
 

 

 

 דרך חדשה

מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה 

 בחברה הישראלית

 2016ספטמבר 



 תוכן עניינים

 4     דבר ראש הממשלה

 5    דבר שרת העלייה והקליטה

 6      תקציר המסמך

 9       נתונים

 13       ציר התהליך

 21     החלטות הממשלה

 22    אבני היסוד למדיניות הממשלתית

 23     לשילוב מיטביהדרך 

 26   רב גוניות בקרב יוצאי אתיופיה

 28    חיזוק התא המשפחתי

 31      סגירת פערים

 36     מצוינות ומנהיגות

 39     החברה הישראלית

 43      מנגנון היישום

 46     מדדי התכנית הממשלתית

 51        סיכום

 53        הפניות

 55       מילות תודה



 דבר ראש הממשלה
 

 

בחברה של יוצאי אתיופיה  םהתכנית הממשלתית לקידום שילוב          
כראש , ואת מחויבותי ממשלת ישראלמחויבותה של את  מבטאתהישראלית 
לתקן את ובתוך כך  הקהילהבני להעצים את מעמדם של להמשיך הממשלה, 

 . הרצוייםהשגת היעדים לצורך הדרוש תיקון 

תחילה במשרד העלייה  –מקיימת הממשלה  2014פברואר בהחל        

הקשבה לקולות  תהליך מעמיק של –ובהמשך במשרד ראש הממשלה  ,והקליטה
. לאור לימוד הצרכים והרצונות של אזרחי ישראל יוצאי מתוך הקהילהשעולים 

יתה נהוגה עד כה ונוקטים יאתיופיה אנו בוחנים את מדיניות הממשלה כפי שה
  .חייםהתחומי כל ב למימוש זכויותיהםצעדים חדשים שיביאו 

, מצפן לתכניות העבודה המשרדיותהוא מסמך המדיניות שלפניכם       
תוקצבו לארבע שנים  תכניות אלו מאמצים ומשאבים ניכרים.השקענו שבגיבושן 

מהמחויבות הלאומית בראשה, כחלק עומד ייעודית שאני  שרים רו בוועדתואוש
 . זונפלאה לקהילה 

 קולם של יוצאי אתיופיה העבודה של משרדי הממשלה מהדהד תכניותב        
והן  ,בני הקהילהלשהממשלה רוחשת כבוד האת משקפות . התכניות בישראל

שצמצום פערים חייב להיעשות בהתנהלות משלבת ולא נותנות ביטוי להבנה 
שירות הזדמנות לחינוך איכותי, חובתנו להעניק לכל אחד ואחת ממבדלת. 

בשוק  תמוצלחלהשתלבות ת יואפשרוו ,בשירות הלאומיבצה"ל או משמעותי 
 ת על ת. ההזדמנות לאופק תעסוקתי ולמיצוי היכולות האישיות מושתהעבודה

 .כבוד לתא המשפחתיהקהילה ובני של  האנושיבמגוון הכרה 

יעדים התכניות כוללות משום כך ו מעשיות,אנו מחויבים לתוצאות           
תקדמות ההאת  תאישי בוחןאני . םמעקב הדוק על העמידה בהשמתקיים מדידים 

שילוב מיטבי ומוצלח של יוצאי אתיופיה במטרה להבטיח  תוביצוע התכניב
 . בחברה הישראלית

היהודי עם השל  מארג הזהויותב היא מרכיב חשובאתיופיה  דותיה        
 רבה שאנו מקדמים בתנופה משרדית-הביןמדיניות האני בטוח ש. ואזרחי ישראל

  יוצאי אתיופיה.  ואחיותינותחולל שינוי חיובי בכל שדרות החברה כלפי אחינו 
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 קליטהעלייה והדבר שרת ה

 

 מכובדיי,

 "דרך חדשה". -ברצוני לברך על סיומו של תהליך שיתופי ורחב 

תהליך זה לווה בחבלי לידה לא פשוטים, בקולות של התנגדות ושל בעד, במחאה 
 לקדמו. בקריאה–לגיטימית ומצד שני 

 –תחת הלחצים בהם עמדנו, נדרשנו לשמור כל העת על המטרה שעמדה  לנגד עינינו 
גיבוש מדיניות חדשה לשילוב הישראלים יוצאי אתיופיה בכל תחומי החיים, וזאת כדי 
לוודא כי לקחי העבר נלמדו, וכי מדינת ישראל תשכיל לשלב את יוצאי אתיופיה בכל 

 שהם מביאים עימם לחברה כולה. תחומי החיים וליהנות מהתרומה

יזמתי והובלתי את  -עולה בעצמי אציין  -בקדנציה הקודמת שלי כשרת העלייה והקליטה 
 תהליך "דרך חדשה".

כמי שהשכילה להבין, שבמדינה אשר מתמודדת עם עלייה, עלינו לשפר כל העת את 
 שילובם של הוותיקים וגם של החדשים.

תהליך, החלטנו כי חלק מרכזי בו יוקדש להקשבה תוך כדי מחשבה על איך ייראה ה
לקהילת יוצאי אתיופיה ולשימת לב מיוחדת לדגשים אותם הם מביעים. ייחודו של מתווה 

"דרך חדשה" גלום בשיתופה של קהילת יוצאי אתיופיה בכל שלביו ובבניית המדיניות 
התרומה בכך  –החדשה תוך התאמה לצרכי הקהילה, כפי שהם באים מהקהילה עצמה 

 לחברה הישראלית כולה.

תהליך היה שלם, וכעת עומד באמצעות שיתוף כלל החברה האזרחית, אני יודעת כי ה
 יישום מלא במגוון נרחב של תחומים.לקראת 

להפסיק בעת הזו ולהאמין כי העבודה תמה. אם למדנו משהו חשוב בכל מכובדיי, אל לנו 
 דול, חשוב וכזה אשר יודע מה הוא רוצה.התהליך הוא כי לקהילת יוצאי אתיופיה קול ג

עלינו כמדינה וכחברה לדעת להקשיב, לכבד ולפעול, ובסופו של יום, ליצור חברה 
 מלוכדת יותר.

 המשימה לא תמה, ונכונות לנו עוד מטרות להגשמה.

 יחד נצליח!

 

       

 בכבוד רב,

, והקליטה העלייה שרת   
.לנדבר סופה כ"חה  



6 

 תקציר המסמך

 

, הטילה הממשלה על משרד העלייה והקליטה 09.02.14בתאריך 

להמליץ בפני הממשלה על לקיים עבודה בינמשרדית רחבה ו

מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה 

 תוך היוועצות נרחבת עם הציבור.הישראלית, 

מסמך זה סוקר את הפעולות שנקטה הממשלה במהלך השנתיים 

שחלפו, ואת המאמץ בגיבוש מדיניות חדשה שתהווה נקודת מפנה 

 בתפיסת שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

ידי משרדי -שנאספו על נתוניםיוצגו  מסמךב הראשון בפרק

ואשר משקפים את עומק הפערים במיגוון תחומי חיים ההממשלה 

מצב מעידה התמונת . לשפרהממשלתית אותם מתכוונת התכנית 

עוד כך למשל, תוואי החיים. אורך כל ל על פערים משמעותיים

ה יותר בקרב ילדים שיעור הילדים המופנים לחינוך מיוחד גבומילדות, 

ות מצוינים נמוך יותר. יוצאי אתיופיה, ואילו שיעור המשתתפים בתכני

ני הנוער יוצאי אתיופיה הזכאים לתעודת שיעור ב בגילאי התיכון

הגיעם לצבא ניכרים בבגרות ולבגרות איכותית נמוך יותר, ואף 

הבדלים משמעותיים. שיעור החיילים והחיילות המשרתים כקצינים 

בצה"ל נמוך יותר, וזאת לצד שיעור נשר גבוה יותר. גם בבגרותם, 

 בהתאםמיוצאי אתיופיה אינם מועסקים בעבודה איכותית  רבים

 למשפחה.ה כישוריהם, והדבר בא לידי ביטוי בפערי ההכנסל

מפרט מדוע חרף עוסק בצורך בגיבוש מדיניות חדשה ו השני פרקה

במהלך השקעות ניכרות של הממשלה, שאף הביאו להישגים, 

לאופן הטיפול השנים התחזקה מורת הרוח של יוצאי אתיופיה ביחס 

בהם על ידי משרדי הממשלה. הפערים שנותרו גבוהים, התיוג 

וההסללה שניכרו עדיין בפעולות הממשלה, והיחס המבדל שעמד 

בבסיס השקעת המשאבים הממוקדת, הביאו לצורך דחוף בשינוי 

 דפוסי העבודה הממשלתית מן היסוד.

מעת שהתקבלה  העבודה הממשלתית מתאר את שלבי הפרק

 העלייה הממשלה על גיבוש המדיניות בהובלת משרד תהחלט

ועד לאישור תכניות משרדיות ארבע  2014הקליטה בפברואר ו

תהליך  שנתיות מתוקצבות ומדידות. דגש מיוחד מושם בפרק בתיאור

( Inclusive) והמכליל המשתף ,היה הרחבעם הציבור ש ההיוועצות
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היו  התכנוני ביותר שעשתה אי פעם ממשלה בישראל. למהלך

)העלייה והקליטה; ראש הממשלה;  משרדי ממשלה 12 שותפים

; ותעשייה חינוך; רווחה ושירותים חברתיים; ביטחון; כלכלה ;אוצר

, שיכון; בריאות; ביטחון פנים; תרבות וספורט(בינוי ו; שוויון חברתי

ולקחו בו חלק אלפי בעלי עניין, ביניהם יוצאי אתיופיה, אנשי מקצוע, 

הוא כלל ממשלה ורשויות מקומיות. נציגי ים מהאקדמיה, מומח

התייעצות פתוחה על כיווני השינוי הרצויים במדיניות הממשלה, 

והתייעצות נוספת על טיוטות התכניות המתגבשות של משרדי 

 הממשלה. 

עקרונות  ותתחילה "אבני היסוד" המבטא בשווג התהליך באמצעות

ם עד היום, צמצום הפערים א .כלליים המנחים את עבודת הממשלה

היה כמעט היעד היחיד אשר הנחה את עבודת הממשלה, תהליך 

הבהיר שמדובר ביעד אחד בלבד מבין שורה של יעדים  ההיוועצות

כיוונים נוספים שעלו בבירור הצביעו על רצון עז  חשובים לא פחות.

להשתלבות מלאה והפסקה של כל מהלכי הבידול למיניהם, מתן 

ולמאבק עד חורמה בגזענות כלפי  למצוינותדגש לתא המשפחתי, 

 יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

בסיס אבני יסוד אלו החלו המשרדים בסקירת תכניות העבודה  על

 הפעולות. קונקרטיותהעקרונות לכדי פעולות  ופריטתהמשרדיות 

 רלבנטית יסוד אבן כל תחת מובאות הממשלה משרדי של המרכזיות

 למסמך.  השלישי בפרק

 הדגש אוה, הממשלתית בתכנית הנוספים המרכזיים השינויים אחד

הושם על קביעת מדדים כמותיים של התוצאות הרצויות, כדי ש

והמשך התקדמות  המשרדיותלאפשר מעקב אחר יעילות הפעולות 

 .זה לפרק הם אף מצורפים המדדים .בכיוון הרצוי

משרדי הממשלה כבר החלו ביישום התכניות, אך על מנת לראות את 

השינויים ניכרים בשטח, יש צורך להטמיע את דפוסי העבודה 

החדשים עד למקבלי השירות בבתי הספר, במתנ"סים, בבתי 

 והשירותים החברתיים ת הרווחההחולים, במרכזי ההכוון, במחלקו

וביתר הגופים. משרדי הממשלה וצוות היישום הייעודי שהוקם לשם 

משמעותיים הכרוכים בשינויים בירוקרטיים כך עומדים בפני אתגרים 

 . הסיכום פרקב. אתגרים אלו מפורטים כנייםוות

 הידע והתוצרים שנאספו גם הפניות לכלל למצוא ניתן זה בפרק

שגובשו  תכניותול להחלטות המדיניות החדשה. גיבוש במהלך

וכן הפניות לפעולות הצוות למיגור  הממשלתית במסגרת התכנית

 יוצאי אתיופיה.  כנגדהגזענות 
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, וארגונים גופים, פרטיים ואנשים תפקידים בעלי, רבים ונשים אנשים

כל ל שותפים היו ממשל ואנשי מקצוע אנשי, ציבור ונציגי כנסת חברי

אורך תהליך גיבוש המדיניות ולקראת שלבי היישום. לא ניתן היה 

 תרמו אותםלהגיע לתוצרים אלו ללא שותפותם, ניסיונם ומקצועיותם 

 אנו מוקירים לשותפים אלו תודה. התודות פרקב. לתהליך
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  תמונת מצביוצאי אתיופיה: 
  

  
  
  
  

 
   

 

 ילדים
פערים בגיל הצעיר,  בגיל הצעיר.השקעה בחינוך איכותי ובטיפול לא ניתן להפריז בחשיבות ה

מטופלים, מתרחבים בהמשך ועלולים להיות מכשול בדרכי הילדים להתקדמות לימודית,  שאינם
מנתוני הרשות הארצית למדידה בריאותית ונפשית, ולהשפיע על הצלחתם בהמשך חייהם. 

והערכה בחינוך, נרשם פער גדול, משמעותי ומתמשך בהישגי המיצ"ב בעברית בכיתה ב' בין  
 )2014ראמ"ה דו"ח . (מקור: דוברי העבריתידים כלל התלמ יוצאי אתיופיה לבין

 

שיעור המופנים למסגרות החינוך המיוחד בקרב יוצאי אתיופיה ילידי הארץ  
משיעור המופנים למסגרות אלו   7%-בכיתות בית הספר היסודי, גבוה ב

 )2015מקרב התלמידים) (מקור: למ"ס,  11%בכלל האוכלוסיה (

כבעלי צרכים  אובחנומהילדים 
 מיוחדים הזכאים לחינוך מיוחד

18% 
 

 
),  35%אחד מכל שלושה הורים יוצאי אתיופיה לא הגיע לאספות הורים (

-). (מקור: מאיירס11%לעומת אחד מכל עשרה שאינם יוצאי אתיופיה (
 א).2012ג'וינט -ברוקדייל

 

 35% מההורים לא הגיעו לאסיפות הורים
 

מהתלמידים הם   30%-בתי ספר בהם למעלה מ 25-ישנם בישראל כ
 )  2015משרד החינוך,  (מקור: .מאתיופיה עולים או בני עולים

 מהילדים   1/3-בהם למעלה מספר -בתי
 (בתמיכת ההורים)הם יוצאי אתיופיה 

25 
 

נמוכים בכל תחומי   במבחני המיצ"ב בכיתות ה' אי אתיופיההישגי התלמידים יוצ
מצום הפערים הגדולים  אף כי בשנים האחרונות ניכרת מגמה של צ ת,הדע
ממוצע הציונים   עדיין, .ובאנגליתבמדעים  . שיפור משמעותי ניכר בעיקרשהיו

 .)2014דו"ח ראמ"ה, במקצועות הלימוד השונים (מקור:  10%-כנמוך ב

פער בין ממוצע הציונים של 
במבחני  תלמידים יוצאי אתיופיה 

 כיתות ה'המיצ"ב ב

10% 
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בעוד שיעור הניגשים לבחינות הבגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בקרב יוצאי  

ה הכללית),  יבאוכלוסי 93% -ה לאוובהש 91%תיופיה הינו גבוה יחסית (א
יה  יוסהרי ששיעורי הזכאות שלהם נמוכים יותר, ביחס לשיעורי הזכאות באוכל

   )2015(מקור: משרד החינוך,  65.5%הכללית העומדים על 
 

שיעורי הזכאות לתעודת בגרות 
 מבין תלמידי כיתות י"ב

53.7% 
 

  עמד האוניברסיטאות של הסף בדרישות העומדת בגרות תעודת בעלי שיעור
  63% של שיעור לעומת) 31%( אתיופיה יוצאי התלמידים מבין כשליש על

   )2015(למ"ס, העברי החינוך תלמידי כלל מבין

הסיכוי לקבל תעודה שמאפשרת  
 ביחס לתלמיד ,כניסה לאוניברסיטה

 יוצא אתיופיה שאינו

50% 
 

בני   119 החסות, בנקודת זמן שהו ל מעונותלאחר מיפוי מקיף שנערך בכ
  בספירהמכלל בני הנוער במעונות.  12%-נוער ממוצא אתיופי המהווים כ

  1,737מתוך  11.2%בני נוער ממוצא אתיופי, אשר היוו  195 מצטברת היו
(מקור: משרד הרווחה והשירותים   בני הנוער ששהו במעונות באותה השנה

 )2015החברתיים, 

 

השוהים במעונות מבני הנוער 
 יוצאי אתיופיהחסות הנוער, הינם 

11.2% 
 

 , משרד החינוך).2014(נתוני האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, דצמבר  

 תלמידים משתתפים בתכניות למצטיינים

600 

 נערים
מנתוני הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, עולה שבמעבר לחטיבת הביניים, הפערים בין 

  יפים באופן משמעותי בכל התחומים.מחרדוברי עברית יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים 
 )2014(מקור: דו"ח ראמ"ה, 
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 צעירים   
הצבא מהווה נקודת מפגש בחברה הישראלית, וכן נדבך מרכזי בעיצוב הזהות האישית, תחושת 

מהגבוהים ביותר  שיעור הגיוס בקרב יוצאי אתיופיה הוא המסוגלות והשייכות לחברה. 
ליכולת להשתלב  מחסומים חמורים בדרך מהווים , שורה של קשיים ואף על פי כן .באוכלוסייה

 .  ב) 2011מ .מ.(מ. מיטבית בצורהבמסגרת הצבאית 

מהסיכוי של כל חייל   3/4-הסיכוי של חייל יוצא אתיופיה לשרת כקצין קטן בכ
בכלל   8.2%-קצינים בהשוואה למתוך הגברים משרתים כ 2.1%-באחר. (
מתוך הנשים משרתות  4.7% -). אצל הנשים הפערים קטנים יותר, וצה"ל

 )2015(מקור: משרד הביטחון,  בכלל צה"ל. 7.7%-כקצינות בהשוואה ל

 

 משרתים כקצינים וקצינות

2.1%  4.7% 
 נשיםמה גבריםמה

לשירות, שיעור הנשר מהשירות   הגבוהה ים והמוטיבציההאחוזי הגיוס הגבו לעומת
 )  16.5%צה"ל, הן בקרב הגברים (בהשוואה לנשר של  מבכלהצבאי גבוה בשליש 

בכלל צה"ל). גם שיעורי הכליאה   8.5%של והן בקרב הנשים (בהשוואה לנשר 
ממצבת   11.4%בקרב יוצאי אתיופיה גבוהים יותר: חיילים יוצאי אתיופיה מהווים 

, וחיילות יוצאות אתיופיה מהוות  באוכלוסייהמשיעורם  3.4הכלואים, כלומר פי 
. (מקור:  באוכלוסייהמשיעורן  4.6מהכלואות בבתי הכלא הצבאיים, פי  13.2%

 )2015משרד הביטחון, 

נושרות   מהנשים
 מהשירות הצבאי

 מתנדבים לשנת שירות
100 

 משתתפים במכינות אופק
146 

 משתתפים במכינות קדם צבאיות
146 

-שיעור המעיד על חוסר מיצוי של השירות בקרב יוצאי אתיופיה, בהשוואה ל
מהנשים בכלל צה"ל המשרתים בשירות   87%-מהגברים בכלל צה"ל ו 84%

פערים אלו מהווים המשך לשיעורים נמוכים באיתור לתפקידים  . משמעותי
בכלל   17.4%יוצאי אתיופיה, לעומת  מהמלש"בים 6%העומד על  –איכותיים 

-מהגברים יוצאי אתיופיה ו 19.5%צה"ל, ולציוני קב"א נמוכים יותר: רק 
  62.5%מהנשים הם בעלי קב"א בינוני ומעלה, בעוד שבכלל צה"ל  13.8%

(מקור: משרד   מהנשים הם בעלי קב"א בינוני ומעלה. 58.7% -מהגברים ו
   )2015הביטחון, 

  משרתים מהגברים
 בשירות משמעותי

79% 
משרתות  מהנשים

 בשירות משמעותי

81% 

נושרים  מהגברים
 מהשירות הצבאי

24.4% 12.7% 
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  בוגרים ומשפחות 
למרות שאוכלוסיית יוצאי אתיופיה מאופיינת באחוזי תעסוקה גבוהים, קיימים פערים משמעותיים  

הן באופי העבודה והן ברמות השכר ביחס לאוכלוסייה הכללית. בשנים בהן רבים מגבשים את  
 מסגרות התא המשפחתי החדש, פערים מחלחלים גם לדור השני.  

המועסקים בקרב יוצאי אתיופיה לשיעור המועסקים   שיעורהפערים בין 
לעומת  מועסקים  72%בקרב כלל האוכלוסיה מצטמצמים ועומדים על 

שיעור  המשמעותיים ביותר הם בהתעסוקתיים אך הפערים . 79%
בקרב יוצאי אתיופיה נמוך לעין ערוך   אשר בתעסוקה איכותית,העובדים 

שיעור המועסקים כמנהלים  שבעוד שיעורם בקרב יתר האוכלוסיה. מ
על   מכלל המועסקים באוכלוסיה הכללית עומד ובמשלחי יד אקדמיים

שיעור  יוצאי אתיופיה , הרי שמבין )36.6% –(סה"כ  26.1%-ו 10.5%
.  )10.5% –(סה"כ בלבד  7%-ו 3.5%המועסקים במשלחי יד אלו מהווים 

 .)2015(נתוני משרד הכלכלה, 

 

 37%   יוצאי אתיופיה קיים פער שלבהכנסות 
 

מיוצאי אתיופיה  
 מועסקים

72% 
מועסקים כמנהלים או  
 במשלחי יד אקדמיים

10.5% 

מקרב יוצאי   52%היו רשומים בשירותי הרווחה בישראל  2013בשנת 
שיעור זה מהווה   מיתר היהודים הוותיקים.  %14אתיופיה, זאת לעומת 

, בה שיעור המשפחות העולות מאתיופיה  2010ירידה מאז שנת 
(נתוני משרד הרווחה,  .63.3%הרשומות במחלקת הרווחה עמד על 

 )2014נתוני הלמ"ס 

  שנולדו באתיופיה מיוצאי אתיופיה
 רשומים בשירותי הרווחה

52% 

בהכנסות למשק בית בקרב משפחות יוצאי אתיופיה,   37%קיים פער של 
לעומת הממוצע בכלל האוכלוסיה. בעוד ההכנסה הכספית למשק בית  

בממוצע, ביתר   ₪ 11,496 -בקרב האוכלוסיה ממוצא אתיופי הסתכמה ב
וזאת למרות שמספר  , ₪ 18,329משקי הבית ממוצע ההכנסה עומד על 

למשק בית בקרב הקהילה הוא גבוה יותר, ועומד על   המפרנסים הממוצע
   )2015מפרנסים בכלל האוכלוסיה (למ"ס,  1.5, לעומת 1.8

 

בכל הקשור לתעסוקה במגזר הציבורי, חל שיפור משמעותי בשנים  
  הינם יוצאי אתיופיהארגוני בטחון הפנים מהמשרתים ב 1.8%האחרונות: 

, במערכת החינוך, מספר המורים  )2015פנים,  (נתוני המשרד לבטחון 
(נתוני משרד   2015בשנת  300-ל 2010-ב 54-יוצאי אתיופיה גדל מ

  1,170-ל םמועסקי; ובשירות הציבורי כולו גדל מספר ה)2015החינוך, 
  1.6%ושיעורם עומד על  )2010בשנת  841(לעומת  2015בשנת 

. עם זאת,  )1.7%( קרוב לשיעורם באוכלוסייה –מהעובדים בשירות המדינה 
מכלל יוצאי   23.1%נמוך יחסית, ועומד על  המועסקים שיעור האקדמאים

אקדמאיים   58.4%-יופיה העובדים בשירות המדינה, וזאת בהשוואה לאת
   ). 2015נתוני נציבות שירות המדינה, ( שירות המדינהביתר 

מיוצאי אתיופיה העובדים בשירות 
 המדינה הינם אקדמאים

23.1% 

  2.4הסיכון לתחלואה בסוכרת בקרב יהודים יוצאי אתיופיה גבוה עד פי 
 Jaffe(הנתון מבוסס על מחקר של  יהודית ותיקה לאוכלוסייהבהשוואה 

et al,2015(. 

 2.4 עד פי  שכיחות הסוכרת גבוהה
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 הרקע לגיבוש מדיניות ממשלתית חדשה לשילוב 
  יוצאי אתיופיה: 

במהלך השנים שעברו מאז עליית ראשוני יהודי אתיופיה ב'מבצע משה' ו'מבצע שלמה' לישראל, 

ובעלייה שבאה לאחר מכן, השקיעה הממשלה מאמצים רבים על מנת להקל את קליטתם של 

העולים שזה לא מכבר הגיעו לישראל. למטרה זו הוקצו משאבים מרובים בתחומי הדיור, הרווחה, 

 עם זאת, התאקלמותם לוותה באתגרים משמעותיים.  החינוך והתעסוקה.

הפערים בין יוצאי אתיופיה לכלל החברה הישראלית אמנם צומצמו במהלך השנים, אך נותרו עדיין 

גבוהים בהיבטים רבים: שיעורי זכאות לבגרות וזכאות לבגרות איכותית נמוכים ביחס לתלמידים 

ה נמוכים, שיעורים נמוכים של בעלי השכלה גבוהה, אחרים, מיצוי שירות נמוך בצה"ל, שיעורי קצונ

 פערים בהשתלבות בתעסוקה איכותית ועוד. 

שנים בארץ, וביחס לדור הצעיר רבים מהם ילידי  30-רבים מבין ה"עולים" כבר בעלי וותק של יותר מ

כן, תהליך קליטתם והשתלבותם עדיין לא תם. שימור מצבם כ"עולים חדשים" -פי-על-הארץ. אף

שארת האחריות הכוללת לטיפול בהם בידי משרד העלייה והקליטה, ללא מועד סיום, 'קיבע' את וה

זרותם ותייג אותם כשונים וכנזקקים ברמה החברתית, ומנע את השתלבותם המיטבית בחברה 

 הישראלית.

נוסף על כך, אירעו אירועים שונים שהיה בהם כדי להצביע על יחס מפלה ואף גזעני מצד הממסד 

ף מהחברה הישראלית, כגון: אי קבלת ילדים לבתי ספר; שיטור יתר; העדר הכרה בהיבטים שונים וא

של המסורת היהודית הדתית האתיופית על ידי הממסד הרבני ואירועים נוספים. כל אלה העצימו את 

 התחושות הקשות של יוצאי אתיופיה.  

הינו "פרשת הדם" שנחשפה  אחד מהאירועים המכוננים ביחס הממסד כלפי יוצאי אתיופיה

כאשר התברר שתרומות מנות דם של יוצאי אתיופיה הושמדו ללא ידיעת  ,1996בתקשורת בשנת 

התורמים. חשיפת הפרשה הביאה להפגנה סוערת של מאוד מפגינים בירושלים. עשור לאחר מכן, 

תיופיה עדיין , תחקיר עיתונאי חשף כי המדיניות לא השתנתה ומנות הדם של יוצאי א2006בשנת 

 נזרקות ללא שימוש. חשיפה זו הביאה להתפרצותה של הפגנה סוערת נוספת.

מתוך רצון לשנות את המצב הקיים, מינה ראש הממשלה דאז מר אהוד אולמרט, צוות בין משרדי, 

בשיתוף נציגים יוצאי אתיופיה שנועד לגבש סדרת מענים ליוצאי אתיופיה בתחומי החיים השונים. 

ויצאה אל הדרך "תכנית חומש לשיפור קליטת  3116, התקבלה החלטת ממשלה מספר 2008בשנת 

יישובים בהם  6-בני העדה האתיופית". בתכנית זו הושקעו משאבים כספיים ניכרים והיא התמקדה ב

 שיעור גבוה של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. 

ים שלא להשכיר את נחשף בתקשורת כי בקריית מלאכי קיים הסכם בין התושב 2012בינואר 

דירותיהם ליוצאי אתיופיה ממניעים גזעניים. חשיפה זו הציתה גל מחאות של צעירים יוצאי אתיופיה 

שקראו לממשלה להיאבק ביתר שאת בתופעות הגזענות והאפליה כלפיהם. לאחר דיונים רבים, 

 רים. גיבשה הממשלה החלטה נוספת לסיוע ליוצאי אתיופיה, בדגש על קידום תעסוקת צעי
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במקביל, התחדד במשרד העלייה והקליטה הצורך לגבש את המדיניות החדשה תוך שותפות ודיאלוג 

עם פעילים מהקהילה והחלה עבודת רקע לאור בקשת משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, 

 בהובלת מנכ"ל משרד העלייה והקליטה דאז, למיפוי מקיף של תקציבים ותכניות ליוצאי אתיופיה.

ג' ומתח ביקורת חריפה על ניהול תכנית  63פרסם משרד מבקר המדינה את דוח  2013בשנת 

החומש. בין היתר הדוח מציין כי התכנית תוקצבה באופן לא ראוי, לא נוהלה באופן מיטבי, ובהעדר 

לא ברור אם השיגה את יעדיה, למרות המשאבים הכספיים שהושקעו בה. המסקנות  ,מדדי הצלחה

משבר האמון של הקהילה בממשלה וחיזקו בקרב פעילים יוצאי אתיופיה את החריפות העמיקו את 

התחושה כי נדרש שינוי מהיסוד בדפוסי העבודה הממשלתיים ולא רק תיגבור תקציבי. בעיקר, החלה 

להתבסס ההכרה כי יש להפסיק את הפעילויות המבדלות ולהטמיע תפיסות עבודה שוויוניות הרואות 

חים ישראלים לכל דבר, אשר האחריות הממשלתית כלפיהם אינה שונה מזו את יוצאי אתיופיה כאזר

 של כל אזרח ישראלי אחר.

שהטילה על משרד העלייה  1300התקבלה החלטת ממשלה מס'  2014בפברואר  9-וכך, ב

והקליטה, יחד עם משרדים נוספים, להמליץ בפני הממשלה על מדיניות חדשה לקידום שילובם 

  מגזרי רחב.-יופיה בחברה הישראלית, תוך קיום הליך התייעצות רבהמיטבי של יוצאי את

 

 

 

[ משל: אדם תועה כמה ימים ביער ולא היה יודע פעם אחת אמר רבנו ]ר' חיים מצאנז
איזוהי דרך נכונה. פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו. באה שמחה גדולה בלבו, 
עתה בוודאי ידע הדרך הנכונה. כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו: אחי, אמור לי היכן 

ף אני תועה הדרך הנכונה, זה כמה ימים אני תועה. אמר לו: אחי, אף אני איני יודע, שא
כאן כבר כמה ימים, אלא אומר לך בדרך שהלכתי אני, יכול לומר לך, שבדרך זו תועים. 
ועכשיו נחפש דרך חדשה. כן אנחנו, דבר זה אני יכול לומר לכם, שבדרך שהלכנו עד 

 עכשיו אין לנו ללכת, שבדרך זו תועים. אלא עכשיו נחפש דרך חדשה. 
 כח(-ש"ו: כזש"י עגנון, ימים נוראים )עגנון, ת
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 תהליך גיבוש המדיניות הממשלתית:  

. במסגרתו, נערכו עשרות רבות 2014יצא לדרך בינואר המדיניות הממשלתית החדשה תהליך גיבוש 

בעלי עניין, בעלי סמכות  1,000-של מפגשים עם קבוצות וגורמים שונים, בהם לקחו חלק למעלה מ

מהם  4,000-שותפים מקבוצות שונות, וכ 15,000-ובעלי ידע. תהליך ההתייעצות כלל פנייה לכ

לאחר גיבוש תכניות  .www.NewWay.gov.ilנכנסו לאתר ההתייעצות של המהלך בכתובת 

, והתקיים סבב מפגשים consultation.gov.ilהמשרדים הן הופצו לקבלת הערות נוספות בכתובת 

 אושרו תכניות המשרדים בהחלטות הממשלה.  2015נוסף לבחינת ההערות שהתקבלו. בסוף שנת 

 

 

 פתיחת אתר ההתייעצות

אתר ההתייעצות של מהלך "דרך חדשה" מרכז אליו את 

 –כלל כיווני החשיבה והתגובות שנאספו בדיונים השונים 

החל ממפגשי החשיבה בשטח, דרך יום הדיונים המרכזי 

ועד לדיוני המשרדים השונים אשר עסקו בהתאמות 

הנדרשות על מנת ליישם את מסמך אבני הייסוד. האתר 

לכדי תובנות מרכזיות, אפשר לעבד את כלל הידע 

ובמסגרתו גם נשלח משוב אישי לכל אחד מהמשתתפים 

בתהליך על מידת השפעתו. הטכנולוגיה שפותחה על ידי 

 –"תובנות" אפשרה  לעשרות אלפי אנשים לקחת חלק 

בין באמצעות קבלת עדכון ובין באמצעות השתתפות של 

 ממש, באופן פיזי או וירטואלי. 

 

 החלטת הממשלה 

אישרו שרי הממשלה פה אחד את  2014בפברואר  9-ב

, אשר החליטה לגבש מדיניות חדשה 1300החלטה מס' 

לשילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

ה; העלייה והקליט) משרדים 12להחלטה היו שותפים 

חינוך; רווחה ושירותים חברתיים;  ;ראש הממשלה; אוצר

; שיכון ובינוי; שוויון חברתי ;והתעשייה כלכלההביטחון; 

, והיא קראה לכל (בריאות; ביטחון פנים; תרבות וספורט

הארגונים והשותפים הרואים עצמם יכולים לתרום 

לתהליך לקחת בו חלק. בנוסף, נקבע שהשלב הראשון 

תף, נגיש ושקוף ככל הניתן להגדרת יהיה "הליך מש

התוצאות", בעוד השלב השני יעסוק בכלים ובמנגנונים 

 שיאפשרו את השגתן. 

 

 מפגשי התנעה

רת זו, כונסו במשרדי הממשלה מפגשי הכנה במסג

והערכות למהלך, לצד מפגשים ושיחות עם גורמים 

מרכזיים בקרב יוצאי אתיופיה, בארגוני החברה האזרחית, 

בשלטון המקומי ובקרנות הפילנתרופיות. בין היתר, 

נערכו פגישות והתבצעה למידה בכלל משרדי הממשלה 

 השותפים.  

 

 ח מפגשי חשיבה בשט

עם החלטת הממשלה, יצא המהלך לדרך. אך טרם 

הכינוס הרשמי של ארגוני יוצאי אתיופיה, החל המהלך 

בשטח. יישוב אחרי יישוב, קבוצה אחרי קבוצה, מפגש 

אחרי מפגש. במשך כחודשיים נפגש צוות המהלך בשטח 

מפגשים שונים ושאל אותם מה נכון  9-איש ב 200-עם כ

ים שכאלה נערכו בנתניה שיהיו תוצאות המהלך. מפגש

( ובקריית ביאליק 24/2(, בקריית גת )25/2-ו 23/2)

(. עוד נערכו מפגשים עם יוצאי אתיופיה העובדים 4/3)

(, עם קייסים בקריית 5/2במגזר הציבורי בירושלים )

(, עם חברי מועצות ערים יוצאי אתיופיה 24/2מלאכי)

בני ( ועם 27/2(, עם סטודנטים בחולון )26/2ביבנה )

 (. 5/3נוער בפנימיית מאיר שפיה )

 

 פברואר

 

2014 

http://www.newway.gov.il/
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx
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 התנגדות למהלך

במארס הגישה האגודה הישראלית למען יהודי  17-ב

כנגד החלטת הממשלה  אתיופיה עתירה לבג"צ

שהתקבלה, בדרישה שמשרד ראש הממשלה הוא שיוביל 

את המהלך. בעתירה, טענה האגודה שהחלטת 

הממשלה לוקה ב"חוסר סבירות קיצוני", והסבירה כי 

ההחלטה אינה חוקית, והיא מרעה את סיכויי הצלחת 

 .המהלך. העתירה נדחתה

 יום דיונים מרכזי

שותפים ליום  250-התכנסו כ 2014במארס  18-ב

דיונים מרכזי בבית ההארחה "בית וגן" בירושלים. היום 

החל בקבוצות דיון נפרדות, בהן לקחו חלק נציגי 

ממשלה, נציגי שלטון מקומי, נציגי חברה אזרחית ונציגי 

היו יוצאי אקדמיה. שליש לפחות מהמשתתפים בכל דיון 

אתיופיה. במסגרת דיוני הקבוצות, הוצגו תגובות שנאספו 

בחודש שקדם ליום הדיונים, והמשתתפים התבקשו 

להגדיר מה ייחשב כהצלחה. לאחר מכן, התכנסו כלל 

המשתתפים לאולם המרכזי, לשולחן העגול הגדול ביותר 

שנערך אי פעם בישראל. לאחר סבב ברכות, הציגו נציגי 

נות את הסוגיות שהועלו, כאשר כלל הקבוצות השו

המשתתפים בדיון הוזמנו להוסיף כיווני חשיבה 

באמצעות שליחת דוא"ל או מסרון לאתר ההתייעצות, 

 שהוצג בזמן אמת מעל מסכי האולם.

 

 

 מפגשי הפורום המוביל

המרכזי, החל את עבודתו הפורום מיד לאחר יום הדיונים 

המוביל של המהלך, המשותף לנציגי הממשלה וליוצאי 

אתיופיה, במטרה לגבש את "מסמך אבני היסוד" של 

המהלך כולו. הפורום שבראשו עמדו מנכ"ל משרד 

העלייה והקליטה לשעבר, מר עודד פורר, וח"כ לשעבר 

שטה. כלל את שנים עשר נציגי המשרדים -תמנו

החלטת הממשלה ושבעה נציגי ציבור אשר שנקבעו ב

מונו על ידי השדולה למען יוצאי אתיופיה בכנסת 

שטה ופורום -בראשות ח"כ לשעבר עו"ד פנינה תמנו

הארגונים של יוצאי אתיופיה. במרבית דיוניו השתתף 

סמנכ"ל חברה וממשל במשרד ראש הממשלה, אהוד 

 פראוור.  

 

 

התייעצויות לגיבוש כיווני השינוי 

 המשרדיים

במשך כחמישה חודשים נערכו עשרות דיונים בהרכבים 

בהובלת נציגי הממשלה ונציגי  –שונים ובמקומות שונים 

יוצאי אתיופיה. כל אחד ממשרדי הממשלה השותפים 

ערך כשלושה עד חמישה מפגשי שולחנות עגולים, 

אליהם הוזמנו כלל הגורמים אשר הביעו עניין לדון 

ך, הוזמנו אלפי בתחום פעילות המשרד. בנוסף לכ

אנשים להשתתף במסגרת אתר ההתייעצות, ולייעץ 

לממשלה כיצד ניתן ליישם את כיווני השינוי שהוסכמו 

 בפעילות המשרדים. 

קולות ועמדות. מטבע  מגווןהשיתוף הרחב העלה 

הדברים היו תומכים מובהקים בשינויים המתגבשים והיו 

צעות גם מתנגדים חריפים. עומק התהליך וביצועו באמ

לכל הקולות להישמע  אפשרופלטפורמה אינטרנטית, 

והדברים נלקחו בחשבון בעת ניסוח אבני היסוד שנעשה 

 בקפדנות ובחשיבה עמוקה על כל מילה. 

על בסיס כלל כיווני החשיבה שהועלו, נערכו ישיבות 

בהרכבים מצומצמים יותר לעיבוד הדברים, לגיבוש 

תובנות ולקבלת החלטות.

 

 מרץ

 אפריל

 מאי
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 סודפרסום מסמך אבני הי

שרות הארות לאחר דיונים נוספים של הפורום וקבלת ע

המוביל של סוד, אישר הפורום והתייחסויות לאבני הי

סוד. המסמך הגדיר את יעדי המהלך את מסמך אבני הי

התוצאה אליהם תכוון המדיניות הממשלתית, ואפשר 

לכל משרדי הממשלה השותפים לבחון את השינויים 

הנדרשים באופן הפעילות שלהם. אבני היסוד אושרו 

.  324בהמשך בהחלטת ממשלה מספר 

 

 

 עבודת הממשלה

במהלך גיבוש כיווני השינוי המשרדיים המשיכו להתקיים 

דיוני התייעצות וכן עבדו משרדי הממשלה בבחינת כלל 

מרחבי ההחלטה המשרדיים, על מנת לממש את אבני 

-הייסוד למהלך. במסגרת זו התקיימו ישיבות פנים

משרדיות וכן למידה רחבה של הנתונים, על מנת לגבש 

מדיניות הוליסטית. במקביל התקיימו פגישות הפורום 

 ותפת.המוביל לעבודה בין משרדית מש

 

 

 

סוד אבני הישליחת טיוטת 

 להערות

המדיניות הרצויה, נוסחה כ"אבני יסוד" המהווים מעין 

ם. טיוטה ראשונה של עקרונות מנחים בתחומים החשובי

סוד נשלחה לאלפי שותפים, לצורך קבלת מסמך אבני הי

הערות והתייחסויות. הטיוטה עצמה נבנתה על בסיס 

שרוכזו באתר ההתייעצות מאות אמירות וכיווני חשיבה 

האינטרנטי, מיום הדיונים, ממפגשי החשיבה שקדמו לו 

ומיוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה אשר השתתפו 

בתהליך. גולת הכותרת של המסמך הייתה סופה של 

הממשל בעשורים  תפיסת ההפרדה אשר ליוותה את

סוד הראשונה של המהלך קבעה את האחרונים. אבן הי

ינה מחודשת של כלל התכניות הנבדלות הצורך בבח

 ליוצאי אתיופיה במטרה להפסיק את התיוג הנבדל.

 

 יוני

 יולי

 אוגוסט

 ספטמבר
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מטיוטת כיווני השינוי למסמך 

 מדיניות

לאחר גיבוש כיווני השינוי הנדרשים בכל אחד 

פורסמה טיוטה ראשונה של כיווני השינוי מהמשרדים, 

להערות. כלל ההערות שהתקבלו באתר ההתייעצות 

רוכזו והוטמעו למסמך אשר ריכז את כלל המידע שנצבר 

במסגרת התהליך, והיווה תוצר של אלפי שעות עבודה 

של עשרות רבות של גורמים. במרכזו, עמדו התובנות 

וו את הבסיס שגובשו על ידי כל אחד מהמשרדים, אשר הי

 להחלטת הממשלה המסכמת של המהלך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מנגנון היישום, 

 מיומנות רב תרבותית

בשלב הבא כונס דיון אשר עסק במיומנות רב תרבותית 

בקרב נותני השירות, כסוגיה רוחבית הנגזרת מאבן 

הייסוד "החברה הישראלית". כמו כן כונסו שני דיונים 

ונפתחה זירת התייעצות אינטרנטית בדבר מנגנון 

-היישום למדיניות. בתהליך הוסכם על הצורך במנגנון בין

תיופיה לכל אורך שדרת המנגנון, משרדי, בשילוב יוצאי א

סוכם על הקמת  –במדידה ובקרה וכן בתאריך פקיעה 

שנים. ההסכמה אומצה בהמשך  4-מנגנון זמני ל

  11.10.2015מיום  609בהחלטת ממשלה מספר 

 

 

 

 

 מפגש כיווני השינוי

עם גיבוש כיווני השינוי הנדרשים בכל אחד מהמשרדים, 

"שולחן עגול" ב"מועצה לישראל יפה"  25.12.14-כונס ב

יפו, אשר דן בתכנית הפעולה המתגבשת בכל -בתל אביב

אחד ואחד מהמשרדים השותפים. המשרדים הציגו את 

תובנות אותן הם למדו מהתהליך, ואת ההחלטות אשר ה

לאחר סבב התייחסויות  התקבלו במשרדים לאורן.

ושאלות פורסמה המצגת אשר הוצגה בדיון באתר 

 ההתייעצות, להתייחסויות במשך שבועיים.  

 

 אוקטובר

 נובמבר

 דצמבר

 פיזור הממשלה

, ומשרדי 33-פוזרה ממשלת ישראל ה 2014בדצמבר 

הממשלה המשיכו לעבוד על גיבוש הפעולות 

הקונקרטיות לשינוי. כתיבת התכניות דרשה עבודה 

 מחקרית, תקציבית ופעילות רבה בתוך כל משרד ומשרד.
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 מחאת יוצאי אתיופיה

ידי צעירים יוצאי -פרצה מחאה שהובלה על 2015במאי 

אתיופיה. אלפים הפגינו ברחבי הארץ במחאה על 

האפליה והגזענות המופנית כלפיהם. ההפגנה שנערכה 

למאי התפתחה לכדי אלימות, ושבר האמון בין יוצאי  3-ב

אתיופיה לבין משטרת ישראל הלך והעמיק. עוצמת 

רבים עם הרצון  המחאה הייתה רבה, והיא הותירה

ראש  18.5.15-לשנות ולתקן. בעקבות המחאה, הורה ב

הממשלה, מר בנימין נתניהו, על הקמת ועדת שרים 

 לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה, בראשותו. 

 

 מתוך אתר פיקיוויקיתמונה: הרווי ספיר, 

 

שרד ראש הממשלה ועבודת מ

 המשרדים

הממשלה  , האיצו משרדי34-החל מהקמת הממשלה ה

את עבודתם בנוגע לתרגום אבני היסוד לתכניות עבודה 

מפורטות הכוללות יעדים מדידים ודרכי פעולה. בשלב זה 

משרד ראש הממשלה לקח על עצמו את תכלול המהלך, 

את העבודה מול המשרדים ואת ריכוז הדברים לכדי 

מדיניות אחודה. בתקופה זו, המשיכו נציגי הציבור ללוות 

ולתרום תבונה רבה וידע אודות צורכי  את המשרדים

 הקהילה והחסמים עימם יש להתמודד.

אישור אבני היסוד והקמת צוותי 

 מעבר 

 8.7.2015מתאריך  324בהחלטת ממשלה מספר 

ידי ועדת השרים והפכו בכך -אומצו אבני היסוד על

למדיניות של ממשלת ישראל. כמו כן, הוחלט על הקמת 

משרדיים שיהיו אמונים על העברת צוותי מעבר בין 

האחריות לטיפול באזרחי ישראל ממוצא אתיופי שאינם 

עולים, בתחומים המבוצעים היום על ידי משרד העלייה 

 והקליטה, לידי משרדי הממשלה הביצועיים הרלוונטיים.

 

התייעצות על טיוטת התכניות 

 המשרדיות

-גוסטבהנחיית ראש הממשלה, במהלך החודשים או

ספטמבר התקיימו היוועצויות על טיוטות התכניות 

המשרדיות במשרד החינוך, הבריאות, הרווחה 

 והשירותים החברתיים, הביטחון וצה"ל, הכלכלה

ונציבות שירות המדינה. הטיוטות נשלחו  והתעשייה

לאלפי אנשים, התקבלו הערות ונערכו מפגשים פתוחים 

נוספות. בנוכחות בכירי המשרדים לקבלת הערות 

התוצרים רוכזו על גבי פלטפורמה אינטרנטית 

(consultationzone.gov.il ) 

התגובות נשקלו בכובד ראש על ידי הדרגים המקצועיים 

 במשרדים וככל הניתן הוטעמו בתכניות.

 

 

 

 

 

 החלטת ממשלה 

ועדת השרים בראשות ראש הממשלה אישרה את 

תכניות משרדי הממשלה והן הפכו להחלטות ממשלה 

 המחייבות אותם וחלק מתכנית העבודה השנתית שלהם. 

 

 יולי 

 

 

 

 מאי

2015 

 

 

 אוגוסט

 אוקטובר
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סיום עבודת "צוותי מעבר" 

להעברת האחריות לטיפול במי 

שאינם עולים ממשרד העלייה 

והקליטה למשרדי הממשלה 

 הרלוונטיים

התקיימה  2016בהתאם להחלטת ועדת השרים, בשנת 

והסתיימה עבודה מקיפה להעברת האחריות על יוצאי 

ה אתיופיה שאינם בהגדרת "עולים" ממשרד הקליט

למשרדי הממשלה המקצועיים הרלבנטיים ומאגף קל"ע 

במשרד החינוך לאגפי הגיל במינהל הפדגוגי, תוך שימת 

דגש שאף לא אחד ממקבלי השירות ייפגע עקב 

ההעברה האדמיניסטרטיבית ממשרד ממשלתי אחד 

והקליטה  העלייהלאחר. התקציבים הועברו ממשרד 

 לבסיס התקציב של המשרדים הביצועיים.

 

 

 

 

 מיגור הגזענות 

ועדת השרים הקימה צוות בין משרדי למיגור הגזענות 

כנגד יוצאי אתיופיה בהובלת מנכ"לית משרד המשפטים, 

עו"ד אמי פלמור. הצוות כלל נציגים ממשרדי הממשלה 

ובנוסף נציגים מנציבות  1300המנויים בהחלטה מספר 

הזדמנויות  שוויוןשירות המדינה, משטרת ישראל ונציבות 

יגי ציבור יוצאי אתיופיה. עבודת הצוות נצ 15בעבודה וכן 

כללה התייעצות עם מומחים ואנשי מקצוע ובחינת 

מודלים מהעולם להתמודדות עם גזענות. הדוח הסופי 

לראש  2016המלצות הוגש באוגוסט  53הכולל 

הממשלה ואושר על ידי וועדת השרים לצד תכנית משרד 

 התרבות והספורט.

 

 

 

2016 

 

 

 אוגוסט

 ספטמבר

 פברואר

 

 בדיור עסיו

בעת הבאת מסמך זה לדפוס, הגיעה לכדי סיכום הצעת 

מחליטים של משרד הבינוי והשיכון בנושאי משכנתאות 

והתחדשות עירונית. ההצעה תובא לאישור בהתכנסות 

הקרובה של ועדת השרים לעניין קידום שילובם של 

אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית. החלטה 

 ת שלב תכנון התכנית הממשלתית.זו חותמת א

 

 

 

 המשך פעילות ועדת השרים

עם תום שלב התכנון, ועדת השרים תמשיך לעקוב אחר 

 יישום התכנית.
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דיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל מ

ריכוז החלטות הממשלה:  -ממוצא אתיופי   

 9.2.2014 1300החלטה // 

 בחברה הישראלית האתיופי המיטבי של יוצאיגיבוש תכנית לקידום שילובם 

 31.7.15 324החלטה // 

 מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית

 29.10.15 609החלטה // 

תכניות משרד  –מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

 ומעקב אחרי התכנית החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות וצוות יישום

 8.11.15 666החלטה // 

תכניות משרד  –מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

 ומעקב אחרי התכנית החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות וצוות יישום

 28.1.2016 1065החלטה // 

ואצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה קביעת יעד לייצוג הולם בשירות המדינה ליוצאי אתיופיה 

 לקבוע משרות ייעודיות

 4.2.2016 1107החלטה // 

אישור תכניות  –מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

משרד הביטחון וצה"ל, משרד הכלכלה והתעשייה, נציבות שירות המדינה, השלמת תכנית המשרד 

 והקמת צוות לטיפול בגזענותלביטחון פנים 

 19.8.2016 1957החלטה // 

תכנית משרד  -מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

 התרבות והספורט

 19.8.2016 1958החלטה // 

 אימוץ המלצות –מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

 למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה



 

 

 אבני היסוד למדיניות הממשלתית
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 הדרך לשילוב מיטבי

קידום שילובם של יוצאי אתיופיה משמעו שילוב בכל תחומי החיים 

 והחברה. מטרה זו צריכה להשפיע על תכנים ודרכי הפעולה. 

הרבות יש לבצע בחינה מחודשת של התכניות והמסגרות הנפרדות 

הקיימות ליוצאי אתיופיה, ולפעול לכך שכל תכנית ומסגרת תופעל יחד, 

בשילוב עם ישראלים שאינם יוצאי אתיופיה, תוך מדידת תוצאותיה 

 ושימור המשאבים המושקעים בקהילה כיום.

ישנה הצדקה לתכניות נפרדות במידה וקיים חסם מהותי )דוגמת שפה, 

לא ניתן לתת לו מענה במסגרת  גיל, ותק בארץ או חסם מערכתי( אשר

משלבת. יש לבחון האם לתכנית נפרדת יש סיכוי להביא לתוצאות 

טובות יותר בצורה מובהקת מתכנית משולבת, כך שהתועלת בהפרדה 

עולה על הנזק; שהיא אינה כפויה כברירת מחדל על הפרט וניתנת לו 

 הבחירה להשתתף; ושהיא קצובה בזמן. 

 ילוב עלול להיות מלאכותי.חשוב להימנע ממצב בו ש

 



כשאני רואה שני "
טורים של חיילים 

אתיופים, אני מסתכל 
נה על זה כאזרח מדי
זה  –וכיוצא הקהילה 

אני חושב  קשה לי.
שאותם חיילים 

משרתים לא  שכרגע
מבינים בטווח הרחוק 

את מידת ההשפעה 
 ."של זה

 הבטאמו יוסף
 נציג ציבור, משרד הביטחון
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"כשאני נבחרתי 
שנים ביבנה,  5לפני 

ביטלתי את כל 
ההפרדה. אין 

קייטנה נפרדת. אין 
חוגים נפרדים. 

המשפחה מתקשה 
הם יהיו כמו כולם,  –

אבל נסבסד את 
החלק של 

האתיופים. אין יותר 
 20ולא יהיה שיש 

ילדים אתיופים 
 ".לבד

 שחר סימנה,
 חבר מועצת העיר יבנה

 הדרך לשילוב מיטבי

יפחיתו משמעותית את היקף התכניות המבדלות ליוצאי  משרדי הממשלה

אתיופיה. התפיסה לפיה "יש להפריד על מנת לחזק" תתקיים רק כאשר יש 

חסם מובנה לשילוב יוצאי אתיופיה, או בהינתן שורה של תנאים מצטברים 

 :מצדיקים זאת )הוכחת תועלות, אי השתתפות כברירת מחדל וקציבה בזמן(ה

 , יבחנו את תכניות ההתערבות שלהםביטחוןוההחינוך משרדי הממשלה, ובראשם משרדי 

תוך שאיפה לצמצום מקסימלי בתכניות מבדלות  בהתאם לאבני היסוד למדיניות הממשלתית

באופן  מספר התכניות המבדלות יופחת נוךבמשרד החימחד, ויצירת חלופות משלבות מאידך. 

תכניות מבדלות אלא באישור המנהלת הכללית  יישארוכך שעד סוף שנת תשע"ח לא  הדרגתי

תכניות המופעלות על  ביניהןשכלל התכניות המופעלות,  . ירידה זו תתבצע לאחרשל המשרד

ל שיידרש(. נוסף על )ובשיתוף ראמ"ה ככיבחנו מחדש על ידי אגפי הגיל ידי המגזר השלישי, 

של אגפי הגיל כמו כך, יוצאי אתיופיה שהינם ילידי הארץ יעברו לאחריותם המקצועית המלאה 

כלל ילדי הארץ. חשוב להבהיר כי מוסדות חינוך בהם לומדים מספר רב של תלמידים יוצאי 

, נהפוך הוא. אבן היסוד מתייחסת רק למסגרות לא מהווים סתירה לאבן היסודאתיופיה 

תוספת בהמיועדות ליוצאי אתיופיה בלבד. מוסדות אלו יחוזקו בהכשרת צוותי ההוראה, מבדלות 

מתן שוברי מימון לבחירה עצמית של חוגים בשיעורי תגבור במהלך יום הלימודים ואחריו, 

וכן בחיזוק העבודה עם כלל הורי בתי הספר. כל אלו נועדו להפוך אותם  )ואוצ'רים( לתלמידים

 לבתי ספר מצוינים. 

הציבה לעצמה כיעד ירידה הדרגתית במסגרות המבדלות בצה"ל, עד כדי הביטחון  ערכתמ

ראויות ביחס לצרכים. מערכת הביטחון החלה בבחינת כלל חלופות ביטולן, אל מול יצירת 

במסגרת זו כבר  .שרד הביטחון וצה"ל במטרה להתאימן לאבן היסודהתכניות המופעלות במ

)ובהן קורסים במסגרת היחידה  שהופעלו בצורה מבדלת מספר מסגרותהוחלט על ביטולן של 

במהלך שנתון גיוס ייסגר קורס "אמיר"  להכוונת חיילים משוחררים, קורס ההכנה ליח"ש ועוד(.

לת בצה"ל תיעשה אל מול יצירת חלופות מתאימות. . יודגש כי כל סגירה של מסגרת מבד2017

ההכנה  בשלבייבצעו תכניות להעצמה וליווי פרטני  משרד החינוך ומשרד הביטחוןבמקביל, 

   .לצה"ל

 

יפיץ חוזר מנכ"ל באשר למדיניות המשרד לשילוב מקבלי  והשירותים החברתיים הרווחה משרד

המשרד ימפה את כלל קושי שפתי. ישנו הם השירותים בתכניות אוניברסליות, למעט במקרים ב

תיקים"( עם משפחות סגירת הקשר הטיפולי )" ויעודד את סיום, השירותים הניתנים ברשויות

 או שאינן זקוקות לסיוע שירותי הרווחה.  הטיפוליים שעמדו ביעדים 

ממחיר  85%-75%ירחיב את מערך השוברים )המקנה מימון של  והתעשייה משרד הכלכלה

הלימודים( באופן שיאפשר ליוצאי אתיופיה לרכוש או להסב מקצוע באמצעות קורסים במוסדות 

 ובמכללות מקצועיות שונות ברחבי הארץ, בהתאם לבחירתם. 



 

25 

כשאני רואה שני "
טורים של חיילים 
אתיופים, אני מסתכל 

נה על זה כאזרח מדי
זה  –וכיוצא הקהילה 

אני חושב  קשה לי.
שאותם חיילים 
שכרגע משרתים לא 
מבינים בטווח הרחוק 

מידת ההשפעה את 
 ."של זה

 הבטאמו יוסף
 נציג ציבור, משרד הביטחון

כלל של בתכלול והוצאה לפועל  יחליף את משרד העלייה והקליטה והתעשייה משרד הכלכלה

תכניות התמיכה והליווי ליזמים ובעלי עסקים, ליוצאי אתיופיה שאינם עולים חדשים כהגדרתם 

 בחוק. 

סיימו את עבודתם עם ההחלטה על ש בין משרדיים מעבר צוותי פעלו, 2016במהלך שנת 

קליטה למשרדי הממשלה עלייה וההעברת האחריות והתקציבים הרלוונטיים ממשרד ה

יוצאי לקיימות התכניות הלהעברת פעל משרד העלייה והקליטה  הביצועיים הרלוונטיים

 יםאשר אמורים הרלוונטיים ילידי הארץ לאחריות המשרדלמעבר לשנות הזכאות או  אתיופיה

משרד העלייה והקליטה  .ים, בתיאום עם המשרדלשרת את האוכלוסייה לאחר טווח הזכאות

 לא יתכלל את השירותים הניתנים ליוצאי אתיופיה שאינם עולים חדשים. 

על פי בחירה ועל פי מאפייני הפרט, שלא במסגרת , "מאחוריי הקלעים" שניתןככלל, סיוע 

 . סותר את אבן היסוד "הדרך לשילוב מיטבי" לאמבדלת וללא תיוג, 
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 רב גוניות בקרב יוצאי אתיופיה 

נקודת המוצא היא שיש להתייחס ליוצאי אתיופיה כאוכלוסייה מגוונת 

שאינה מקשה אחת. לכן, חשוב שההסתכלות על יוצאי אתיופיה תכיר 

למאפיינים ולצרכים של קבוצות שונות בגיוון הקיים, תוך מתן ביטוי 

. עם זאת, כלל זה לא יפגע בהשקעה הכוללת ביוצאי אתיופיה כםבתו

הנדרשת מכורח המציאות )בהתבסס על נתונים( ובתכניות בעלות אופי 

 של העדפה מתקנת.
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ילד שגדל לקובייה "
של ילד רווחה, ברור 
לגמרי שהממסד 
מתייג אותו כילד 

כל המערכת  .בסיכון
הממשלתית עובדת 

תייגת כך, היא מ
אותנו ומכוונת אותנו 

 "בהתאם.

 אליאס מהרי
 מנהל מוקד קליטה, עיריית נתניה

לא יתכן שכל מקום שאני הולכת נופלת עלי מלגה "
מהיום ועד מחר. גם אחרים לומדים ועובדים. אני 

אם אתה ל יהיה לך קשה, אב -אומרת לחברים שלי 
אף פעם לא הסתכלו עלינו  .., אל תגיש.לא צריך

 ".ממש כמסוגלים

 זהבה

 רב גוניות בקרב יוצאי אתיופיה

לאורך השנים נבנו והופעלו תכניות סיוע רבות המיועדות ליוצאי אתיופיה 

 ברביםצורך שזוהה. על פי אשר ההשתתפות בהן היא על בסיס מוצא, ולא 

"ברירת מחדל": יוצא אתיופיה משויך לתכנית  מהמקרים, ההשתתפות היא

המיועדת עבור יוצאי אתיופיה, מבלי שביקש זאת, כשעליו לעשות פעולה 

 שינתה, מההיוועצותאקטיבית על מנת לצאת מהתכנית. לאור התובנות 

. השייכות לקבוצהממשלה את מדיניותה. סיוע יינתן על פי צורך, ולא על פי 

תהליך השינוי מחייב להבטיח שקבוצות הנזקקות לסיוע ימשיכו לקבל אותו 

 בקלות ובמהירות:

נעשה מיפוי מקיף של תלמידים יוצאי אתיופיה הזקוקים לתיגבור לימודי, , במערכת החינוך

תפעל ועדה לריסון  ,כמו כן .והמענה יינתן לפי הצרכים הלימודיים המותאמים לכל תלמיד

, ישקיע מאמצים בשלב ההכנה לשירות, על פי צורכי המלש"בצה"ל . וך המיוחדההפניות לחינ

 . יספק מענים על סמך זיהוי צרכים והשירותים החברתיים משרד הרווחה
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 חיזוק התא המשפחתי

מתוך כבוד למורשת, למסורת ולתרבות ומתוך שמירה על כבוד האדם 

וחירותו, יש לתת כבוד למקומה של המשפחה כמקום גידולו הטבעי של 

לדאוג לטובתם של הילד ולמקומם של ההורים כבעלי האחריות ההורית 

ילדיהם. כאשר יש צורך בך, יש לתת להורים כלים מתאימים כדי לסייע 

להם לממש את אחריותם כלפי הילד. מתן כלים להורים ייעשה מתוך 

כבוד למורשתם ומתוך רגישות תרבותית. כל התערבות בתא המשפחתי 

שלא בהסכמת ההורים, תיעשה על פי כל דין. יש לפעול להנגשת 

ומידע והנגשה שפתית ותרבותית בכל תחום ותחום. במידת  שירותים

הצורך ועל פי בחירתם, יש לדאוג להקניית ידע וכלים להורים, אשר 

יסייעו להתמודד עם תחומי החיים השונים, תוך הבנה שהשפה, 

התעסוקה ומתן הכלים המקצועיים הם המפתח לחיזוק התא 

 המשפחתי.
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בקופות ובבתי גם "
החולים צריכים להיות 
אתיופים דוברי עברית 
ואמהרית שיוכלו 
לעזור לאתיופים 
מבוגרים שאין מי 
שיתלווה אליהם כי 
לרוב הם נתקלים 
ביחס לא נעים בלשון 
המעטה, או באנשים 
טובים שפשוט לא 

 ".יכולים לעזור

 אדלדליט אסרס

גם בקופות ובבתי "
החולים צריכים 

אתיופים להיות 
דוברי עברית 

ואמהרית שיוכלו 
לעזור לאתיופים 

מבוגרים שאין מי 
שיתלווה אליהם כי 
לרוב הם נתקלים 

ביחס לא נעים 
בלשון המעטה, או 

באנשים טובים 
שפשוט לא יכולים 

 ".לעזור

 אדלדליט אסרס

 חיזוק התא המשפחתי

על מנת לפתח דור עתיד של יוצאי אתיופיה החיים חיים תורמים ומועילים 

שותפות עם ההורים. לא רק שההורים הכרחיים על מנת נדרשת  -לחברה 

להצליח בשילוב אמיתי בחברה, אלא שיש לרובם גם יכולות ומסורות אשר 

ערכן החינוכי לא יסולא בפז. מעתה, ההורים הם שיעמדו במרכז מאמצי 

ההתערבות והסיוע הממשלתיים: איתם ידברו, אליהם ינגישו ולהם ייתנו. 

ייחסת אליהם בכבוד כיאה למקומם המרכזי בחיי תבטיח שהיא מתהממשלה 

 הילדים. 

יגבש דפוסי עבודה משותפים עם הורים לילדים בגיל  משרד החינוךב האגף לחינוך קדם יסודי

הרך, על מנת לחזק את הקשר ומעורבות ההורה במוסד החינוכי. בין היתר, יקוימו מפגשים 

הלימודים. בחינוך היסודי ובחטיבות  קבוצתיים )באופן שאינו מבדל( ואישיים לאורך שנת

הביניים בהם שיעור גבוה של תלמידים יוצאי אתיופיה, יינתן דגש על פעילות לחיזוק הקשר 

באמצעות עבודה עם קבוצות הורים, שילובם בוועדי הורים וקיום שיחות עם ההורים בנוסף 

היה משולבת, וכל לערבי הורים. יובהר, כי בכל בתי הספר סמכות המורה וסמכות ההורה ת

ההחלטות לגבי התלמיד תתקבלנה במשותף. משרד החינוך יעלה את היקף מספר ההורים 

 . 16,000המשתתפים בפעילויות בית ספריות לכדי 

יקיים פיילוט למשך שנתיים, בו ייבחנו השינויים הדרושים  והשירותים החברתיים משרד הרווחה

על מעורבות ההורים ושיתופם בתהליך. במהלך  תוך שימת דגש ,לתכנון טיפול ותבמודל הועד

הנגשת המידע והזכויות בתהליך, כמו גם בעבודת הוועדות לתכנון טיפול עצמן, הצוות יוודא כי 

המשפחה הבינה את זכויותיה, את המידע שהועבר לה ואת ההחלטות שהתקבלו, באמצעות 

והשירותים  רד הרווחהמשמתורגמן ככל שיידרש. מתוך הכרה בחשיבות התרגום המקצועי, 

 או מתנדבים שירותי התרגום יוצעו על ידיויקים מאגר מתורגמנים שעברו הכשרה  החברתיים

עובדים סוציאליים דוברי השפה. התרגום יינתן החל משלב הזימון לוועדה ולאורך שלבי הדיונים 

 (. במסגרת תכנית הפיילוט של ועדת סילמןהשונים )

והמשפחה בהצלחה של ילדיהם בצבא, ועל ההורים זיות מרכבמכיר בחשיבות ומשרד הביטחון 

 66%כן יפעל לחיזוק ההיכרות בין ההורים לצבא. כמדד הצלחה, הציב צה"ל השתתפותם של 

מההורים המוזמנים לפעילויות היכרות עם הצבא טרם הגיוס, ביישובים בהם פועלות תכניות 

בבסיס צה"ל(. מתוך הכרה  ההכנה לצה"ל )ובהם ערבי הורים וביקורי הורים למלש"בים

ימשיך במדיניות הת"ש המקלה כלפי חיילים יוצאי  צה"לבחשיבות המעטפת המשפחתית, 

בפני מיצוי שירותו לא יהוו חסם  ת החיילמשפח אתיופיה, על מנת לוודא שקשיים כלכליים של

 הצבאי. 

 

http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1%202.pdf
http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%9F%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1%202.pdf
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להחזיר להורים את "
הסמכות והאחריות 
על משפחתם, לתת 

להם את הכלים 
כונים והאיכותיים הנ

להחזרת ביטחונם 
העצמי לחנך לפרנס 

ולהוביל את 
משפחתם למקום 

 ".טוב

 חנה לגסה

כי  תוך הבנהבמתן שירות מותאם ומונגש,  רואה חשיבות ראשונה במעלהמשרד הבריאות 

פערי שפה ותקשורת מביאים לא אחת לאבחון מוטעה, חוסר הבנה של המטופל את הוראות 

עה על איכות הטיפול הרפואי, הארכת זמן פהצוות הרפואי ושביעות רצון נמוכה. גם הש

 משרדואשפוזים חוזרים יכולים להיות תוצר של קבלת שירותי רפואה שאינם מותאמים.  האשפוז

ומשרות המגשרים  2020מערכת עד לשנת בפר המגשרים הפועלים כפיל את מסי הבריאות

שנים  ארבעבתום ולתפקיד המגשרים סטנדרטים  וקבעי ,כן כמו. יעוגנו במערכת הבריאות

 להנגשה יפעל המשרדקופות החולים להפעיל מגשרים בהתאם לסטנדרטים אלו.  יחויבו

" הבריאות"קול  מוקד של באמהרית להנגשה יפעל כך ובתוך, וזכויות מידע של אקטיבית

 התרגום למוקד הפונים מספר את 30%-ב יגדיל המשרד. המשרד של הציבור בפניות המטפל

 .באמהרית הטלפוני הרפואי

בקרב סטודנטים למקצועות הבריאות,  המשרד יטמיע הכשרות בנושא כשירות תרבותית

העמקת הבקרות בנושא כשירות תרבותית והנגשת מטפלים בקהילה ובמערכות האשפוז. 

בשכונות בהן שיעור גבוה של עולים. במסגרת הרפורמה זכויות תתבצע במרפאות בקהילה 

בבריאות הנפש יינתנו הכשרות ובקרות למטפלים בנושא כשירות תרבותית, וכן יינתן דגש על 

 משרד הבריאות, 2020עד לשנת אתיופיה. מטיפול במצבי עלייה וקליטה בישראל בקרב עולים 

בקבלת שירות רפואי או המוותרים של מספר המדווחים על קושי  50%-הציב כיעד הפחתה ב

על שירות רפואי עקב אי נגישות לשונית או תרבותית, במרפאות ובתי החולים בהם יוצבו 

 מגשרים. 

תרחיב את עבודתה עם ההורים. במסגרת זו, יושקעו משאבים בסדנאות  ישראל משטרת

של שוטרים נושא פעילות המשטרה, יושקעו מאמצים לייצר שיח רחב להורים ועם ההורים ב

גבוה של יוצאי אתיופיה  שיעורעם הורים, יורחב מספרן של סיירות ההורים בשכונות עם 

ויוטמעו נהלי שיתוף ודיווח להורים בעת מעצר קטינים. בנוסף, תשקיע המשטרה משאבים על 

המשטרה תתקשר עם ההורים בשפה האמהרית, שבמקרים שיש בכך צורך, מנת להבטיח 

)מתוך המלצות  תרבותית-יקוד יעברו הכשרה עיונית ומעשית לעבודה רבוהשוטרים בתחנות במ

  .(יוצאי אתיופיההצוות הבין משרדי לחיזוק האמון בין משטרת ישראל ו
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 סגירת פערים
הצלחה תהיה במצב בו המדדים בקרב יוצאי אתיופיה, יהיו זהים  

למדדים בכלל החברה הישראלית. יש לבצע מיפוי של הצרכים  
והתחומים בהם יש פערים, לאפיין ולמדוד, בצורה רצופה סדירה  
ומתודולוגית, על מנת לאפשר תכנון יעיל של המשאבים, שיוביל 

 לסגירת הפערים.  

תכנית אשר רוב המשתתפים בה יהיו יוצאי   במצב בו עלולה להתפתח
אתיופיה, יינתן הסיוע באופן פרטני. צמצום הפערים ייעשה תמיד כלפי  

 מעלה, דרך שיפור המצב הקיים.
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אם בכל מקום יהיה "
איש ציבור מהקהילה 

שייתן שירות, אני  
חושב שזה ירים את 
 כולנו. אנשים יבואו,

ו שאנחנו שווים, ראי
 ושבים מן המניין. ת

 "זה ישנה את הגישה.
 , סרן במיל'אשר סיום

 גירת פעריםס
בשני העשורים האחרונים נצבר ניסיון רב וחשוב ביחס למידת ההצלחה של 

תכניות התערבות שנועדו לסגירת פערים. יחד עם זאת, אף כי צומצמו 
הפערים, הם עדיין משמעותיים. ישנם תחומים שבהם הרחבת תכניות 

ישנם תחומים בהם הניסיון הנצבר  ,ל הנראה לשיפור המצבקיימות יביאו ככ
אינו מספק, ויש צורך לבחון מהלכים חדשים. יחד עם זאת, סגירת הפערים 

יכולה וצריכה להיעשות במסגרת משולבת, עם ישראלים שאינם יוצאי 
   אתיופיה:

רי האוריינות שיפור כישו  -הציב יעדים לסגירת פערים לאורך כל הרצף החינוכי  משרד החינוך
ומיומנויות הלמידה יתבצעו במסגרות משולבות החל מכיתות הגן ובתי הספר היסודיים, קורסים 

לתגבור לימודי להכנה לבגרות (בין היתר באמצעים וירטואליים) יינתנו בכיתות הגבוהות. סיוע 
לתלמידים במקצועות ליבה (לאחר שעות הלימודים ובמסגרות משולבות) יינתן בדגש על 

תימדד במדדי הראמ"ה בעברית,  10%מוסדות בהם שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה. עלייה של 
מתמטיקה ואנגלית הן בבתי הספר היסודיים, הן בחטיבות הביניים והן במספר הזכאים לבגרות 

לטובת צמצום מספר ההפניות תימדד במספר הזכאים לבגרות.  15%איכותית. עלייה של 
בות הגיל, משרד החינוך יבנה ויפעיל מחוון מותאם לרב תרבותיות, לחינוך מיוחד, בכל שכ

 ויטמיע אותו בכלל המערכת. 
  

אחוז חולי הסוכרת הבלתי  2020יפעל כך שבשנת  משרד הבריאותפערים בבריאות, לצמצום 
מהממוצע הארצי המתוקנן. לטובת  10%-מאוזנים בקרב יוצאי אתיופיה לא יעמוד על יותר מ

אורח חיים לקידום מניעה, לקופות החולים יפעילו תכניות  ,בשכיחות הסוכרתהפערים צמצום 
טיפול והתערבות אשר יותאמו מבחינה כלכלית, תרבותית ולשונית, ויסופקו לכלל לבריא, 

   המבוטחים במרפאות באופן שווה.
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היום מי שסובל הם "
הצברים של הקהילה, 
מגן עד שחרורם  
מהצבא. מי שעמיד 

חה מתגבר, ומי במשפ
שלא נופל בין  
הכיסאות או כמו  

  הפטיששאומרים בין 
, כל אלו הגיע סדןל

 ".זמנם להשתנות
 ישעיהו בן ברוך,
 נציג הקהילה, לוד

 

, על מנת לאפשר בנוגע להיבטי הת"ש המדיניות המקלה ךמשיתצה"ל במערכת הביטחון ו
תמיכה נדרשת לפרט ולמשפחתו לאורך השירות. צה"ל יקיים פעילויות העצמה למניעת הגעת 
חיילים לכלא, ובקרה יזומה אודות חיילים שניתן לזהות כי יתקלו בקשיים לאורך הדרך. במסגרות 

ההכנה לצה"ל יורחב היקף המענה האישי שניתן למשל"בים ובני משפחותיהם ליישובים 
פים, ותיעשה פנייה אקטיבית לטובת הגדלת היקף המשתתפים. במהלך שנות התכנית נוס

 15%-כך שיהיה שווה לממוצע הכללי באוכלוסייה, ויצומצמו ב 30%-יצומצם הנשר מצה"ל ב
יבחנו את מבחני במערכות החינוך, הביטחון שיעורי ליקויי השירות (כליאה, נפקדות ועריקות). 

  . , ולא יצרו פערים באמצעות מיון שאינו מיטביתרבותהמיון כך שיהיו מותאמי 

  

  

  

  

  

  

יפעיל באופן משלב תכניות למשפחות בעלות קושי,  והשירותים החברתיים משרד הרווחה
בדגש על משפחות בסיכון, משפחות של קטינים עוברי חוק ומשפחות שעברו לאחרונה 

למשפחה, ממרכזי הקליטה ליישובי הקבע. רבות מהתכניות ייעשו על ידי ליווי פרטני לצעיר או 
 ליווי אשר יוכל לסייע גם בתקשורת עם גורמי הממשלה השונים. במקביל משרד הרווחה

בסיכון וצעירים ייפתח תכניות ייחודיות לאזרחים ותיקים, וישלב בני נוער  והשירותים החברתיים
  עוברי חוק בתכניות לכלל האוכלוסייה שהצלחתן מוכחת. 

שיעור ההשתתפות בתעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה עולה כי  והתעשייה משרד הכלכלהמנתוני 
האבטלה  ידומה לשיעור ההשתתפות בקרב האוכלוסייה הכללית ואף עולה עליו, אולם שיעור

יוצאי אתיופיה גבוהים מהממוצע הכללי. המספרים מעידים על כך שרבים אכן מעוניינים  בקרב
לצאת לעבוד, אך מתקשים במציאת העבודה. יתרה מזאת, גם בקרב העובדים ישנם פערים 

, פערי השכר בין יוצאי אתיופיה הוותיקים לבין משמעותיים במשלחי היד וברמות השכר
, גם כאשר נבחן ממוצע השכר החודשי על פי רמות 40%-ל כהכללית עומדים ע האוכלוסייה 

  ההשכלה השונות. 

אנחנו בבחינה עמוקה של כל שיטת המיון לצבא ובתוך כך כל כלי המיון המסורתיים שיש "
לנו. אנחנו מסתכלים רחב ושואלים את עצמנו האם כלי המיון שיש היום ברשות צה"ל, הם 

סורתיים שאנחנו בודקים איתם כלים מספקים ובכך הדפ"ר, ציון ההשכלה וכל הכלים המ
עד היום. למשל יש כלים נוספים שאנחנו בוחנים אותם, כמו סוגיות של אינטליגנציה 

רגשית ומאפיינים תרבותיים. זה הליך שנמצא בעבודה עמוקה ומתקדמת ואני בטוח שהוא 
   "גם ישפיע על האופן שבו אנחנו ממיינים אנשים לצה"ל.

    2016נון באכ"א, יולי ערן שני, ראש חטיבת התכתא"ל 
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 שבשיוויןאנו רואים "
בתעסוקה יש פערים,  

והפערים הללו  
מגלמים בתוכם את 

כל השרשרת  
שמובילה לשוני. ברגע 

להיכנס  מתחיליםש
למקומות גבוהים  

בתעסוקה, לדעתי  
ההתייחסות לכלל  
האוכלוסייה גם כן 

 ".משתנה
 יוסי רוזנר וקס

  סמנכ"ל כספים וארגון
 הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

כך  בסדנאות ההכשרה המקצועית יגדיל את מספר המשתתפים והתעשייה משרד הכלכלה
אישיים" לקורסי הכשרה  שוברים"משתתפים באמצעות  650שבמהלך שנות התכנית יוכשרו 

שירותי ייעוץ, השלמת השכלה והכוונה לטובת  משרד הכלכלהיעמיד במידת הצורך . מקצועית
  עמידה בתנאי הסף לקורסים השונים. 

 17בנוסף, תכנית הכשרה מקצועית חדשה, בדגש על תחומי המחשוב וההייטק, תכלול 
 12-משתתפים ב 4,000-משתתפים, ורכזי הכוון יסייעו בקידום תעסוקתי לכ 350-קורסים לכ

  יישובים בארץ. 

 
עובדים שכירים  200 יסייע ביצירת ביקושים: והתעשייה משרד הכלכלהלצד הטיפול בהיצע, 

סטודנטים מתחומי המדעים  80יקלטו במסגרת מסלולי התעסוקה באמצעות סבסוד שכרם, 
עובדים  150-המדויקים והטכנולוגיים יקלטו במסלול לשילוב מתמחים בתעשייה עתירת הידע, ו

מדד הצלחה ד הכלכלה הציב כמשריוכשרו תוך כדי עבודתם בענפי התעשייה והשירותים. 
 3,600 -של כ תוך שילוב במעגל התעסוקהשדרוג תעסוקתי לארבע השנים הקרובות מרכזי 

. מדד זה כולל בין היתר גם סיוע ליזמות כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות מיוצאי אתיופיה
  הממשלה תחת אבני היסוד "מצוינות ומנהיגות" ו"הדרך לשילוב מיטבי". 

 2007בין שנת . בשירות המדינהבשנים האחרונות חלה עלייה בקליטתם של יוצאי אתיופיה 
 היום יוצאי אתיופיה בשירות המדינה עומדכך שמספר  ,76%חלה עלייה של  2015לאוקטובר 

מקרב כלל העובדים. יחד עם זאת, לצד הבטחת העמידה בחובות הייצוג ההולם  1.7%על 
תפעל באופן ממוקד ואינטנסיבי לשיפור איכות  ות המדינהנציבות שירהקבועות בחוק, 

יינתן דגש  לסגירת פערים בתחום הייצוג ההולם, מועסקים יוצאי אתיופיה. נוסף ןהמשרות בה
  במשרות אקדמאיות הולמות השכלה וכישורים.  םעל שילוב

לל מכ 0.89%סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות ההשכלה הגבוהה,  785למדו  2014בשנת 
, והם מהווים את הפוטנציאל המשמעותי ביותר להעסקת אקדמאיים הסטודנטים בישראל
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 מקצועיות
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 כלל האוכלוסייה מקרב יוצאי אתיופיה
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היות ואחוז האקדמאיים יוצאי אתיופיה המועסקים בשירות בשירות המדינה בשנים הקרובות. 
משרות שייועדו ליוצאי אתיופיה יהיו רק (מתוך כלל האוכלוסייה),  0.65%המדינה עומד על 
מספר יוצאי אתיופיה . י לפגוע בשילובם בכל משרה אחרת)(מבל משרות לאקדמאים

בכל ארבע שנות התכנית. על מנת לוודא את ייצוגם של  50-האקדמאיים שיקלטו לא יפחת מ
יוצאי אתיופיה בכלל המערך הממשלתי, כל משרד ממשלתי יידרש לעמוד בעצמו בחובת הייצוג 

העובדים יוצאי אתיופיה המועסקים ההולם, ולהציג בפני וועדת חריגים נתונים על אחוז 
  במשרד ותפקידם. 

להנגשת המשרות באמצעים נציבות שירות המדינה הגשת מועמדות איכותית תפעל  להבטחת
ימים במקום על  21שונים. בין היתר משך פרסום משרה ייעודית עבור יוצאי אתיופיה יעמוד על 

ולמימון סדנאות הכנה למיון במסגרת פעילות ימים, והמעוניינים יוכוונו לשירותי הכוון וליווי  14
  יחידות ההכוון במשרד הכלכלה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

יצמצם את הפערים בתחום הדיור בקרב צעירים יוצאי אתיופיה  משרד הבינוי והשיכון
באמצעות מתן הלוואות מסובסדות למשכנתאות לרכישת דירה. כמו כן, במספר שכונות בהן 

שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה תבוצע תכנית להתחדשות עירונית. צעדים אלו ישפרו 
  ופן מיטבי בחברה הישראלית.משמעותית את ההזדמנויות של יוצאי אתיופיה להשתלב  בא

  

 קליטת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה
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 מצוינות ומנהיגות

יש בכוחם של יוצאי אתיופיה לתרום תרומה משמעותית ולהוביל 

בחברה הישראלית ובקהילה עצמה. על מנת לאפשר ליוצאי אתיופיה 

 לפרוץ את תקרת הזכוכית, יש לאתר, לקדם ולאפשר למנהיגות

ולמנהיגים מקרב יוצאי אתיופיה להשתלב בעמדות מפתח בחברה 

 הישראלית.
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כפי שאחד הנערים "
ניסח "להצליח מתוך 
השכונה זה החלום". 
התובנה הזו ממחישה 
כי בני הנוער )דור 
שני(, לצד הקשיים 

מביעים מהחיים  שהם
בשכונה, חשים גאים 
במורשת, גאים 
במקורות שלהם 
וחשים אמפתיה 

 ".ואהדה לשכונה

 יענבר הרוש גיט
 מנכ"לית "אחריי!" 

 מצוינות ומנהיגות

ההכרות של ישראלים שאינם יוצאי אתיופיה עם סיפורי ההצלחה, היכולות, 

אתיופיה היא כה מועטה,  יהודיהעוצמות והתרבות יוצאת הדופן של קהילת 

יוצא/ת אתיופיה היווה/תה עד שנראה שאינה קיימת. שיעור הישראלים אשר 

ומעטים המשאבים שהושקעו בעידוד  דמות משמעותית בחייהם נמוכה,

 . בשנים הקרובות תשים הממשלה דגש מיוחד דווקא על הצדדים מצוינות

 

מספר התלמידים המחוננים והמצטיינים יוצאי אתיופיה המשתלבים  משמעותיתיוגדל 

הציב לעצמו כיעד לארבע השנים הקרובות  המשרד .משרד החינוךבמסגרות השונות שמפעיל 

במספר התלמידים המשתתפים בתכניות מצוינות בבתי ספר בהם  50%לראות עלייה של 

מספר גבוה של תלמידים יוצאי אתיופיה. השינוי ייעשה בין היתר על ידי הגדלת השילוב של 

כיל המאתר כך שייוצאי אתיופיה בתכניות קיימות ובמרכזי מצוינות בקהילה, התאמת המחוון 

עלייה  י אתיופיה המשולבים כיום במערכת.והכפלת מספר המורים יוצא הבדלים תלויי תרבות,

מכינות אופק, עלייה במספר במכינות קדם צבאיות ובבמספר המתנדבים לשנת שירות, 

משתתפים בפעילויות ההכנה לצה"ל עלייה בכמות ההמשתתפים בתנועות וארגוני הנוער ו

 עו בטיפוח המנהיגות וחיזוק הנוער. יסיי ,השונות
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 ראשית הייתי שואל "
במה הקהילה 
אתיופית יכלה לעזור 
לחברה ישראלית? זו 
נקודת הסתכלות 
מעצימה ומקדמת. 
הקהילה יכולה להציע 
ערכים של סובלנות 
וסבלנות, רגישות 
והמון נתינה, צניעות 

 ".וקהילתיות

 532אנונימי 

ראשית הייתי שואל  "
במה הקהילה 
אתיופית יכלה לעזור 

ישראלית? זו לחברה 
נקודת הסתכלות 
מעצימה ומקדמת. 
הקהילה יכולה להציע 
ערכים של סובלנות 
וסבלנות, רגישות 
והמון נתינה, צניעות 

 ."וקהילתיות

 532אנונימי 

"ראשית הייתי שואל 
במה הקהילה 

אתיופית יכלה לעזור 
 לחברה הישראלית?
זו נקודת הסתכלות 
מעצימה ומקדמת. 

הקהילה יכולה להציע 
ערכים של סובלנות 

וסבלנות, רגישות 
והמון נתינה, צניעות 

 וקהילתיות." 

 532אנונימי 

גדיל את מספר המאותרים לתפקידי יצה"ל 

ואת היקף  ,בכל שנה 10%-איכות טרם הגיוס ל

-ב ויורחב. על פני זמן התכנית 25%-הקצינים ב

 היקף המשתתפים במסגרות המכינות 10%

מסלול היקף המשתתפים ב 15%-, בהצבאיות

משתתפים היקף ה 10%-ובהעתודה האקדמית 

במסגרות ההכשרה המקצועית וההשכלה 

. כל אלו, יעשו הגבוהה לחיילים משוחררים

צה"ל בוחן ור במסגרות משולבות בלבד. מכא

בימים אלו את כלי המיון לכלל המתגייסים, 

ובמסגרת זו יינתן דגש להתאמת הכלים כך 

 שישקפו בצורה מיטבית את מאפייני הפרט.  

קים קרן ייעודית י, באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, והתעשייה משרד הכלכלה

ועסקים מקרב יוצאי אתיופיה, במטרה לעידוד יזמות ופיתוח עסקי של יזמים  ₪מיליון  10בגובה 

יזמים. נוסף על כך יעמיד המשרד הלוואות בערבות מדינה במסגרת הקרן  250-לסייע ל

אקדמאיים יוצאי  350-כלעסקים קטנים ובינוניים לעסקים בצמיחה הסובלים מקשיי תזרים. 

 מהמשתתפים יושמו במשרות איכותיות. 75%כישורים, אתיופיה 

ינה תקבע הוחלט כי כל משרה המיועדת ליוצאי אתיופיה בשירות המד בנציבות שירות המדינה

לבעלי תואר אקדמי בלבד, וכי בדרגות הבכירות הן בקידום והן בתחלופת עובדים קיימים יינתן 

הנציבות תפעל לגיוס אקטיבי דגש לקליטתם של יוצאי אתיופיה, בין היתר גם בהיבט המגדרי. 

 של מועמדים אקדמאיים ובין היתר תקים מאגר דיוור והפצה למועמדים פוטנציאליים אשר ירצו

 30לקחת חלק. בכל אחת משנות התכנית ייקלטו במשרות סטודנט קבוצת איכות של לפחות 

, בתום התקופה עם התקנת הכללים בנוגע למכרזי מאגר לסטודנטים .יוצאי אתיופיה

 מכרזים פנימיים בשירות המדינה. בהם יוכלו להתמודד  הסטודנטיאלית

מדים בפני יוצאי אתיופיה להשתלבות יגבש תכנית פעולה להסרת חסמים העו משרד הבריאות

יגדיל את מספר יוצאי   והשירותים החברתיים משרד הרווחהבתפקידים שונים במערכת, 

אתיופיה עובדי המשרד בתפקידי קציני מבחן, מפקחים, עובדים סוציאליים ועוד. במקביל יכשיר 

כלו להשתלב המשרד את המדריכים הלא מוסמכים במסגרת קורס עברית תעסוקתית, כך שיו

 כמדריכים מוסמכים במוסדות השונים שבאחריות המשרד. 

 את מספר  יגדיל את היקף המשרתים בכוחות ביטחון הפנים, וכן םהמשרד לבטחון פני

שטרת ישראל. נוסף להגדלת מספר הקצינים יינתן דגש המשרתים במ אתיופיההקצינים יוצאי 

ירחיב המשרד את היקף ומגוון התכניות על השמה ושיבוץ בתפקידים משמעותיים. כמו כן 

ברשות האזרחיות המשתפות מנהיגים וצעירים, בין היתר יורחבו היקפי המתנדבים במשטרה ו

 .הלאומית לכבאות והצלה

יגדיל באופן משמעותי את מספר הספורטאים הפעילים יוצאי  משרד התרבות והספורט

באגודות הספורט.  4,500-עילים( למכלל הספורטאים הפ 1.5%)המהווים  1,500 -אתיופיה מ

מדריכים ומאמנים יוצאי אתיופיה שיהוו מודל לחיקוי ויצרו בסיס למנהיגות בתחום  80יוכשרו 

ספורטאים מוכשרים מקרב יוצאי אתיופיה שישולבו בספורט  40הספורט. כמו כן יאותרו 

 ההישגי.
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 החברה הישראלית

חוזקה של חברה נמדד ביכולתה להתמודד עם תופעות של גזענות, 

ולקדם סובלנות ולכידות חברתית. על החברה הישראלית להיאבק 

בתופעות של גזענות והפליה, גלויות וסמויות ולפעול לעקרן מן השורש. 

 יש לגבש מדיניות כוללת ומנגנונים להתמודדות עם התופעה.   

ת בחברה, יש להרחיב את ההכרה בציבור לצד תרבויות נוספות הקיימו

בתרבותה ומורשתה של יהדות אתיופיה, ובכלל זה לילידי הארץ יוצאי 

אתיופיה שאינם מכירים את מורשתם. יש לפעול למיגור הדעות 

הקדומות, בין השאר על ידי הגדלת מספר יוצאי אתיופיה המהווים גורמי 

 י והאקדמי. סמכות ומובילים חברתיים במגזר הציבורי, הפרט

במקביל, יש לקדם שינוי תודעה בחברה הישראלית, בדגש על נותני 

שירותים ציבוריים, ולפעול למתן הכשרות מתאימות לנותני השירותים, 

משלב הלימוד באקדמיה ועד לשלב העבודה בשטח. יש לתת ביטוי 

 תרבותי.-הולם לסיפורי הצלחה, לקדם הכרות אישית ומפגש בין

אנשי חינוך, מרצים, מפקדים, רופאים, אחיות,  --גון *מעצבי תודעה כ

 מהנדסים, שוטרים, אנשי תקשורת ופקידים נותני שירות.
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ילד ממוצא אתיופי "
במערכת החינוך לא 

לומד על הקהילה 
שלו, איך יחשוב אם כן 

שתרבותו חשובה? 
שהקהילה שלו צריכה 

להיות גאה? חיבור 
התרבות והמורשת 

המדהימה של יהודי 
אתיופיה חייבת להיות 

חלק מתוכנית 
 . "הלימודים

 אושרית ממן

מה שלא נמדד עד "
היום זה התחושה 

שלי, הזהות שלי. אף 
עולה במדינת ישראל 

לא מתמודד עם 
התחושה הזו, שרואים 

עליי שאני אתיופית. 
החלק הרגשי הוא 

מאוד משמעותי, וככל 
חזק בזהות שלו,  שילד

בתרמיל שלו, יהיה לו 
 ".קל יותר להשתלב

 בליינש מקונן
 יועצת חינוכית, משרד החינוך

 החברה הישראלית

זהויות שונות. לתרבויות ול אבן שואבתיתה מאז ומתמיד יהחברה הישראלית ה

ביניהן, אך עדיין לשמור על הזהות את המכנה המשותף מצוא היכולת ל

הייחודית של כל אחת, נמצאת בליבת אחריותה של הממשלה. על מנת 

לחזק את הלכידות בין יוצאי אתיופיה לבין החברה הישראלית, תקדם 

או  בכל גילוי של גזענות על מנת להילחםהממשלה שורה של צעדים, 

כלל ובקרב נותני הפליה ולהטמיע תפיסות של שוויון בחברה הישראלית ב

 . שירותים בפרט

 כשירות תרבותית בקרב נותני שירותים

תרבותית, ועל אלו הנמצאים בחזית השירות הממשלתי -החברה הישראלית היא חברה רב

שוטרים, עובדים סוציאליים, רופאים, אחיות, אנשי מערך להכיר את המורכבות הנגזרת מכך. 

למתן הכשרה ייעודית  ריידרשו לעבוקדים בצה"ל בריאות הנפש, מורים, גננות, מנהלים ומפ

 שירותים וטיפול באוכלוסיות מגוונות )"כשירות תרבותית"(.

יכשיר צוותי הוראה בנושא מיומנות וכישורים רב תרבותיים בימי עיון למורים  משרד החינוך

יוסיף תכני חובה בהכשרות המקצועיות  משרד הביטחוןובקורסים הנלמדים במכללות להוראה. 

ובהכשרות המפקדים על סוגיות של מיגור גזענות, דעות קדומות וסטראוטיפים בחברה 

הישראלית. כמו כן, יועברו תכנים בנושא הכשירות התרבותית לטובת פיתוח מיומנויות 

ורסי פיקוד, להתנהלות רב תרבותית עם כלל הקבוצות המגוונות בישראל. תכנים אלו יילמדו בק

 .  2016בהכנות הסגלים וברמות המפקדים ממ"כ ועד סא"ל, החל משנת 

 

בנושא  7/11יגביר את האכיפה על הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  משרד הבריאות

ת להבטיח את מימוש זכותם של ", על מנהנגשה תרבותית ולשונית של מערכת הבריאות"

במקביל להנגשת מידע על זכויות  ות מותאם מבחינה לשונית ותרבותית,מטופלים לקבלת שיר

 ודרכי ערעור במקרים בהם לא ניתן שירות או טיפול מותאם. 

במהלך כל שעות היממה,  100תוודא הימצאותם של דוברי אמהרית במוקד  משטרת ישראל

 המשרד לביטחון פניםל לתרגום כל חומרי ההסברה תחת שבעה ימים בשבוע, במקבי

תעמיק את ההכשרות הניתנות לשוטרים, תוך שימת דגש על  משטרת ישראללאמהרית. 

עבודה בתחנות הנותנות שירות באזורים בהם שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה. במקביל  

 . בהם מעורבים קטינים יוצאי אתיופיההתבצעה בחינה מחודשת של תיקים 

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf
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מה שלא נמדד עד "
היום זה התחושה שלי, 
הזהות שלי. אף עולה 
במדינת ישראל לא 
מתמודד עם התחושה 

שאני הזו, שרואים עליי 
אתיופית. החלק 
הרגשי הוא מאוד 
משמעותי, וככל שילד 
חזק בזהות שלו, 
בתרמיל שלו, יהיה לו 

 ".קל יותר להשתלב

 בליינש מקונן
 יועצת חינוכית, משרד החינוך

פתח מדדים לנושא הכשירות התרבותית, וכן יגדיר יי והשירותים החברתיים משרד הרווחה

בנושא שירות, פניות הציבור,  הנהליםאחראי על יישום  יהיהייעודי במשרד אשר תפקיד 

הנגשת זכויות וכשירות תרבותית. כל מחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות תיבחן 

ההכשרות לתפקיד העבודה הסוציאלית יכללו את נושא  שייקבעו בתחומים הללו. הנהליםלאור 

 הכשירות התרבותית, ובתוכו מתן מענה לטראומה בדגש על טראומה הנובעת ממשברי הגירה. 

תפעל ישראל  משטרתנוסף להכשרות המקצועיות השונות, הגזענות, תופעת לטובת מיגור 

שוטרים, במסגרתו בין היתר הופק טופס מקוון  להנגשת תהליך תלונות הציבור על אלימות

להגשת תלונה גם בשפה האמהרית, המתלונן יעודכן על החלטות בדבר דין משמעתי וימצא 

יבחן את פעולות הגופים השונים במערכת ויפעל  משרד הבריאות מתורגמן בחקירות קטינים.

למיגור גילויי גזענות נגד מטופלים ומטפלים, בהם יוצאי אתיופיה. תלונות על גילויי גזענות אשר 

יתקבלו באמצעות מוקד פניות הציבור או בכל דרך אחרת, יטופלו ישירות על ידי סמנכ"ל בכיר 

נציבות שוויון הזדמנויות מרגע קבלת הפנייה. שעות  48לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד בתוך 

תמשיך לתת מענה לפניות בדבר אפליה, ולספק ייעוץ  והתעשייה בעבודה במשרד הכלכלה

ואף ייצוג משפטי במידת הצורך. הנציבות תקדם תכנית הסברה להעלאת המודעות בקרב 

הזכויות העומדות יוצאי אתיופיה בנושא איסור האפליה על רקע מוצא בשוק העבודה, וחשיפת 

תיתן  והשירותים החברתייםהרווחה משרד ב היחידה לפניות הציבורבחוק במקרה של פגיעה. 

קדימות למענה לתלונות על רקע אפליה וקיפוח, והן תיבדקנה באופן מיידי )ולא יאוחר 

. המערכת המשטרתיתקיים חוסר אמון עמוק בין יוצאי אתיופיה לבין משבועיים מיום הפנייה(. 

ני נוער רבים מזהים את המשטרה כאויב, וחשים שהיחס אליהם נובע מדעה קדומה. ב

תפעל להגדיל משמעותית את מספר המפגשים החיוביים של יוצאי אתיופיה עם  המשטרה

פעילותה, בין היתר באמצעות חיזוק השיטור הקהילתי בשכונות, הקמת סיירות הורים, הכשרות 

ופעילות משותפת עם צעירים ומנהיגים אזורים שיוגדרו תרבותיות לכלל השוטרים בתחנות ב

 בקרב הקהילות.

 הנחלת המורשת של יהודי אתיופיה

, יש הכרח להפגיש את החברה הישראלית והמלחמה בגזענות הכשירות התרבותית סוגיותלצד 

טמיע יחידת לימוד בנושא תרבותה ימשרד החינוך אתיופיה.  יהדותעם תרבותה ומורשתה של 

ה של קהילת יהודי אתיופיה, וכן ינהיג שבוע קליטת עלייה מכל התפוצות בכל שכבות ומורשת

בסיפור העלייה יושם דגש על סיפור הגבורה וייחודיות הגיל, החל משנת הלימוד הבאה. 

 ה לארץ. יהעלי

שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית מחייב שילובם ב"שורה הראשונה" של נותני 

השירותים הממשלתיים, על מנת לייצר כמה שיותר "מודלים לחיקוי" עבור ישראלים יוצאי 

 אתיופיה ובעיקר ישראלים שאינם יוצאי אתיופיה. 
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בר על אני מד"
 8-9סיטואציות של 

ראיונות בהם אני 
מקבל דחייה וזה 
 4שובר. במצב של 

פעמים זה טבעי, ולא 
צריך ישר לברוח 

לעניין הגזענות. אנו 
לא מחפשים לברוח 
לשם מהר, אבל גם 
לא יכולים להתעלם 
 ".ולומר שזה לא קורה

 סימצ'או אדלה
 סטודנט

הנהלות ועובדי משרדי  תפעל לפיתוח קורסים, סדנאות והכשרות בקרבנציבות שירות המדינה 

כמו  הממשלה להטמעת נורמות ראויות של שוויון וחשיבות הגיוון התעסוקתי לשירות המדינה.

כן, הנציבות תערוך סקר עמדות בקרב עובדי המדינה שייבחן באופן איכותי את האקלים 

 הארגוני בתחום גיוון תעסוקתי והכלה. המידע שייאסף יפורסם בדוח שנתי. 

 והתעשייה הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלהנציבות שוויון  ,הממשלה במשרדי הפעילות לצד

ירחיב את מספר  משרד הביטחוןהתעסוקתי בקרב מעסיקים. תפעל לחיזוק תודעת הגיוון 

הקצינים הפורשים אשר מעבירים מטעמו סדנאות הכנה לשירות בכלל בתי הספר בארץ, על 

משרד אתיופיה. מנת לחזק את ההיכרות של כלל בני הנוער עם דמויות להזדהות מקרב יוצאי 

וביטחון  והשירותים החברתיים משרדי הבריאות, הרווחהיכפיל את היקף המורים,  החינוך

 יגדילו את היקף העובדים במשרות איכותיות ומובילות בתחומיהם.הפנים 

 

, החליטה ועדת השרים לעניין קידום שילובם בחברה 1107החלטת ממשלה מספר  במסגרת

מוצא אתיופי, על הקמת צוות בין משרדי שיגבש תכנית פעולה הישראלית של אזרחי ישראל מ

 . להתמודדות עם תופעת הגזענות, בשיתוף נציגים יוצאי אתיופיה

"במהלך עבודתם, נאלצו חברי הצוות להישיר פעם אחר פעם את 

מבטם אל הראי שהציבה בפניהם קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, 

בה אזרחנו שחורי מציאות  ולהתמודד עם המציאות העגומה.

העור הם הבולטים ביותר והמזוהים ביותר במרחב, ולצד זאת, 

 שקופים בכל כך הרבה מובנים אחרים"

 )מתוך דברי מנכ"לית משרד המשפטים בהקדמה לדו"ח( 

הגישה מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, לראש הממשלה מר  31.7.16ביום 

 .  למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה משרדיהבין "ח הצוות דובנימין נתניהו את 

דו"ח הצוות ייחודי ומהפכני בהיותו עוסק באופן ישיר בגילויי הגזענות ובפתרונות האפשריים 

אלא בנתונים ממשיים המצביעים על בתחושות של יוצאי אתיופיה א רק ללהם, תוך הכרה 

 אפליה על רקע צבע עור. תופעה של

מפני מעשי גזענות ואפליה והבטחת מתן סעד באופן ההרתעה דגש על הגברת  הושם בדוח זו

 . יעיל ואפקטיבי

אזרחי קידום שילובם בחברה הישראלית של המלצות הדו"ח אושרו בוועדת השרים לעניין 

  19.8.16מיום  1958וקיבלו תוקף של החלטת ממשלה מספר  ישראל ממוצא אתיופי

המלצות נוספות הנוגעות למשטרת ישראל יידונו בוועדת השרים הקרובה והן צפויות להיות 

 מאושרות כהחלטת ממשלה, לצד יתר המלצות הצוות שאושרו. 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
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 מנגנון היישום, שותפות בשינוי 

מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה רחבה, וכוללת עשרות פעולות 

יסוד רדי הממשלה השותפים. אחת מאבני השונות שצריכים לבצע מש

היישום שייבחר. מנגנון היישום נדרש של המהלך כולו עוסקת במנגנון 

להבטיח את השגת התוצאות והתפוקות של המהלך, מיצוי התקציבים 

המוקצים לו, הובלת מהלכי שינוי על בסיס מדידת התוצאות וניהול של 

 כלל מעגלי השותפים למהלך. להלן עקרונות היישום:

 

 

 



 

44 

עשרות ואלפים "
פרויקטים ועמותות 
שאינן אפקטיביות 

ברובן כי קומץ 
מעולי אתיופיה 

משתתפים בהם. 
הפכנו להיות כליי 

עבודה ולא העלינו 
את הרף 

בהשתלבות 
וביצירת 

 ".אינטגרציה

 שלומית קינדה
 מלוות משפחות 

 ינוישב יישום ושותפותמנגנון ה

על מנת להביא ליישום מיטבי של מדיניות הממשלה, וועדת השרים מיום 

יישום ומעקב,  צוות יקום הממשלה ראש משרד"ל מנכ תחתהחליטה כי  11.10.15

מעקב אחר יישום כל החלטה העוסקת בקידום טובת לארבע שנים, במהלך שיפעל 

  להלן החלטת וועדת השרים:שילובם של יוצאי אתיופיה. 

 מעקב יהיו התפקידים הבאים:היישום וה לצוות

ממשרדי יישום המדיניות הממשלתית החדשה בכל אחד ב אחר ולעק  .א

 .הממשלה שנכללים בתכנית, כאמור בהחלטה זו

בהחלטת  יםקליטה )האמורעלייה והממשרד ה י המעברצוותעבודת לרכז את   .ב

( למשרדי הביצוע, כך שעיקרו של המעבר יושלם בשנת 324 מס' ממשלה

2016. 

, בהתאם לאבני היסוד הממשלה ביעדי המדיניותמשרדי ב אחר עמידת ולעק  .ג

על בסיס שנתי,  נית העבודה של כל משרד, כאמור לעיל,ו בתכשנקבע וכפי

לפתח מדדי תוצאה לתוכניות )היכן שטרם הושלמו( ולבחון את התממשות 

שייערכו בקרב  סקריםויעילות השירות, בין היתר באמצעות  התוכנית מדי שנה

לעקוב אחר ניצול התקציבים שהוקצו . מקבלי השירותים )"משתמשי הקצה"(

ית, ולהציג דיווח סטטוס על כל אלו לוועדת השרים אחת בתכנית הממשלת

 .לשנה

בשנה, ישיבות מעקב עם כלל משרדי הממשלה המנויים  פעמים 3 לקיים  .ד

בתכנית, בהשתתפות הנציגים המקצועיים יוצאי הקהילה האתיופית. ראש 

צוות היישום והמעקב יהיה רשאי להזמין לדיונים אלה גורמים נוספים, ככל 

 ן.שימצא לנכו

ידי ועדות המעקב המקצועיות המשרדיות -להסיר חסמים שיזוהו או שיוצפו על  .ה

ולהביא מחלוקות לדיון בפני פורום המנכ"לים, כמפורט להלן, או בפני ועדת 

 השרים, לפי העניין.

ובמהלך השנה הרביעית והאחרונה  בתום השנה השלישית לעבודת הצוות  .ו

גת היעדים בכל משרד ויציג יבצע הערכת מצב לגבי מידת הש – לפעולתו

 מסמך מסכם בפני ועדת השרים.

 :צוות היישום והמעקב מבנה

 בתום ויפורק המעבר תקופת את לנהל כדי שנים 4 של לתקופה יוקם הצוות  .א

 .לפעולתו הזמן

 התקנים והמשרות יתואמו עם הגורמים המוסמכים בנציבות שירות המדינה.  .ב
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דבר ראשון, היכרות  "
עם הצעירים. לשבת 
ולהקשיב להם. כלומר 
לא עם מה שמכנים 
״ראשי קהילה״ אלא 
לשבת בכיתות 

במפגשים,  ,בפנימיות
עם הצעירים בני 

ולהקשיב  20-30ה
להם, הקשבה 

 ".אמיתית

 359משתתף 
  

פורום מנכ"לים של המשרדים הנכללים "ל משרד ראש הממשלה יעמוד בראש מנכ

כניות בתכנית. לפורום המנכ"לים יובאו סוגיות שבמחלוקת בין המשרדים, יוצגו ת

יהיה רשאי משרדיות והתקדמות בהשגת יעדי התכנית. פורום המנכ"לים ה בודהעה

ניוד תקציבים בין סעיפי התכנית בהתאם לצרכים, על מנת לקדם את השילוב ב לדון

, בהתאם לאבני היסוד שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' יוצאי אתיופיההמיטבי של 

 .31.7.2015מיום  324

בכל משרד על מנת לוודא כי יוצאי אתיופיה שותפים מלאים בהחלטות ובביצוע, 

לפחות מונה וועדה מקצועית מייעצת, אשר הוקמה ממשלתי הלוקח חלק במהלך, 

מחוץ למערכת הממשלתית מתוך ואנשי מקצוע יוצאי אתיופיה, ביניהם  50%

הוועדות המקצועיות תתכנסנה לכל הפחות שלוש פעמים  .ופעילים חברתיים

חסמים אודות ה, המשרדיות תודיווח אודות התקדמות התכניבשנה, תוך קבלת 

  .ןנושאים נוספים שיובאו בפניהם ואודות ביישו
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 מדדי התכנית הממשלתית

  מדדי תפוקה

ערך  משרד החינוך
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

יחידות לימוד שהוטמעו בנושא תרבותה 
 ומורשתה של יהדות אתיופיה

-  -  

- 

12/2019 4 

  

משרד הרווחה והשירותים 
 החברתיים

ערך 
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

משפחות המשתתפות בתוכניות 
 1"נושמים לרווחה" ובמרכזי עוצמה

- - - 12/2019 600  

 

נערים/נערות המשולבים בתוכנית 
 2"מעטפת"

50 - - 12/2019 300 

מקרב  3מטופלים בתכניות מסגרת נוצ"ץ
 4יוצאי אתיופיה

1,800 - - 12/2019 2,160 

 12/2019 - - - מאגר מתרגמים שעברו קורס הכשרה

 

  

ערך  משרד הבריאות
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

מגשרים הפועלים במערכת הבריאות 
 (מספר משרות)

12.5 - - 12/2020 25  

 

תחילת טיפול בפניות על גילויי גזענות 
 שעות 48בתוך מערכת הבריאות תוך 

- - - 12/2019 

 

  

                                                      

פי -תוכנית לאומית להוצאת משפחות ממעגל העוני. מדדי ההצלחה למשפחות יוצאות אתיופיה יהיו על 1
 המדדים לכלל המשפחות המשתתפות בתוכנית.

ביתית של קטינים המופנים לשירות המבחן -תוכנית לליווי משפחות ליצירת תחליף בקהילה להוצאה חוץ 2
  לנוער.

  ביתי לנערים ונערות עוברי חוק ובסיכון מוגבר.- הפחתת סידור חוץ 3
   360תכניות שייבחרו מתוך ספר התכניות של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  4
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ערך  הכלכלה והתעשייהמשרד 
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

 650 12/2019 - - 350   5משתתפים בהכשרות מקצועיות

קרן יזמות ייעודית ליוצאי אתיופיה בגובה 
 מיליון ש"ח 10

- - - 12/2019 

 

יזמים המקבלים הלוואות מהקרן 
 הייעודית

- - - 12/2019 250 

 150 12/2019 - - - 6עובדים שהוכשרו תוך כדי עבודה

 350 12/2019 - - - משתתפים חדשים שהוכשרו

  

ערך  משרד הביטחון
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

  קורס אמיר* מסגרות מבדלות בצה"ל

סדנאות *
הכשרה 

 למשתחררים

ביטול  12/2019 - -
מוחלט של 

מסגרות 
 אלו

מתגייסים בשנה המאותרים טרם גיוסם 
 7בצה"ללתפקיד איכותי 

6%  

)2014( 

- - 12/2019 10% 

  

ערך  פנים ביטחוןלמשרד 
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

השלמת פעילויות ההנגשה לדוברי 
אמהרית לטובת גיוס מש"קים ודוברי 

 100אמהרית במוקדי 

- - - 12/2019 

 

  

ערך  נציבות שירות המדינה
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

דיוור והפצה, אשר תכלול רשימה למאגר 
אקדמאים יוצאי אתיופיה לטובת הגברת 

הנגישות למועמדים למשרות בשירות 
 המדינה

- - - 12/2019 

 

   

                                                      

  משתתפים בשנה 160- כ 5
עובדים יוכשרו תוך כדי עבודה בתלות בהחלטת מעסיקים. משרד הכלכלה והתעשייה מתחייב לבצע עבודה  6

 .שיווקית ופורמלית (שינוי הנוהל) לטובת מדד זה
   מכלל המתגייסים יוצאי אתיופיה 7
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  תוצאהמדדי 

ערך  משרד החינוך
2015 

 Q2 

Q4 

מועד 
 סיום

ערך 
 במועד

 68% 12/2019 - - 53.7% תלמידים הזכאים לתעודת בגרות

 41% 12/2019 - - 31.29%  8תלמידים הזכאים לבגרות איכותית

 12,000 12/2019 - - 8,000 משתתפים בתנועות ובארגוני נוער

 250 12/2019 - - 100 מתנדבים לשנות שירות

 250 12/2019 - - 100 משתתפים במכינות קדם צבאיות 

מורים יוצאי אתיופיה המועסקים 
 במערכת החינוך

300 - - 12/2019 600 

  

והשירותים משרד הרווחה 
 החברתיים

ערך 
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

שהות ממוצעת המוכתבת בצו שופט, 
  בכל אחד מהמרחבים (סגור, נעול ופתוח)

 7-8- נעול
-סגור חודשים;

 חודשים 18

 5-6-נעול  12/2019  
 -חודשים; סגור

 חודשים 14

  

ערך  משרד הבריאות
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

מדווחים על קושי בקבלת שירות רפואי, 
-או המוותרים על שירות רפואי עקב אי

נגישות לשונית או תרבותית, במרפאות 
 חולים שבהם יוצבו מגשרים- או בבתי

 50%ירידה של  12/2020 - - -

 10%עד  12/2019 - - -  שיעור חולי הסוכרת הבלתי מאוזנים 
מהממוצע 

הארצי 
 המתוקנן

  

   

                                                      

  לעמידה בדרישות הסף לאוניברסיטה 8
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ערך  והתעשייה משרד הכלכלה
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

עובדים שכירים שנקלטו במסגרת 
 מסלולי התעסוקה

- - - 12/2019 200 

סטודנטים המשתתפים במסלול לשילוב 
מתמחים בתעשייה עתירת הידע, 

 שנקלטו במשרות בתעשייה

- - - 12/2019 80 

משתתפים בתוכניות למנהיגות 
ומצוינות, שהושמו במשרות לבעלי תואר 

 אקדמי 

- - - 12/2019 975%   

  

ערך  משרד הביטחון
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

מלש"בים יוצאי אתיופיה, המשתתפים 
 10בפעילויות הכנה לצה"ל

דו  2,400
 שנתי

- - 12/2019 2,900 

מספר המשתתפים יוצאי אתיופיה 
ובמסגרות שנת  במכינות קדם צבאיות

 11שירות

146 - - 12/2019 202 

 גברים 2.1% הקצינים יוצאי אתיופיה  ורשיעעלייה ב
 נשים 4.7%

- עלייה ב 12/2019 - -
25%: 

 גברים 2.6%
 נשים %5.9

שיעור החיילים המתגייסים למערך 
 המנהלה  

 גברים 21%
 נשים 19%

 גברים 18%   
 נשים 16.5%

 19.9% 12בנתוני האיכות של המתגייסיםעלייה 
 גברים

 נשים 13.5%

 גברים 24% 12/2019 - -
 16.5% 

 נשים

משתתפים לאחר השחרור בהכשרות 
מקצועיות, בלימודי הנדסאים ובמכינות 

 קדם אקדמיות

396  436 12/2016  - 

  

   

                                                      

  המדד יעודכן באופן שנתי. 9
  בני נוער בעשרה יישובים. 000,2-תוכנית ההכנה, כך שהמספר לא יפחת מ בהן תתבצעשמתוך הרשויות  10
 בכפוף לסך היקף הגידול של יוצאי אתיופיה במסגרות אלה. 11
 בעלי קב"א בינוני ומעלה. 12
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ערך  פנים ביטחוןלמשרד 
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

שיעור יוצאי אתיופיה מתוך המשרתים 
 בארגוני ביטחון הפנים 

1.8% - - 12/2019 3% 

חברי הסגל הפיקודי במשטרת ישראל 
 מקרב יוצאי אתיופיה 

27 - - 12/2019 
 

ציון בסקר תחושות ועמדות שיפור ב
 - יוצאי אתיופיה כלפי משטרת ישראל

בשיעור העונים בחיוב לשאלה  ירידה
מפריזה בשימוש  משטרת ישראלהאם 
 בכוח

68% - - 12/2019 
 

  

ערך  נציבות שירות המדינה
2015 

Q2 Q4  מועד
 סיום

ערך 
 במועד

שיעור המשרדים העומדים בחובת 
 הייצוג ההולם ליוצאי אתיופיה 

22% - - 12/2019 100% 

אקדמאיים יוצאי אתיופיה העובדים 
 בשירות המדינה

270 - - 12/2019 470 
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 סיכום

המדיניות הממשלתית לשילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה כוללת 

את תכניותיהם של שמונה משרדי ממשלה, שאושרו על ידי ממשלת 

והשירותים  ישראל: תכניות משרד החינוך, הבריאות, הרווחה

המשרד לביטחון , הביטחון וצה"ל, והתעשייה הכלכלה, החברתיים

נציבות שירות המדינה ומשרד התרבות פנים ומשטרת ישראל, 

שנוסחו  רבות והספורט. התכניות מפורטות וכוללות פעילויות

 הממשלתית.  של המדיניות בהתאם ל"אבני היסוד"

ניסוח  :תהליך גיבוש המדיניות לווה באתגרים ובטלטלות משמעותיות

קרונות יסוד על רקע מגוון הדעות, היותה של המדיניות מקיפה ע

ונוגעת לתחומי חיים רבים ומרכזיים כל כך, הצורך בהטמעת דפוסי 

חשיבה ופעולה חדשים השונים באופן מהותי מהאופן שנהגה 

היתה היוו כולם אתגרים עליהם  - הממשלה טרם גיבוש המדיניות

המדיניות ממשרד תכנון המדיניות להתגבר. לצד זאת, מעבר צריכה 

גם הוא נקודת ציון  היההעלייה והקליטה למשרד ראש הממשלה 

 .הממשלתי בגיבוש המהלךמרכזית 

ואכן, רק שיתוף הפעולה יוצא הדופן והמאמץ המרוכז של אזרחים 

יוצאי אתיופיה, נציגי ציבור, חברי כנסת, פעילים חברתיים, אנשי 

ע ואקדמיה, ארגוני סינגור ומגזר שלישי, לצד משרדי הממשלה מקצו

 ופקידיהם, אפשר את השגת התוצר אותו אתם אוחזים בידיכם.

בהיוועצויות אינטרנטיות, בכתיבת הערות לטיוטות התכניות, 

בהשתתפות בכנסים ובהתייעצויות מרובות שיתפו יוצאי אתיופיה 

הזה, כאשר מטרה אחת ואחרים בניסיונם ובתבונתם ותרמו לשינוי 

היא צמצום הפערים ביחס לכלל החברה ועמדה לנגד עיני כולם 

איכותיים ומובילי דרך  אזרחיםהישראלית, תוך הכרה ביוצאי אתיופיה כ

 בחברה הישראלית. 
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 כעת עומדים לנגד עינינו אתגרי העתיד: 

  יישום מיטבי של המדיניות ברמת התוכניות וברמת האחריות

העברת האחריות על יוצאי אתיופיה שאינם הבירוקרטית. 

קליטה ומהאגף לקליטת עולים עלייה והעולים ממשרד ה

במשרד החינוך לידי המשרדים והאגפים המקצועיים 

ברגישות  2016נעשתה במהלך שנת הרלבנטיים, 

ובקפדנות כדי לוודא אי פגיעה במקבלי השירותים עקב 

  מעבר האחריות. 

 על ידי הממשלה יעברו את  הבטחה שהשירותים המסופקים

השינוי הנדרש, ויסופקו בהתאם לאבני היסוד משמעותה 

להבטיח שתכניות קיימות אינן פועלות עוד במתכונת 

מבדלת, שמחזקות את הסמכות ההורית ואת התא 

המשפחתי ורואות בכל אחד פרט בעל צרכים 

 , בהתאם לאבני היסוד. אינדיבידואליים

 צוות יישום ומעקב במשרד ראש הממשלה  גיוס והקמת

שתפקידו לרכז את תהליך המעקב אחר ביצוע התכנית. 

הצוות יוודא את הטמעת העקרונות הממשלתיים עד למקבל 

התלמיד, החייל, ההורה והמורה. הצוות יוודא את  –השירות 

המשך התיאום בין משרדי הממשלה לבין עצמם ובינם לבין 

 להבטיח עבודה מתואמת הרשויות המקומיות על מנת

 .ומכוונת למדדים עם תוצאות

 

 אך אנו כבר צועדים ב"דרך חדשה". המלאכה לא תמה
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 הפניות

 

  התכנית הממשלתית לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראליתאתר הבית של משרד ראש הממשלה: 

www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Pages/Consultation.aspx 

מתוך ספר תכניות העבודה  -"התכנית לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית" 

  2016לשנת 

plans.gov.il/2016/#452 

 

:ממשלה החלטות  

המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה "גיבוש תכנית לקידום שילובם  9.2.2014מיום  1300החלטת ממשלה 

  הישראלית"

www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx 

ישראל ממוצא אתיופי בחברה  "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי 31.7.15מיום  324החלטת ממשלה 

  הישראלית"

www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des324.aspx 

"מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה  29.10.15מיום  609החלטת ממשלה 

תכניות משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות וצוות יישום ומעקב אחרי  –הישראלית 

 התכנית" 

www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec609.aspx 

 

"מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה  8.11.15מיום  666החלטת ממשלה 

 הישראלית תכניות משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות" 

www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec666.asp 

 

"קביעת יעד לייצוג הולם בשירות המדינה ליוצאי אתיופיה ואצילת סמכות  28.1.2016מיום  1065החלטת ממשלה 

 לה לקבוע משרות ייעודיות" הממשלה לראש הממש

www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1065.aspx 

 

פיה בחברה "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיו 4.2.2016מיום  1107החלטת ממשלה 

אישור תכניות משרד הביטחון וצה"ל, משרד הכלכלה והתעשייה, נציבות שירות המדינה, השלמת  –הישראלית 

 תכנית המשרד לביטחון פנים והקמת צוות לטיפול בגזענות" 

www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1107.aspx 

 

"מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה  19.8.2016מיום  1958החלטת וועדת השרים 

 אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה" –בחברה הישראלית 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1958.aspx 

 

"מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה  19.8.16מיום  1957החלטת ממשלה 

 משרד התרבות והספורט"  תכנית -הישראלית 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1957.aspx 

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Pages/Consultation.aspx
http://plans.gov.il/2016/#452
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des324.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec609.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec666.asp
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1065.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1107.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1958.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1957.aspx
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 :נוספים מסמכים

תכנית משרד החינוך, משרד הרווחה  –התכנית הממשלתית לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

 (6.10.2015והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות )

www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Documents/govplan0915.pdf 

 

תכנית משרד הביטחון וצה"ל, משרד  –פיה בחברה הישראלית התכנית הממשלתית לקידום שילוב יוצאי אתיו

 (. 2016הכלכלה והתעשייה ונציבות שירות המדינה )ינואר 

pdfhttp://www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Documents/shiluv080916. 

 

 (2016הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, דוח מסכם )יולי 

www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf 

 

 :הציבור עם להיוועצות נטרנטיותאי פלטפורמות

היוועצות על אבני היסוד וכיווני השינוי )בהובלת משרד העלייה והקליטה(: 

www.newway.gov.il/newway/home 

 היוועצות על טיוטות התכניות המשרדיות )בהובלת משרד ראש הממשלה(: 

www.consultation.gov.il/newpolicy/home 

 

  .נתונים המופיעים במסמך זה ולא צוין לידם מקור, התקבלו ממשרדי הממשלה הרלוונטיים 

  תמונות המופיעות במסמך זה ולא צוין לידם מקור, התקבלו ממאגר התמונות של משרד העלייה

 והקליטה. 

 

 

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Documents/govplan0915.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Documents/shiluv080916.pdf
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
http://www.newway.gov.il/newway/home
http://www.consultation.gov.il/newpolicy/home
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 שותפות בשינוי, מילות תודה 

 

במהלך הזה לקחו חלק אלפי אנשים. רובם הגדול בזמנם הפנוי, ללא תמורה, חלקם 

מהמקלדת, חלקם במפגשים ושולחנות עגולים, חלקם בעשרות שעות של ישיבות 

ממושכות אל תוך הלילה. אנו יודעים היום בבירור שתרומת כל אחד ואחת מהם 

שתתפו, והתשובה לא הייתה הכרחית למהלך. נשאלנו לא אחת כיצד רבים כל כך ה

 כי אכפת להם. –יכולה להיות אחרת מזו הפשוטה 

בנוסף, רבים אחרים מצאו דרכים שונות לומר את שעל ליבם. יש שעשו זאת 

בפגישות אישיות, יש שיצאו לרחובות והפגינו, יש שהשתמשו ברשתות החברתיות. 

ובלתי  חשוב לנו לומר שקולם נשמע. למדנו מהם, הקשבנו באופנים פורמליים

 פורמאליים, ברור לנו שהאכפתיות והדאגה לחברה הישראלית הובילה אותם. 

פקידי הממשלה ואנשי המקצוע שלקחו חלק והובילו, עשו זאת מתוך מקצועיות 

 ודאגה, ברגישות ובזהירות ומתוך רצון כן לעשות את הדברים אחרת. 

ודות מעומק הלב בתום שנתיים אינטנסיביות של מלאכת תכנון, אנחנו מבקשים לה

לעוסקים במלאכה, ובראשם לנציגי הציבור שפתחו את ליבם ונתנו את אמונם וזמנם 

לטובת הכלל, וביתר שאת לקראת השלמת התכניות והבאתן לאישור: אברהם אדגה, 

ד"ר שמחה גטהון, עו"ד איציק דסה, קארין איינו והבטמו יוסף. חברת הכנסת לשעבר 

את שיתוף הפעולה הפורה הזה, ואנו רוצים להודות  שטה הובילה-עו"ד פנינה תמנו

לה מעומק הלב על שהייתה שותפה אמיתית, מחויבת וכנה, על שנותרה על המשמר 

 גם כשהדרך הייתה מלאת מהמורות. 

אנו מודים לכל הרבים האחרים שאינם מוזכרים בשמותיהם, שהשתתפו בתהליך 

 ותרומתם הייתה חיונית ורבת משקל. 

תודה והוקרה, על נכונות אמיתית למתוח את גבולות האפשרי,  –משלה לשותפינו במ

 לשנות דפוסי חשיבה ולאמץ דרכי פעולה חדשות. 

כל זה לא היה מתחיל לולא פעולתה פורצת הדרך של שרת העלייה והקליטה, סופה 

לנדבר, ומנכ"ל המשרד לשעבר, מר עודד פורר. תודה על הוצאה לפועל של מהלך 

לשעבר זאב אלקין ולמנכ"ל המשרד לשעבר חביב קצב על המשך  מורכב זה. לשר

תכנון סמנכ"ל התהליך וליוויו בעצה טובה, בלב פתוח ובנפש חפצה. לאופיר להב, 

מדיניות תקצוב ומחקר במשרד העלייה והקליטה שהשקיע ימים ולילות בעיצוב 

מלאה ותוך וניהול התהליך מתחילתו ושילב ידיים עם משרד ראש הממשלה בנכונות 

 מאור פנים מתמיד.
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 למשרדי החינוך, הביטחון, הכלכלה והתעשייה, ביטחון הפנים, הבריאות, הרווחה

ספורט, האוצר התרבות וההשיכון והבינוי, השוויון החברתי, , והשירותים החברתיים

והמשפטים, למשטרת ישראל ולצה"ל, על שהתבוננו באומץ והחליטו להוביל את 

 השינוי בעצמם. 

וות חברת "תובנות", שייעצו לתהליך, ניהלו את החלק הביצועי של ההיוועצות עם לצ

הציבור תוך איתגור הממשלה באופן חדשני. תודה על אינספור שעות עבודה גם 

בשעות לא מקובלות, על פניות תמידית לכל בקשה ועל תרומה מקצועית בלתי 

 רגילה. 

י ותתרום לשילובם המיטבי של נסיים בברכת הדרך ובתקווה שעבודה זו תישא פר

 יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, כפי שראוי לקהילה ייחודית זו. 

 אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה
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