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נושא במוקד

קליטת עולי אתיופיה בהיבט לשוני, חברתי וחינוכי
 הקהילה האתיופית בישראל -

עובדות בִמספרים

עובדות בקצרה
• בסוף 2010 מנתה הקהילה האתיופית בישראל 119,700 בני אדם. שני שליש מהם, 78,999 לערך, 	

הקהילה,  באתיופיה.  נולדו  שאבותיהם  ‘צברים׳  בישראל,  נולדו   ,40,800 ושליש,  באתיופיה  נולדו 

שמנתה בסוף 2005 105,500 נפש, גדלה בשיעור שנתי של 2.6%.

• הרוב המכריע )91%( של הנְשואים האתיופים, נשואים לאתיופים אחרים. הגיל החציוני לנישואים 	

ראשונים בקרב ההגברים האתיופים הוא 29 ובקרב הנשים האתיופיות - 26.

• שיעור הפוריות של הנשים האתיופיות היה ב-2010 2.55, לעומת 2.97 באוכלוסייה היהודית הכללית.	

• 85% מן האתיופים מסיימי כיתה י״ב ניגשים לבחינות הבגרות.	

• בשנה האקדמית 2010-2009 למדו 2,201 סטודנטים אתיופים במוסדות ההשכלה הגבוהה. נשים 	

היו 64.5% מן הסטודנטים האתיופים הלומדים לתואר בוגר, ו-48.7% מן הלומדים לתואר שני.

• ספורט יחידים: האתלטים האתיופים מהווים 12% מן העוסקים באתלטיקה בישראל ]באופן מקצועי[.	

פיזור גאוגרפי
רוב האוכלוסייה האתיופית בישראל חיה בשניים מאזורי הארץ - המרכז )39%( והדרום )24%(. בסוף  

2010 הריכוז הגדול ביותר של אתיופים )כולל ילידי הארץ בנים לאבות אתיופיים( היה בנתניה - 9,900 

בני אדם. בקריית מלאכי 16% מן התושבים הם אתיופים - אחוז האתיופים הגבוה ביותר ביחס לכלל 

האוכלוסייה בכל עיר בישראל.

עולים לארץ
בעשר השנים האחרונות אתיופים עלו לארץ בשיעור ממוצע של בערך 3,000 מדי שנה. במשך שנים 

אחדות קצב העלייה מאתיופיה הואט באופן משמעותי - 1,582 ב-2008, 239 ב-2009 )נמוך באופן 

יותר לרמתו הקודמת; בעשרת החודשים  או  ו-1,655 ב-2010 - אבל ב-2011 הוא חזר פחות  חריג( 

הראשונים של השנה הגיעו משם 2,400 עולים. אוכלוסיית העולים מאתיופיה היא צעירה באופן יחסי: 

בשנים 2010-2007 הגיל החציוני הממוצע של העולים מאתיופיה היה 17.7, בהשוואה ל-28.9 בקרב 

כלל העולים בתקופה זאת.

הפיזור הגילי
האוכלוסייה האתיופית היא צעירה בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית ולקבוצות אחרות )דהיינו נוצרים 

לא-ערבים וקבוצות שמשרד הפנים אינו מסווג לפי דת(; יש בה אחוז גבוה של ילדים ואחוז נמוך של בני 

יותר מ-65. ב-2010 ילדים גילאי 14-0 היו 31% מן האוכלוסייה האתיופית, לעומת 26% אצל היהודים 

ואחרים. אחוז האתיופים מעל גיל 65 היה רק 6%, לעומת 11% בקרב יהודים ואחרים.
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נישואים, גירושים ולידות - 2009
ב-2009, 649 גברים אתיופים ו-672 נשים אתיופיות נישאו, 91% מהם לראשונה בחייהם. 91 אחוזים 

מן הנישאים האתיופים נושאים לאתיופים אחרים )92% מן הגברים ו-89% מן הנשים(. האתיופים נוטים 

להתחתן מאוחר יותר מן האוכלוסייה היהודית הכללית - כאמור, הגיל החציוני לנישואים-לראשונה בקרב 

הגברים האתיופים הוא 29 ובקרב הנשים האתיופיות - 26 )1.2 ו-0-5 שנים בוגרים יותר, בהתאמה, מן 

האוכלוסייה היהודית הכללית(. פער הגילים הין הגברים לנשים אצל האתיופים הנשואים הוא גדול מאשר 

באוכלוסייה היהודית הכללית.

ו-235 נשים ממוצא אתיופי התגרשו. שיעור הגירושים באוכלוסייה האתיופית  גברים  ב-2009 - 231 

הוא גבוה יותר מאשר באוכלוסייה היהודית הכללית - 15 גירושים לכל 1,000 בני אדם, בהשוואה ל-9, 

בהתאמה.

לידות חיות
ב-2010 נולדו 2,419 תינוקות לנשים אתיופיות )בין ילידות אתיופיה ובין דור שני(. שיעור הפוריות הטוטלי 

של נשים אתיופיות, כפי שחושב ב-2010, היה 2.55 ילדים )לעומת 2,97 באוכלוסייה היהודית הכללית(.

דיור
66.3% מן המשפחות האתיופיות בישראל הן בעלות דירותיהן, לעומת 69.2% באוכלוסייה הכללית.

חינוך
בשנת הלימודים 2009/10 35,344 ילדים אתיופים למדו בבית הספר היסודי, חטיבות הביניים והתיכון; 

59% מאלה היו צברים שאביהם נולד באתיופיה, והשאר היו ילידי אתיופיה. התלמידים האתיופים )בשתי 

הקטגוריות( היוו 2.3% מכלל התלמידים.

בתיכונים, 52.3% מן התלמידים האתיופים למדו במסלולים עיוניים ו-45.6% - במסלולים הטכנולוגיים, 

לעומת 65.5% ו-33%, בהתאמה, בקרב התלמידים הלא-אתיופים.

באש לסוג בית הספר שבו לומדים הילדים ובני הנוער האתיופים - יש הבדלים בין מי שנולדו באתיופיה 

ספר ממלכתיים  בבתי  ובתיכון מבקרים  ביסודי  הלומדים  מן   56.8% האחרונים,  בקרב  שני׳.  ‘דור  לבין 

ספר  בבתי  ביקרו   23.3% אתיופיה,  ילידי  התלמידים  בקרב  ואילו  דתיים.  ספר  בבתי  מבקרים  ו-40% 

ממלכתיים ו-74.5% ביקרו בבתי ספר דתיים.

בחינות בגרות
ב-2010 היו בכיתות י״ב 2,230 תלמידים ממוצא אתיופי - 3% מכל מסיימי התיכון במערכת החינוך 

העברית. רוב התלמידים האתיופים - 85% - ניגשו לבחינות הבגרות, ובערך שליש מהם - 36% - מילאו 

את הדרישות לצורך קבלת תעודת הבגרות. זאת בהשוואה ל-82% מכלל אוכלוסיית התלמידים שניגשים 

לבחינות, ומתוכם 54% מקבלים את התעודה.

שיעור הנשירה
שיעור הנשירה בקרב תלמידים אתיופים היה ב-2010 מעט נמוך יותר מאשר באוכלוסייה הכללית של 

הלומדים: 1.5% בהשוואה ל-1.6% מכלל הלומדים בכיתות א-י״ב במערכות החינוך דוברות העברית. 

בשתי הקבוצות, יותר נערים מאשר נערות נשרו מבית הספר.
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החינוך האקדמי 2010-2009
בשנה האקדמית 2009/10 למדו 2,201 סטודנטים ממוצא אתיופי במוסדות ההשכלה הגבוהה, מתוך 

ילידי  היו   84% האתיופים,  הסטודנטים  בקרב  לומדים.   286,900 שמנתה  הסטודנטים  אוכלוסיית  כלל 

אתיופיה ו-15.9% היו ישראלים אתיופים מדור שני.

מתוך כלל הסטודנטים האתיופים, 90.4% למדו לתואר בוגר )29.6% בשנת הלימודים הראשונה(, 8.9% 

למדו לתואר מוסמך, 0.5% לתואר דוקטור ו-0.2% לתעודה אקדמית.

באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


