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האתיופית דמוגרפים–הקהילה נתונים

על פי 2006נכון לסוף שנת  (110,144הקהילה האתיופית בישראל מונה 
עולים76,235נולדו בארץ ו 33,909: כאשר מתוכם) ס"נתוני הלמ



מחוזות לפי האתיופית האוכלוסייה התפלגות



בהשוואה האתיופית האוכלוסיה מצב
בישראל היהודית האוכלוסיה לשאר

מתוך הזכאים לבגרות* 





בישראל האתיופית הקהילה ארגוני
 או  /ארגונים השייכים ו268נרשמו בישראל 2006עד סוף שנת

.הפונים במפורש לבני הקהילה האתיופית

 66.5%(ארגונים 178מתוכם פעילים כיום.(

ישובים שממוצע 52-הארגונים הפעילים כיום מקובצים ב ישובים שממוצע 52-הארגונים הפעילים כיום מקובצים ב
.5.4: כלכלי שלהן הוא-האשכול החברתי

58% ישובים10מהארגונים יושבים ב
-בית, לוד, ירושלים, חדרה, באר שבע, אשקלון, אשדוד
באותם הישובים מתגוררים ). ורחובותאביב- תל, נתניה, שמש
).א גרים פחות מאחוז"בת(מהאוכלוסייה האתיופית 45%



אתיופיים ארגונים במספרים(רישום
)מוחלטים

20

25

30

0

5

10

15



ל פעילים ארגונים נפש1,000-מספר

2006הנתונים נכונים לסוף שנת 



לפי גיל הארגוןשרידות

2006הנתונים נכונים לסוף שנת 



מחוזות לפי האתיופיים הארגונים התפלגות



האתיופיים הארגונים ואחוז התושבים אחוז
למחוזות בחלוקה



בישראל האתיופית נתונים-הקהילה
*  התמיכה הממשלתית 

2002בשנת " נטלה"שניתנה לארגון ₪ 779746לא כולל תמיכה חד פעמית בסך * 



עיקרי' זמן–'אתגר לאורך שינוי
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האתיופים הארגונים במטרות תמורות
)1990(  הארגון הציוני של יהודי אתיופיה בישראל

" להפיץ בקרב העם  . של העדה האתיופיתהפולקלור הייחודיושמירתלקדם טיפוח
לתרום לשילוב העדה  . בישראל ובגולה את תרבות הקהילה היהודית האתיופית

".האתיופית בקרב ישראל

)1999) (ר"ע(העמותה העצמאית למען יהודי אתיופיה בישראל - התקווה  )1999) (ר"ע(העמותה העצמאית למען יהודי אתיופיה בישראל - התקווה 
" קליטת  שילוב וקידום יהדות אתיופיה בישראל בכל התחומים פעילות בכל נושא

רביזיה מיוחדת . יצירת מקומות עבודה לבני העדה ופתרונות דיור הולמים, העליה
בחינוך ילדי העדה האתיופית ופעילות למען אינטגרציה וקידום פתרונות יחודיים 

".למצוקות

)2004) (ר"ע(נציגי ארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה 
" לשמש נציג של הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה בפרויקט הלאומי האתיופי לקידום

".הקהילה של יוצאי אתיופיה בישראל



הארגונים גילאי לפי פעילות תחומי
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למרכז" הארגונים–"הנהירה ברישום תמורות

21% 2002-2006מהארגונים שנרשמו בין השנים  
-1996בשנים 11%א לעומת "נרשמו בירושלים ובת

2001.

10% 2002-2006מכל הארגונים שנרשמו בין השנים 10% 2002-2006מכל הארגונים שנרשמו בין השנים
.עוסקים בסינגור

מהארגונים שנרשמו בשנים 30%-יותר מ... ועדיין
.הללו פונים ספציפית לקהילה המקומית בלבד



בהובלה , לראשונה בתולדות המדינה גיבשה הממשלה"
ומטה  של משרד ראש הממשלה והמשרד לקליטת העלייה 

תוכנית חומש , המאבק לשוויון חברתי למען יהודי אתיופיה תוכנית חומש , המאבק לשוויון חברתי למען יהודי אתיופיה
. לקידום קליטתם של יוצאי אתיופיה  2008-2013לשנים 

תחומי בנושאי -התוכנית תיתן מענה לטיפול רב
".דיור ושיכון ורווחה, צבא, השכלה גבוהה, חינוך, תעסוקה

ח"אדר א תשס' ראשון ד  יום-   10/02/2008,משרד ראש הממשלה
http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/Spokesman/2008/02/spokeethi100208.htm


