
 54.7 55.6 55.0 39.9 45.3 42.3 רגילה בגרות לתעודת זכאות

 בדרישות העומדת בגרות לתעודת זכאות
 31.6 22.2 28.1 22.4 15.6 19.4 לאוניברסיטה הסף
 2014קובץ תלמידים של משרד החינוך  :מקור
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 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפי, לימודי בסיוע וצורך לימודי סיוע קבלת: 11ג לוח
 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

(n) (352) (162) (190) (386) (180) (206) 
 61 62 62 55 *66 61 לימודי סיוע מקבלים
 64 *75 70 45 46 **45 לימודי סיוע רוצים

  2010-2008: סקר בקרב נוער עולה מקור
*P<0.05 **P<0.01  נערות';  הכול'סך ל' נערים הכול'סך  בין מובהקים הבדלים מסמנות' נערים הכולהכוכביות בטורים 'סך

 .מין כל בתוך עלייה דור לפי מובהקים הבדלים מסמנות' ראשון'דור  בטורים הכוכביות

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפיי"א, -'ז תלמידיבקרב  ללמידה ומוטיבציה מסוגלות תחושת: 12ג לוח
 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

       מסכמים מדדים

(n) (1,305) (560) (745) (1,403) (550) (853) 
 88 89 89 83 82 **83 1לימודיתמסוגלות  תחושת

(n) (839) (350) (489) (870) (328) (542) 
 3 **8 5 10 13 **11 2ללמידה מוטיבציה העדר
 2014"ה ראמ: סקר אקלים וסביבה פדגוגית של מקור

**P<0.01  נערות';  הכול'סך ל' נערים הכול'סך  בין מובהקים הבדלים מסמנות' נערים הכולהכוכביות בטורים 'סך
 .מין כל בתוך עלייה דור לפי מובהקים הבדלים מסמנות הןהכוכביות בטורים 'דור ראשון' 

 יכול אני, רוצה אני כאשר: ההיגדים על המבוסס"מסכים"(, ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  1
 במשימות להצליח יכול אני, רוצה אני אם; זאת לעשות מסוגל אני, קשה משהו ללמוד מחליט כשאני; בלימודים להצליח

 ..עבודה או מבחן כמו שונות לימודיות

שלושה היגדים: הלימודים בכלל לא  על המבוסס"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצע אחוזמדד מסכם ) 2
 חשובים לי; אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים; אני בכלל לא משקיע בלימודים.

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפיי"א, -'ז תלמידיפי -על הספר בית אקלים: 13ג לוח

 2014 ה"ראמ: סקר אקלים וסביבה פדגוגית של מקור
*P<0.05 **P<0.01 הכול -הכול נערים' לבין 'סך-הכול נערים' מסמנות הבדלים מובהקים בין 'סך-הכוכביות בטורים 'סך

 נערות'; הכוכביות בטורים 'דור ראשון' מסמנות הבדלים מובהקים לפי דור עלייה בתוך כל מין.
 בבית להיות אוהב אני: היגדים שלושהעל  המבוסס"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  1

 .הספר בבית לי טוב; אחר ספר לבית עובר הייתי לא, יכול הייתי אילו גם; הספר
 קרובים יחסים לי יש: היגדים ארבעהעל  המבוסס"מסכים"( -ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  2

 לרוב; שלי מהמורים מישהו עם זה על לדבר נוח מרגיש אני, לי כשרע או לי כשעצוב; שלי המורים רוב עם וטובים
 בבית מרגיש אני איך לדעת מאוד חשוב המורים לרוב; ללימודים בקשר רק ולא לי שקורה וממה ממני אכפת המורים
 .ובכלל הספר

 מלוכדת שלי הכיתה: היגדים חמישהעל  המבוסס"מסכים"( ו" מאוד"מסכים  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  3
; לשני אחד לעזור חשוב שלי בכיתה התלמידים לרוב; בהפסקות להיות מי עם יש שלי בכיתה התלמידים לרוב; ומגובשת

 .התלמידים בין טובה אווירה יש שלי בכיתה; מזה זה אכפת בכיתה לתלמידים

 נערות נערים 

 הכול סך 
 דור

 הכול סך שני דור ראשון
 דור

 שני דור ראשון
       מסכמים מדדים

(n) (2,648) (1,175) (1,473) (2,988) (1,269) (1,719) 
 63 **59 61 58 57 **57 1הספר בית כלפי חיובית כללית תחושה
 36 38 37 36 **41 38 2קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים יחסי

 57 *60 58 57 58 57 3חיוביים בין התלמידים לחברים לכיתה יחסים
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 (באחוזיםפי תפיסתם, לפי מגדר ודור עלייה )-, עלהתלמידים כלפי הספר בית צוות יחס: 14ג לוח

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
 "תמיד" או "לעתים קרובות" )הקטגוריות המשלימות: "לעתים רחוקות", "אף פעם"(. 1

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפיי"א, -'י תלמידיבקרב  בגרות תעודת לקבל ביכולת אמונה: 15ג לוח
 נערות                נערים 

 
 סך

 הכול
 דור

 ראשון
 דור
 הכול סך שני

 דור
 ראשון

 דור
 שני

(n) (993) (459) (534) (1,093) (454) (639) 
 100 100 100 100 100 **100 הכול סך

י"ב אצליח לקבל  כיתה"אני מאמין שעד סוף 
 88 88 88 80 80 80 תעודת בגרות מלאה"

       

"אני מאמין שאצליח לקבל תעודת בגרות מלאה, 
 9 7 8 11 11 11 י"ב, אלא רק בעתיד" כיתהאבל לא עד סוף 

       

"אני לא מאמין שאי פעם תהיה לי תעודת בגרות 
 3 5 4 9 9 9 מלאה"
 הבדל מסמנת' נערים הכולהכוכבית בטור 'סך  P<0.05 **P<0.01*; 2014"ה ראמ: סקר אקלים וסביבה פדגוגית של מקור

 '.נערות הכול'סך  לבין' נערים הכול'סך  בין מובהק

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפיי"ב, -'י תלמידישל  לעתיד השכלה שאיפות: 16ג לוח
 נערות                 נערים 

 הכול סך 
 דור

 הכול סך שני דור ראשון
 דור

 שני דור ראשון

(n) (145) (58) (87) (158) (62) (96) 
 60 61 61 37 43 **40 תיכוני-על במוסד ללמוד שאיפה

'סך  בין מובהק הבדל מסמנות' נערים הכולהכוכביות בטור 'סך  P<0.01**; 2010-2008: סקר בקרב נוער עולה מקור
 '.נערות הכול'סך  לבין' נערים הכול

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפי, פורמלית בלתי בפעילות השתתפות: 17ג לוח
 נערות              נערים 

 
 סך

 הכול
 דור

 ראשון
 דור
 שני

 סך
 הכול

 דור
 ראשון

 דור
 שני

(n) (352) (162) (190) (386) (180) (206) 

 61 *49 54 61 62 *62 1מדד מסכם –אחת  פורמלית בלתי פעילות לפחות
 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור

*P<0.05  בטור הכוכבית'; נערות הכול'סך  לבין' נערים הכול'סך  בין מובהק הבדל מסמנת' נערים הכולהכוכבית בטור 'סך 
 .הנערות בקרב עלייה דור לפי מובהק הבדל מסמנת' ראשון'דור  נערות

 התנדבותית פעילות או נוער מועדון, נוער תנועת, חוג: אחת פורמלית בלתי בפעילות לפחות השתתפות של מסכם מדד 1
 .הספר בית במסגרת שלא

 נערות נערים 

 
 סך

 הכול
 דור

 ראשון
 דור
 שני

 סך
 הכול

 דור
 ראשון

 דור
 שני

(n) (352) (162) (190) (386) (180) (206) 
 47 54 51 50 51 51 1הספר בית מצוות לפנות למי יש, קושי או בעיה כשיש
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 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפי, ההורים עם הקשר תפיסת: 18ג לוח
 נערות נערים 

 הכול סך 
 דור

 הכול סך שני דור ראשון
 דור

 ראשון
 דור
 שני

(n) (352) (162) (190) (386) (180) (206) 
       מסכמים מדדים
 62 **79 71 66 68 67 1הוריםה מצד התמיכה שיש תפיס
 47 53 50 45 45 45 2םהוריהמצד  פיקוחשיש  התפיס
 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור

**P<0.01 .הכוכביות בטור נערות 'דור ראשון' מסמנות הבדל מובהק לפי דור עלייה בקרב הנערות 
 רבה)"במידה  אותי מטריד מה מבינים ההוריםמהמשתנים:  2-3אחוז בני הנוער שענו בחיוב על  על המבוסס מסכם מדד 1

 כשיש"קל"(;  או" מאודקל )" אותך שמטרידים דברים על שלך ההורים עם לשוחח לך קל"(; רבה"במידה  או" מאוד
 .להורים פונה אתה בעיה לך

הנוער נשאלו באיזו מידה לדעתם ההורים שלהם יודעים על מגוון היבטים של חייהם: מי החברים  בני - מסכם מדד 2
את כספם, איפה הם מסתובבים אחרי תום יום הלימודים, לאן הם הולכים בלילה ומה הם  מוציאים הם איךשלהם, 

 5היבטים מתוך  4-5אחוז בני הנוער שציינו כי הוריהם יודעים הרבה על  על המבוססעושים בזמנם הפנוי. נבנה מדד 
 ההיבטים שנבדקו.

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפיי"א, -'ז תלמידיבקרב  הספר בביתוללעג  לאלימות קרבנות: 19ג לוח
 נערות נערים 

 הכול סך 
 דור

 הכול סך שני דור ראשון
 דור

 ראשון
 דור
 שני

(n) (2,648) (1,175) (1,473) (2,988) (1,269) (1,719) 
 5 **7 6 13 14 **14 1מדד מסכם – לאלימות קרבנות

 לי לעג מהתלמידים מישהו האחרון בחודש
 לפחות שלי הדת או המוצא, העור צבע בגלל
 23 22 23 33 34 **34 אחת פעם
 2014 ה"ראמ: סקר אקלים וסביבה פדגוגית של מקור

**P<0.01  נערות הכול'סך  לבין' נערים הכול'סך  בין מובהקים הבדלים מסמנות' נערים הכולהכוכביות בטורים 'סך ;'
 .הנערות בקרב עלייה דור לפי מובהק הבדל מסמנות' ראשון'דור  נערות בטור הכוכביות

 על מבוסס – לאלימות קרבנות של"( ויותר פעמים"שלוש ו" פעמיים או"פעם  הערכים של ממוצעמדד מסכם )אחוז  1
 או בעיטה או מכה קיבלתי; אותי דחף מהתלמידים מישהו: האחרון בחודש שקרה עלהיגדים  9-ל הנוער בני תגובות
; בי לפגוע כדי אחר בחפץ או בכיסא, באבן, במקל השתמש התלמידים אחד; בי לפגוע שרצה התלמידים מאחד אגרוף
 מישהו; הלימודים אחרי או הספר בבית בי שיפגע איים התלמידים אחד; חזקות מכות לי נתן מהתלמידים מישהו

 לדבר לא אחרים תלמידים לשכנע ניסה התלמידים אחד; ערך דברי או אוכל, כסף באיומים ממני סחט מהתלמידים
 או באינטרנט למשל) בי לפגוע כדי נכונות לא שמועות עליי הפיץ התלמידים אחד; שלי חברים להיות לא או איתי

 .איתי לשחק או לדבר רצתה לא תלמידים קבוצת': חרם' עלי הטילו(; הגב מאחורי ברכילות

 (באחוזים) עלייה ודור מגדר לפי, אלימה התנהגות: 20ג לוח

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
  

 נערות נערים 

 
 סך

 הכול
 דור

 ראשון
 דור
 שני

 סך
 הכול

 דור
 ראשון

 דור
 שני

(n) (352) (162) (190) (386) (180) (206) 
 9 10 9 13 12 13 האחרונה בשנה פעמים 3 לפחות בקטטות השתתפו
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 (באחוזים, לפי מגדר ודור עלייה )17-15 גילאיבקרב  ועישון אלכוהול שתיית: 21ג לוח
 נערות נערים 

 
 סך

 הכול
 דור

 ראשון
 דור
 שני

 סך
 הכול

 דור
 ראשון

 דור
 שני

(n) (186) (81) (105) (194) (88) (106) 
 17 (9) 13 41 *27 **34 אלכוהול פעם בשבוע לפחות  שותים

 24 (**7) 15 47 *35 **41 יותר או אחת פעם השתכרו
 26 (**10) 18 51 **27 **38 נרגילה בתדירות כלשהי אוסיגריות  מעשנים

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
*P<0.05 **P<0.01  הכול'סך  לבין' נערים הכול'סך  בין מובהקים הבדלים מסמנות' נערים הכולהכוכביות בטורים 'סך 

 .מין כל בתוך עלייה דור לפי מובהקים הבדלים מסמנות' ראשון'דור  בטורים הכוכביות'; נערות

 (באחוזים, לפי מגדר ודור עלייה )17-16 גילאיבקרב  לצבא גיוס לקראת עמדות: 22ג לוח
 נערות נערים 
 שני דור ראשון דור הכול סך שני דור ראשון דור הכול סך 

(n) (130) (54) (76) (133) (61) (72) 

 100 *93 96 95 87 91 1להתגייס מתכוונים
 86 79 82 79 80 79 1להתגייס רוצים

 2010-2008 עולה נוער בקרב סקר: מקור
*P<0.05 .הכוכבית בטור נערות 'דור ראשון' מסמנת הבדל מובהק לפי דור עלייה בקרב הנערות 
 "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה" )הקטגוריות המשלימות: "במידה בינונית", "במידה מועטה", "בכלל לא"(. 1
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