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  חג הסיגד לקט נתונים לרגל  -הקהילה האתיופית בישראל 

The Ethiopian Community in Israel 

  

  40.8 אלף ילידי אתיופיה ו 78.9 -כ.  1 אלף תושבים119.7  מנתה הקהילה האתיופית בישראל  2010בסוף  שנת 

 2005 לשם השוואה בסוף שנת ).שהם כשליש מבני הקהילה, "צברים( " אלף ילדי ישראל שאביהם נולד באתיופיה 

 .  בשנה2.6% של גידול ,  אלף תושבים105.5מנתה אוכלוסייה זו 

 מהאוכלוסייה האתיופית39%  -כ(במחוז המרכז :  מתגוררת בשני מחוזות עיקרייםיוצאי אתיופיה תמרבית אוכלוסיי   (

  ).מאוכלוסיית יוצאי אתיופיה 24%-כ( ובמחוז הדרום  

 91%בהתאמה92%-89%(גברים יותר מנשים , בת זוג מאותו המוצא/ מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן .( 

 היה מספר הילדים הממוצע , באותה שנה. 2 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי2,419 נולדו 2010בשנת : לידות חי

  .  ילדים2.55שאישה ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה 

 74.5% דתי לעומת זאת- שנולדו באתיופיה לומדים בחינוך הממלכתייסודי-החינוך היסודי והעל מתלמידי ,

- מהתלמידים ממוצא אתיופי לומדים בחינוך הממלכתי40.0%שראל שאביהם יליד אתיופיה רק בקרב ילידי י

 .כללי/נמצאים בפיקוח הממלכתי) 56.8%(ורובם , דתי

  עמדו בכל , 36% – וכשליש ,לבחינות הבגרות נגשו - 85% –רובם הגדול של תלמידי כיתות יב ממוצא אתיופי

 זכאים לתעודה מבין כלל תלמידי 54%- ניגשים לבחינות הבגרות  ו82%-בהשוואה ל, דרישות וקבלו תעודת בגרות

 .  בחינוך העברי'כיתות יב

  למדו 8.9%, ) למדו בשנה הראשונה29.6%( למדו לקראת תואר ראשון 90.4%, הסטודנטים האתיופיםמקרב כלל 

 . למדו לקראת תעודה אקדמית0.2%- למדו לקראת תואר שלישי ו0.5%, לקראת תואר שני

 מקרב הסטודנטים האתיופיים הלומדים לתואר ראשון היה גבוה יותר בהשוואה לשיעור הנשים מקרב שיעור הנשים 

  . בהתאמה55.9% לעומת 64.5% -כלל הסטודנטים לתואר ראשון 

 66% צפיפות הדיור בקרב . משקי בית בישראל69%לעומת , בדירות בבעלות ממשקי הבית של יוצאי אתיופיה גרים

 . בקרב כלל האוכלוסייה0.9לעומת ,  נפשות לחדר1.3ת של יוצאי אתיופיה הוא משקי הבי

במשקי בית של יוצאי אתיופיה אחוזי הבעלות על מוצרי התקשורת נמוכים יותר מאחוזי הבעלות בקרב כלל משקי הבית 

 אתיופיה ובכלל משקי הבית אחוזי הבעלות על טלפון נייד במשקי בית של יוצאי .די.וי.למעט אחוזי הבעלות על די, בישראל

  . 90% -בישראל הם מעל ל

                                                 
 . האתיופית בישראל כוללת גם את ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיהה האוכלוסיי 1
  .נשים ילידות אתיופיה או נשים ילידות ישראל שאביהן יליד אתיופיה 2
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  תפרוסת גיאוגרפית 

  ).24% -כ( ובמחוז הדרום  )  39% -כ(במחוז המרכז :  מתגוררת בשני מחוזות עיקרייםיוצאי אתיופיה תמרבית אוכלוסיי

  ).  אלף איש9.9-כ( נתניה היישוב בו מספרם של בני הקהילה האתיופית הגבוה ביותר ההיית 2010בסוף שנת 

 ההאוכלוסייאחוז  היא היישוב בו קריית מלאכי מבין היישובים העירוניים.  מתושבי קריית מלאכי הם ממוצא אתיופי16%-כ

 . כ האוכלוסייה הגבוה ביותר"ממוצא אתיופי  מסה

    ביישובים עיקריים2010 ממוצא אתיופי  בסוף שנת ההאוכלוסיי: אלוח 

  
  

שם היישוב 
)1(  

  
כ "סה
  וסיהאוכל

  ביישוב
  )אלפים(

  
כ "סה

  אוכלוסיה
ממוצא אתיופי 

ביישוב 
 )אלפים(

  ההאוכלוסייאחוז 
ממוצא אתיופי 

כ "מסה
 ההאוכלוסיי
 ביישוב

 5.3 9.9 186.8 נתניה
 3.1 6.6 210.6 אשדוד

 2.8 6.5 231.0  ראשון לציון
 5.4 6.2 115.6 רחובות

 3.1 6.2 195.4  באר שבע
 2.5 5.3 211.1 פתח תקווה

 4.5 5.2 114.5 אשקלון
 0.6 5.0 788.1 ירושלים
 6.0 4.9  81.5 חדרה
 1.6 4.3 268.2 חיפה
 5.5 3.6 66.2 רמלה
 8.2 3.4 41.0 עפולה

 4.6 3.3 70.4 לוד
 15.5 3.2 20.8 מלאכיקריית 

 6.7 3.2 47.6 קריית גת
 3.9 3.1 80.6 בית שמש

 7.3 2.4 33.2  יבנה 
 1.6 2.0 130.4  בת ים

  .  איש ממוצא אתיופי ויותר2,000ישובים בהם י

  

  

    עולים

 חלה ירידה של כמחצית 2008החל משנת .  בשנה3,000 - עמד ממוצע העולים מאתיופיה על כבעשר השנים האחרונות

שנה חריגה במספר העולים הקטן  (2009 עולים בשנת 239, 2008 עולים בשנת 1,582: במספר העולים הבאים מאתיופיה

 מסתמנת כשנה בה יחזור ממוצע העולים לרמתו 2011שנת . 2010 עולים בשנת 1,655 - ו, ) שהגיע מאתיופיהיחסית

אוכלוסיית . החודשים הראשונים של השנה עלו מאתיופיה במהלך עשרת) נתון ארעי( עולים 2,400 -כאשר כ, הקודמת

 היה הגיל החציוני הממוצע של העולים 2010 – 2007בשנים : העולים מאתיופיה מתאפיינת במבנה גילים צעיר יחסית

 . שנים בקרב סך העולים בשנים אלה28.9 שנים לעומת 17.7מאתיופיה  
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  מבנה גילים

ומאופיינת באחוז גבוה של , 3 בישראל היא אוכלוסייה צעירה בהשוואה לאוכלוסיית היהודים והאחריםאוכלוסיית יוצאי אתיופיה

באוכלוסיית  26%-  לעומת  כ31%-  ל14-0 הגיע חלקם של הילדים בני 2010בשנת . +65בני ילדים ובאחוז נמוך של 

  .  באוכלוסיית היהודים והאחרים11%-  לעומת כ6%- ומעלה היה  כ65אחוז בני . היהודים והאחרים

  יחס המינים 

 נשים 1,000-  גברים ל969,  נשים לעומת 1,000- גברים ל1,001 באוכלוסיית יוצאי אתיופיההמינים   היה  יחס 2010בשנת 

 .בקרב היהודים והאחרים

  
  4גירושין ולידות, נישואין

 . מהם נישאו לראשונה91%,  כלות ממוצא אתיופי672- חתנים ו649נישאו בישראל השנה במהלך 

  

  2009-נישאים ממוצא אתיופיה ב. לוח ב
  

  כלות  חתנים  
  672  649  כ נישאים ממוצא אתיופי"סה

  611  625  כ"סה-ילידי אתיופיה
  163  198  1990עלו עד 

  448  427  +1990עולי 
  61  24  אב יליד אתיופיה, ילידי ישראל

  
 ). בהתאמה89%- ו92%(גברים יותר מנשים , בת זוג מאותו המוצא/ מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן91%

 בנישואין 5הגיל החציוני. יהודיתבני הקהילה האתיופית נוטים להינשא בגיל מבוגר יותר בהשוואה לכלל האוכלוסייה ה

).  שנים בהשוואה לחתנים היהודים1.2-גבוה ב( שנים 29.0 על 2009ראשונים בקרב גברים ממוצא אתיופי עמד בשנת 

 ). שנים בהשוואה לכלות היהודיות0.5-גבוה ב( בנישואין ראשונים 26.0בקרב נשים ממוצא אתיופי עמד הגיל החציוני על 

 .ין ראשונים בין הגבר לאישה בקרב הנישאים ממוצא אתיופי גבוה ביחס לפער בקרב כלל היהודיםפער הגילים בנישוא

   . נשים ממוצא אתיופי235- גברים ו231 התגרשו 2009במהלך 

 

 1,000 מכל 15-כ. שיעור הגירושין בקרב האוכלוסייה ממוצא אתיופי גבוה בהשוואה לשיעור הגירושין באוכלוסייה היהודית

 . נשואים ונשואות בקרב כלל היהודים1,000- ל9-לעומת כ, ואים ונשואות התגרשוזוגות נש

היה מספר הילדים הממוצע שאישה , באותה שנה. 6 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי2,419 נולדו 2010בשנת : לידות חי

 .  ילדים2.55ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה 

  

  

  

  

  

                                                 
  . צרים לא ערבים ואלה שאינם מסווגים לפי דת במשרד הפניםיהודים ואחרים כוללים נו. 2
  .2009 הנתונים על נישואין וגירושין מתייחסים לשנת 4
  .הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנישאים ומעליו המחצית השנייה-הגיל החציוני 5
 . נשים ילידות אתיופיה או נשים ילידות ישראל שאביהן יליד אתיופיה 6
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  חינוך והשכלה

  כללי

 מכלל 2.3%שהם ,  תלמידים ממוצא אתיופי35,344 )2009/2010(ע "למדו בשנת הלימודים תשיסודי - די והעלבחינוך היסו

  .והשאר הם ילידי אתיופיה,  מתוכם הם ילדי ישראל שאביהם נולד באתיופיה59%. התלמידים

, לומדים בנתיב הטכנולוגי 45.6%-לומדים בנתיב העיוני ו) 52.3%(רובם , 7 ממוצא אתיופיהחטיבה העליונהבקרב תלמידי 

 33.0%- לומדים בנתיב בעיוני ו 65.5%  -החטיבה העליונה שאינם ממוצא אתיופי זאת לעומת ההתפלגות בקרב תלמידי 

  .בנתיב בטכנולוגי

  

, כללי/ממוצא אתיופי שלא נולדו באתיופיה לומדים בפיקוח הממלכתייסודי -בחינוך היסודי והעל מבין התלמידים 56.8%

 מהתלמידים 40.0%דתי לומדים -בחינוך הממלכתי. מבין התלמידים ממוצא אתיופי שנולדו באתיופיהבלבד  23.3%לעומת 

  . תלמידים ממוצא אתיופי שנולדו באתיופיה74.5%לעומת , ממוצא אתיופי שלא נולדו באתיופיה

  

  8נשירה ממערכת החינוך

 נמוך במקצת מזה של כלל תלמידי החינוך 9י אתיופיהאחוז הנשירה בקרב תלמידים יוצא, א"ע ובמעבר לתשע"בשנת תש

יב בבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך - אלף תלמידים יוצאי אתיופיה שהתחילו ללמוד בכיתות א35- מתוך כ1.5%-כ: העברי

  . בכלל החינוך העברי1.6%מול , א"נשרו במהלך אותה שנה או במעבר לתשע, ע"בשנת הלימוד תש

אך הפער בין נשירת בנים לנשירת ,  כמו בחינוך העברי כולו, וז נשירת הבנים גבוה מזה של הבנותבקרב יוצאי אתיופיה אח

  . בשל נשירה נמוכה יותר של בנות יוצאות אתיופיה בהשוואה לכלל הבנות בחינוך העברי, בנות מצומצם יותר בקרבם

 נשירה 0.6%זאת לעומת ,  מהם נושרים0.1%ק  ר–אחוז הנושרים בבתי הספר היסודיים נמוך במיוחד בקרב יוצאי אתיופיה 

  . בכלל תלמידי החינוך העברי בכיתות אלה 

 עברו ללמוד במסגרות 35.6%, יב מבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך- תלמידים ממוצא אתיופי שנשרו מכיתות ז506מתוך 

 ).1ראה לוח . ת או בישיבות"בבתי ספר שבפיקוח משרד התמ(לימוד רשמיות אחרות 

  

  למידים עם צרכים מיוחדיםת

המקביל בקרב דומה לאחוז ) 5.3%(יסודי -והן בחינוך העל) 11.9%(הן בחינוך היסודי , אחוז ילידי אתיופיה בחינוך המיוחד

  . )גראה לוח , יסודי-בחינוך העל תלמידי חינוך מיוחד 6.3%- וחינוך היסודי תלמידי חינוך מיוחד ב10.6%(כלל האוכלוסייה 

 בעיקר ,מיוחדהחינוך ה אחוז תלמידי ,)ילידי ישראל שאביהם יליד אתיופיה (בקרב דור שני של ילידי אתיופיה ,לעומת זאת

 תלמידי בהשוואה לשיעור והן )11.9% ( ילידי אתיופיה בחינוך המיוחדבהשוואה לשיעור גבוה הן ,)16.8%(בחינוך היסודי 

  . )2ח לוראה , 10.6% (האוכלוסייה ל כלהחינוך המיוחד מתוך 

  

                                                 
 .והם מוצגים יחד, צאו הבדלים משמעותיים בין ילידי אתיופיה לילידי ישראל שאביהם יליד אתיופיהבממצא זה לא נמ 7
  . תלמיד שארץ הלידה שלו או של אביו היא אתיופיה– תלמיד מארץ מוצא אתיופיה 8

  . תלמידים הלומדים בבתי ספר שבהם שפת הלימוד היא עברית– תלמידים בחינוך העברי

: לא הוגדרו כנושרים. א"ע או במעבר לשנת הלימודים תשע" נחשב לנושר אם עזב את הלימודים במהלך שנת הלימודים תש תלמיד -תלמיד נושר 

 ימים ברצף וכן 100ל לפחות "תלמידים שעזבו לימודים ושהו בחו, א"ע אך חזרו בתשע"תלמידים שעזבו את הלימודים במהלך שנת הלימודים תש

 .חרתלמידים שעברו מבית ספר אחד לא

 .ילידי אתיופיה וילידי ישראל שאביהם יליד אתיופיה:  בפרק על נשירה מוצגים יחד כל התלמידים יוצאי אתיופיה 9
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  ע"תש,  אחוז התלמידים בחינוך מיוחד לפי דרג חינוך וארץ לידה-.גלוח 

  ארץ לידה  דרג חינוך

  יסודי-חינוך על  חינוך יסודי  כ"סה

  אחוזים  

  6.3  10.6  8.9  כ"סה

        :מזה

  5.3  11.9  8.4  ילידי אתיופיה

אב , ילידי ישראל

  יליד אתיופיה

13.2 16.8 8.8 

  

  

  ספורטאים פעילים בענפים אישיים

 מכלל הספורטאים 1.6%שהם ,  ספורטאים ממוצא אתיופי פעילים בענפים אישיים216היו ) 2008-2009(ט "בשנת תשס

 מהספורטאים ממוצא 61%.  היו ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה51ועוד ,  מהם נולדו באתיופיה165. בענפים האישיים

 . הן נשים39%-ו, ם הם גבריםאתיופי בענפים האישיי

 מכלל 88%שהם ,  ספורטאים190 -רובם הגדול של הספורטאים בענפים אישיים ממוצא אתיופי פעילים בענף האתלטיקה 

 מכלל הפעילים בענף 12%בסך הכול מהווים יוצאי אתיופיה . הספורטאים ממוצא זה המשתתפים בענפי הספורט האישיים

  .האתלטיקה
 
 

 נתוני בגרות
 

  . מכלל מסיימי התיכון בחינוך העברי בשנה זו3%- שהיוו כ10 תלמידים ממוצא אתיופי2,230- למדו בכיתות יב  כ2010-ב

עמדו בכל דרישות וקבלו , 36% –וכשליש ,  נגשו לבחינות הבגרות- 85% –רובם הגדול של תלמידי כיתות יב ממוצא אתיופי 

 זכאים לתעודה מבין כלל תלמידי כיתות יב  בחינוך 54%- גרות  ו ניגשים לבחינות הב82%-בהשוואה ל, תעודת בגרות

  .העברי
 

 השכלה גבוהה ומדע

  ע" תש–סטודנטים ממוצא אתיופי 

  

  . סטודנטים ממוצא אתיופי2,201מתוכם ,  סטודנטים למדו בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל286,900, ע"בשנת תש

 . נולדו בישראל לאב ממוצא אתיופי15.9%-ופיה ו נולדו באתי84.1%, מקרב הסטודנטים האתיופיים

 1,005,  סטודנטים למדו באוניברסיטה הפתוחה177,  סטודנטים למדו באוניברסיטאות731, מבין הסטודנטים האתיופים

 . סטודנטים למדו במכללות אקדמיות לחינוך288-סטודנטים למדו במכללות אקדמיות ו

 למדו לקראת 8.9%, ) למדו בשנה הראשונה29.6%(מדו לקראת תואר ראשון  ל90.4%, מקרב כלל הסטודנטים האתיופים

  . למדו לקראת תעודה אקדמית0.2%- למדו לקראת תואר שלישי ו0.5%, תואר שני

חלקם היחסי של , לשם השוואה (0.8%חלקם היחסי של הסטודנטים האתיופים מתוך כלל הסטודנטים בארץ עמד על 

 ).2% -היהודים והאחרים הוא  האתיופים מתוך כלל אוכלוסיית

                                                 
  . תלמידים ילידי אתיופיה או שאביהם או אמם ילידי אתיופיה10
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- מכלל הסטודנטים הלומדים תואר שני ו0.4%,  מכלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון0.9%הסטודנטים האתיופים היוו 

 . מכלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי0.1%

-י אחוז באוניברסיטת בןלעומת חצ, 1.1%שיעורם של האתיופים היה , אילן-כמו גם באוניברסיטת בר, באוניברסיטת חיפה

 . במכון ויצמן ובטכניון0.2%-אביב ו- באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל0.3%, גוריון

במרכז האוניברסיטאי .  מהסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית אשקלון היו ממוצא אתיופי6.2%, במכללות אקדמיות

בשלוש  . 2.3% ומכון שכטר למדעי יהדות שיעורם היה 2.6%אריאל בשומרון חלקם היחסי של הסטודנטים האתיופים היה 

בשבעה מכללות אקדמיות שיעור , לעומת זאת . 1.8%- ל1.5%מכללות אקדמיות נוספות האחוז היחסי של האתיופים נע בין 

  .0.1%הסטודנטים האתיופים אינו עולה על 

 4.3%מזה  , 34.4%(ון הינם מדעי החברה  הנלמדים בקרב סטודנטים אתיופים לתואר ראשתחומי הלימוד העיקריים

, )11%(הנדסה ואדריכלות , )12.7%(עסקים וניהול , )17.3%(חינוך והכשרה להוראה , )שלמדו המקצוע עבודה סוציאלית

 ).7.1%(ומשפטים ) 7.2%(מדעי הרוח הכלליים 

רה ופחות בתחומים של מדעי הטבע הסטודנטים האתיופיים נטו ללמוד יותר בתחום מדעי החב, בהשוואה לכלל האוכלוסייה

בהשוואה ,  מכלל אוכלוסיית הסטודנטים לתואר ראשון בארץ למדו בתחום מדעי החברה22.3%. אמנות ורפואה, ומתמטיקה

היה גם כן , שיעור הסטודנטים שלמדו בתחום מדעי הרוח הכלליים.  מקרב הסטודנטים האתיופים למדו בתחום זה34.4%-ל

 17.1%, לעומת זאת). בהתאמה, 4.0%- בהשוואה ל7.2%(דנטים האתיופים לעומת כלל הסטודנטים גבוה יותר בקרב הסטו

 מקרב הסטודנטים 11.0%בעוד שרק , מכלל אוכלוסיית הסטודנטים לתואר ראשון בארץ למדו בתחום ההנדסה והאדריכלות

 מכלל 9.2%( מדעי הטבע והמתמטיקה ,תחומי הלימוד הנוספים שבהם נמצאו פערים דומים הם. האתיופים למדו בתחום זה

)  בהתאמה1.3% לעומת 4.0%(אמנויות ואמנות שימושית , אמנות, ) מהסטודנטים האתיופים3.1%הסטודנטים לעומת 

 ). בהתאמה0.2% לעומת 0.8%(ובמיוחד רפואה 

לעומת ,  נקודות461.1 היה ממוצע הציון בבחינה הפסיכומטרית, בקרב סטודנטים אתיופים לתואר ראשון באוניברסיטאות

פערים משמעותיים בממוצעים של סטודנטים אתיופים .  נקודות בקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות627.1

וגם במכללות ) בהתאמה,  נקודות552 לעומת 421.1(לבין כלל הסטודנטים לתואר ראשון נמצאו גם במכללות אקדמיות 

 ).  נקודות493.5-ה ל נקודות בהשווא392(אקדמיות לחינוך 

היה הקטן , הפער בין הסטודנטים האתיופים לבין כלל הסטודנטים בממוצע הציון בבחינה הפסיכומטרית, בתחום הרפואה

ובתחום מדעי הטבע ,  נקודות98.1פער זה היה , בתחום החינוך ההכשרה להוראה.  נקודות71.9ביותר והוא עמד על 

מקצועות , ) נקודות154.8(מדעי החברה , ימוד בהם פער זה היה הגבוה ביותר היותחומי הל.  נקודות105.4, והמתמטיקה

 ) נקודות157.3(אמנויות ואמנות שימושית , ואמנות)  נקודות157.2(עזר רפואיים 

 מקרב הסטודנטים האתיופיים הלומדים לתואר ראשון היה גבוה יותר בהשוואה לשיעור הנשים מקרב כלל שיעור הנשים

הנשים אינן מהוות , בקרב סטודנטים לתואר שני, לעומת זאת.  בהתאמה55.9% לעומת 64.5% -לתואר ראשון הסטודנטים 

 ). 57.9%(בעוד שמקרב כלל הסטודנטים לתואר שני הנשים הן הרוב , )48.7%(רוב בקרב הסטודנטים האתיופיים 
 

  ע" תש–מקבלי תארים ממוצא אתיופי 

  

 תארים 148מהם ,  אתיופים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל374-ע הוענק תואר אקדמי ל"בשנת תש

 תארים ממכללות 43- תארים ממכללות אקדמיות לחינוך ו178,  תארים מהאוניברסיטה הפתוחה5, מהאוניברסיטאות

  .אקדמיות לחינוך

)  שני ותואר שלישיתואר( קיבלו תארים מתקדמים 12.8%,  קיבלו תואר ראשון85.8%, מקרב כלל מקבלי התארים האתיופים

 . קיבלו תעודה אקדמית1.4%-ו

  . 0.6%חלקם היחסי של מקבלי התארים ממוצא אתיופי מתוך כלל מקבלי התארים בארץ היה 
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  הוצאות משקי בית

  מציגים את הנתונים זה בצד זה במשקי בית של יוצאי אתיופיה ובכלל משקי הבית בישראל'  ה-ו' לוחות ד
   כלל משקי הבית לעומת משקי בית של יוצאי אתיופיה–הוצאות לתצרוכת והרכבן  : 2010, הביתסקר הוצאות משק . דלוח 

 כלל משקי הבית 

משקי בית של יוצאי 

 אתיופיה

  

הוצאה 

לתצרוכת 

 בשקלים

הרכב 

ההוצאות 

 באחוזים

הוצאה 

לתצרוכת 

 בשקלים

הרכב 

ההוצאות 

 באחוזים

 סך -הוצאה לתצרוכת 

 100.0 7,675 100.0 13,496 הכל

 20.9 1,603 13.2 1,789 )ללא ירקות ופירות(מזון 

 3.0 230 3.1 416 ירקות ופירות

 32.5 2,492 25.0 3,380 דיור

אחזקת הדירה ומשק 

 8.4 642 9.6 1,289 הבית

 4.3 332 3.7 498 ריהוט וציוד לבית

 3.1 241 3.2 427 הלבשה והנעלה

 2.7 205 5.0 674 בריאות

 7.0 537 12.7 1,717 ידורתרבות וב, חינוך

 15.0 1,150 19.9 2,686 תחבורה ותקשורת

 3.2 245 4.6 619 מוצרים ושירותים אחרים

  

  :2010בעלות על דירה . הלוח 

 משקי בית אתיופים כלל משקי הבית  

 66.3% 69.2% אחוז גרים בדירה בבעלות

 1.27 0.89 צפיפות דיור

 521 1,237 )באלפים₪ (ערך דירה בבעלות 

  

  . משקי בית בישראל69%לעומת ,  ממשקי הבית של יוצאי אתיופיה גרים בדירות בבעלות66%

ממוצע ערך .  בקרב כלל האוכלוסייה0.9לעומת ,  נפשות לחדר1.3צפיפות הדיור בקרב משקי הבית של יוצאי אתיופיה הוא 

  .  דירה בבעלות בישראלדירה בבעלות של משקי בית יוצאי אתיופיה הוא פחות ממחצית מממוצע ערך



8  23.11.11   הקהילה האתיופית בישראל לרגל חג הסיגד

  2010 -בעלות על מוצרי תקשורת במשקי בית אתיופים ובכלל האוכלוסייה באחוזים  : 1תרשים 
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טלפון נייד די.וי.די מחשב ביתי אינטרנט מנוי לטלויזיה
בכבלים ובלווין

משקי בית אתיופים כלל משקי הבית
 

  

במשקי בית של יוצאי אתיופיה אחוזי הבעלות על מוצרי התקשורת נמוכים יותר מאחוזי הבעלות בקרב כלל משקי הבית 

  .די.וי.למעט אחוזי הבעלות על די, בישראל

  . 90% -הבעלות על טלפון נייד במשקי בית של יוצאי אתיופיה ובכלל משקי הבית בישראל הם מעל לאחוזי 

 

  


