
ינסקי'סטרבצ-כאהןפאולה דגנית לוי 

:  יחסי גומלין ונכונות לקירבה חברתית

יוצאי אתיופיה  , מ לשעבר"יוצאי בריה

ויהודים ותיקים

המשרד לקליטת העלייה-מדינת ישראל 

אגף המחקר, שרות הרווחה
מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

ברוקדייל-וינט'ג-מכון מאיירס

2014ינואר "לא בחצר האחורית שלי"כנס 

ברוקדייל  -וינט'ג-מחקר נערך ביוזמה ובמימון המשרד לקליטת העלייה ומכון מאיירסה

ובתמיכת קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים



2010-ילדים עולים ובני עולים בישראל 

(:17-0גיל )ילדים 320,000-כ כ"סה

26%עולים

74%בני עולים

:עולים

48%מ"יוצאי בריה

17%יוצאי אתיופיה

:בני עולים

53%מ"יוצאי בריה

6%יוצאי אתיופיה
2



קצת דמוגרפיה

מ"יוצאי בריה

ריכוז במחוזות  
(  54%)מרכז 
(32%)וצפון 

בקרב יוצאי  
:  מ הנשואים"בריה

נשואים  55%
מ"ת בריה/ליוצא

יוצאי אתיופיה

ריכוז במחוזות  
(  39%)מרכז 
(24%)ודרום 

בקרב יוצאי אתיופיה  
91%: הנשואים

ת  /נשואים ליוצא
אתיופיה
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אוכלוסיית המחקר

יוצאי  
מ"בריה

עולים
39,000: אוכלוסייה•
396: מרואיינים•

בני עולים
21,000: אוכלוסייה•
384: מרואיינים•

יוצאי  
אתיופיה

עולים
9,800: אוכלוסייה•
342: מרואיינים•

בני עולים
8,100: אוכלוסייה•
396: מרואיינים•

יהודים ותיקים

406,400: אוכלוסייה•
465: מרואיינים•
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מרואיינים2,000-כ כ"סה, 17-12בני 



מאפיינים אישיים

52%-נערות 

שנים14.6-גיל ממוצע 

:לומדים

99%-כ "סה

-בזרם הממלכתי 

90%-כ: מ"בריה

מבני העולים57%-מהעולים ו34%: אתיופיה

:עולים

9.2: אתיופיה; 10.9: מ"בריה-( שנים)ותק ממוצע בארץ 

5.5: אתיופיה; 4.4: מ"בריה-גיל ממוצע בעת העלייה 
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מאפייני המשפחה

6

(ילדים בממוצע6-כ)מאודיוצאות אתיופיה גדולות משפחות 

:במשפחות חד הוריותחיים 

26%מ"מעולי בריה

מ"מבריהמיוצאי אתיופיה ומבני העולים 16%-כ

6%מהיהודים הוותיקים

:תיכונית-עלאמהות בעלות השכלה 

מ"בריהמיוצאי 80%-כ

61%מהיהודים הוותיקים

 אתיופיהאחוזים בודדים מיוצאי



הסביבה החברתית של בני הנוער



מעל שליש מתלמידי הכיתה מקבוצת המוצא
*(באחוזים)

34
44 44 48

0

50

100

בני עולים עולים בני עולים עולים
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יוצאי אתיופיהמ"יוצאי בריה

 *p<0.05



*(באחוזים)כל החברים מקבוצת המוצא/רוב

53
65

31
48

0

50

100

בני עולים עולים בני עולים עולים
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יוצאי אתיופיהמ"יוצאי בריה

 *p<0.05



תפיסת יחסי הגומלין

בין עולים ובין יהודים ותיקים



(באחוזים)יהודים ותיקים-עולים 

ותיקים אתיופיה מ"בריה

41 53 46 *מעטים בלבדיש קשרים חברתיים

29 34 27 קרובותמסתכסכים ורבים לעתים

25 31 28 מבינים אלה את אלהאינם

14 18 14 לעזור לעוליםהוותיקים אינם מוכנים

14 14 14 העולים אינם מוכנים לעזור לוותיקים

11 *p<0.05



תפיסת יחסי הגומלין

מ"בין יוצאי אתיופיה ובין יוצאי בריה



(באחוזים)מ"בריהיוצאי –יוצאי אתיופיה 

אתיופיה מ"בריה

51 58 *מעטים בלבדיש קשרים חברתיים

42 34 *קרובותמסתכסכים ורבים לעתים

38 39 מבינים אלה את אלהאינם

19 28
לעזור יוצאי אתיופיה אינם מוכנים

*מ"ליוצאי בריה

24 24
מ אינם מוכנים לעזור "יוצאי בריה

ליוצאי אתיופיה

13 *p<0.05



חוסר נכונות לקירבה חברתית



(באחוזים)מ"עם יוצאי בריה

היהודים  מצד

ותיקיםהו

מצד יוצאי  

אתיופיה ...חוסר נכונות

11 11
מ ילמדו  "שתלמידים יוצאי בריה

איתי בכיתה

15 17
יגורו  מ"ששכנים יוצאי בריה

איתי בבניין

18 15
שתהיה לי מחנכת יוצאת  

מ"בריה

29 30
עם  שקרוב משפחה שלי יתחתן

מ"יוצא בריה
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(באחוזים)עם יוצאי אתיופיה

מצד היהודים

ותיקיםהו

יוצאי  מצד

מ"בריה ...חוסר נכונות

12 19
שתלמידים יוצאי אתיופיה ילמדו  

*איתי בכיתה

14 22
ששכנים יוצאי אתיופיה יגורו  

*איתי בבניין

19 24
שתהיה לי מחנכת יוצאת

אתיופיה

36 50
עם  שקרוב משפחה שלי יתחתן

*יוצא אתיופיה

16 *p<0.05



בני שלושת הקבוצות תופסים בצורה דומה את 
יחסי הגומלין ביניהם

מ ואתיופיה כאחד תופסים בצורה חיובית "יוצאי בריה
, יותר את יחסי הגומלין בין עולים לבין יהודים ותיקים

לעומת בין שתי קבוצות העולים

חוסר נכונות לקירבה חברתית נמצא בעיקר בהקשר 
של נישואין של בן משפחה עם בן קבוצה אחרת
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סיכום היחסים בין הקבוצות


