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העסקת ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי מתאפיינת, 2021-נכון ל

:ב

שכר גבוהבענפים המשלמים תת ייצוג •

שכר נמוךבענפים המשלמים ייצוג יתר •

במשקנמוך מהשכר הממוצע שכר ממוצע •

רקע

2021מאי , מהדורה חמישית,  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, ח מדד הגיוון"דו



חברתיים  -מיפוי וזיהוי החסמים והזרזים הפסיכו

להעסקת עובדים , בקרב מעסיקים ומעסיקות

ועובדות ממוצא אתיופי

המחקרמטרת



?מה בדקנו
 של עובדים ועובדות ממוצא אתיופי  היכולות המקצועיות והאישיות של תפיסות

 כלפי ישראלים וישראליות ממוצא אתיופירגשות

שבהעסקת עובדים ועובדות ממוצא אתיופיתועלות והסיכונים תפיסת ה

שונות להעסקת עובדים ועובדות ממוצא אתיופימוטיבציות

 כלפי נותני שירות ממוצא אתיופיעמדות של לקוחות תפיסות לגבי

כלפי ישראלים וישראליות ממוצא אתיופיהטיות ואפליה מודעות ל

 העדפה מתקנתואי שוויון תפיסות כלפי

 השכלה וניסיון תעסוקתיתפיסות כלפי חשיבותן של



נשים
56%

גברים
44%

מאפייני המדגם

מחשבים  
הייטק 

ואינטרנט
19%

כספים 
בנקאות  

וביטוח
20%

שיווק פרסום 
ומכירות

16%

משאבי אנוש
13%

תשתיות  
16%

שירותי  
תיירות ומזון

16%

597: מספר משיבים ומשיבות

אייפאנלדגימה דרך חברת , 22.4.22-10.4.22: תקופת הרצה, 41: גיל ממוצע

תפקידים  
אחרים
42%

תפקידי  
, איתור, ניהול

גיוס וקידום
58%



וגורמים מנבאים  מצבתמונת
לרצון לעבוד עם ישראלים  
וישראליות ממוצא אתיופי



85%
לנהל ולהיות מנוהלים  , יסכימו במידה רבה לעבוד

על ידי ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי

(במידה רבה–6, כלל לא–1" )ת ממוצא אתיופי/י ישראלי"להיות מנוהלת ע/לנהל/באיזה מידה תסכימי לעבוד עם: "לשאלות6-ו5אחוז המשיבים 



68%
חושבים וחושבות שהלקוחות של הארגון שלהם

ישמחו לקבל שירות
על ידי ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי

(במידה רבה–6, כלל לא–1" )הלקוחות של הארגון ישמחו לקבל שירות מעובדים ישראלים ממוצא אתיופי: "להצהרה6-ו5אחוז המשיבים 



69%
של  הצבע או המוצא שמצהירות ומצהירים 

ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי
לא משפיע עליהם

".  המוצא או צבע העור של ישראלים ממוצא אתיופי לא משפיעים עליי ואני לא מייחס להם חשיבות: "להצהרה6-ו5אחוז המשיבים 
(במידה רבה–6, כלל לא–1)



כלפי ישראלים  מרגישים ומרגישות בעיקר רגשות חיוביים 
וישראליות ממוצא אתיופי

("גברים ונשים)ה את הרגשות הבאים כלפי ישראלים ממוצא אתיופי /ה מרגיש/באיזו מידה את: "לשאלה6-ו5אחוז התשובות 
(במידה רבה-6, כלל לא-1)

45%

27%

13% 12%
9%

5% 4% 4%

חיבה סקרנות הערצה אדישות רחמים דחייה קנאה התנשאות



רוב המשיבים בסקר מצהירים על 
:נכונות

לעבוד יחד עם יוצאי אתיופיה  •
להיות מנוהלים על ידיהם  •
לקבל מהם שירות•

הנתונים הבאים מעידים על פער  : אבל
תפיסות אחרות בין הצהרה זו לבין 

שלהם



ישראלים וישראליות של הכישורים המקצועיים שהתפיסה היא 
נמוכים מהנדרש ממוצא אתיופי 
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יזמיות מנהלתיות עברית חקרנות ייצוגיות  
מול  

לקוחות

אנגלית ביצועיות חשיבה  
ביקורתית

שאיפה  
למצוינות 
מקצועית

עצמאות יכולת  
טכנולוגית

יכולת  
ניהולית

חשיבה  
אנליטית

תפיסת היכולות הנדרשות בענף תפיסת היכולות של ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי

השאלות התייחסו לגברים  (. במידה רבה-6, כלל לא-1..." )נשים אקדמאים ממוצא אתיופי מתאפיינים ב/גברים: "להצהרה6-1ממוצע תשובות בין 
תפיסות לגבי רמת היכולות המקצועיות שנדרשות בענף . הנתונים המוצגים הם ממוצע של דירוג הנשים והגברים, ולנשים ממוצא אתיופי בנפרד

.מסומנים בעיגול משתנים המנבאים רצון לעבוד עם ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי. 2022-לקוחות ממחקר שערך מרכז אקורד ב



מהעובדים תופסים ישראלים וישראליות ממוצא  פחות ממחצית 
.אתיופי כבעלי תכונות אישיות חיוביות

עובדות ועובדים תופסים ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי  , בנוסף
רציונליים ובעלי ביטחון עצמי ופחות כחרוצים וידידותייםיותר כ

...."נשים אקדמאים ממוצא אתיופי מתאפיינים ב/גברים: "כמידת ההסכמה עם ההיגדים( כ"המשיבים סה597מתוך )6-ו5מספר המשיבים תשובות 
(במידה רבה-6, כלל לא-1)

268 241 229 220 201 192 190
151

חריצות ידידותיות עצמאות חוכמה מודרניות עדינות רציונליות ביטחון עצמי



דומים  מהעובדות והעובדים חושבים שצעירים ממוצא אתיופי 33%
שאינם ממוצא אתיופיבמידה רבה לבני גילם 

דומים לצעירים ישראלים בני  ( שעלו ארצה כילדים או נולדו בארץ)באיזו מידה צעירים ישראלים ממוצא אתיופי : "אחוז תשובות המשיבים לשאלה
(במידה רבה–6, כלל לא–1" )גילם

7% 9% 21% 30% 21% 12% במידה  
רבה

כלל לא

33%



נתפסים כיותר דומים צעירים וצעירות ממוצא אתיופי , עם זאת
מאשר לעולים הוותיקיםבני גילם לצעירים 

באיזו מידה  ."." דומים לצעירים ישראלים בני גילם( שעלו ארצה כילדים או נולדו בארץ)באיזו מידה צעירים ישראלים ממוצא אתיופי : "אחוז המשיבים לשאלות
(".  שעלו כמבוגרים)דומים לדור המבוגר יותר של ישראלים ממוצא אתיופי ( שעלו ארצה כילדים או נולדו בארץ)צעירים ישראלים ממוצא אתיופי 

( במידה רבה-6, כלל לא-1)

16%

44%

51%

49%

33%

7%

שעלו  )דומים למבוגרים ממוצא אתיופי דומים לצעירים שאינם ממוצא אתיופי
(ארצה כמבוגרים



מהעובדות והעובדים חושבים שלקוחותיהם30%

שאינם ממוצא אתיופינותני שירות יעדיפו במידה רבה 

(במידה רבה–6, כלל לא–1)". הלקוחות של הארגון יעדיפו לקבל שירות מעובדים ישראלים שאינם ממוצא אתיופי: "להצהרה6-ו5אחוז המשיבים 

15%15%14%13%13%30%
במידה  

רבה

30%

כלל לא



יש יותר נטייה לחשוב שהלקוחות יעדיפו" סטטוס גבוה"בענפים ב
נותני שירות שאינם ממוצא אתיופי  

21%
23%

25%
29%

33%

40%

כספיםהייטקתיירותתשתיותשיווקמשאבי אנוש

(במידה רבה–6, כלל לא–1)". הלקוחות של הארגון יעדיפו לקבל שירות מעובדים ישראלים שאינם ממוצא אתיופי: "להצהרה6-ו5אחוז המשיבים 
.  בחישוב סטטיסטי אין פער מובהק בעמדות הללו בין תפקידי ניהול לתפקידים אחרים



שהעדפה מתקנתמהמשיבות והמשיבים מאמינים 28%
עלולה לגרום להעסקה של  של ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי 

מועמדות ומועמדים לא מתאימים

במידה  
רבה

".העדפה מתקנת של ישראלים ממוצא אתיופי עלולה לגרום להעסקה של מועמדים לא מתאימים: "להצהרה6-ו5אחוז תשובות 
(במידה רבה–6, כלל לא–1)

28%

כלל לא11%17%19%24%14%15%



להעסקת עובדים ממוצא אתיופי היא  העיקריתהמוטיבציה 
פחות שיפור המוצרים או השירותיםומתן הזדמנות הוגנת 

אתיופיממוצאלישראליםלתתכדי"?אתיופיממוצאישראליםעובדיםלהעסיקכדאימדוע":לשאלההאפשריותהתשובותשל 6-ו5תשובותאחוז 
אוהמוצריםאתלשפר כדי,אתיופיממוצאישראליםוביניהן,שונותאוכלוסייהמקבוצותעובדיםלהעסיקהיוםשמקובל משום,הוגנתהזדמנות

.(רבהבמידה–6,לאכלל –1).שלהםהלקוחותלכלל מספקיםשארגוניםהשירותים

44%
52%

62%

שיפור המוצרים או  
השירותים

הזדמנות הוגנתזה מה שמקובל



הטיות  , שוויון-תפיסות לגבי אי
ואפליה



" עיוורון צבעים"מצהירים על מהמעסיקים והמעסיקות 69%

בצורה מפלהשהם עלולים להתנהג  אינם חוששים 60%ובהתאם 

כשאני מדבר עם  "." המוצא או צבע העור של ישראלים ממוצא אתיופי לא משפיעים עליי ואני לא מייחס להם חשיבות: "אחוז המשיבים להצהרות
".  להתנהג בצורה מפלה, שלא בכוונה, אני חושש שאני עלול, ישראלים ממוצא אתיופי

12%

60%
19%

24% 69%

16%

אני  עלולה להתנהג בצורה  : מודעותהמוצא לא משפיע עלי: עיוורון צבעים
מפלה



אינם מרוויחים מאי השוויון או תורמים לושחושבים56%

."  אני אישית לא מרוויח ממנו ולא תורם לו, למרות שיש במקומות עבודה חוסר שיוון כלפי ישראלים ממוצא אתיופי: "להצהרה6-ו5אחוז תשובות 
(במידה רבה–6, כלל לא–1)

במידה  
רבה

56%

כלל לא 9% 6% 14% 15% 18% 38%



שוויון-חייבים לפעול כדי להפחית אימרגישים שהם 26%

." השוויון כלפי ישראלים ממוצא אתיופי-אני מרגיש שאני חייב לעשות משהו כדי להפחית את אי: "להצהרה6-ו5אחוז תשובות 
(במידה רבה–6, כלל לא–1

במידה  
רבה

26%

כלל לא 13%16%22%23%14%12%



תפיסות לגבי צורך בהשכלה  
ובניסיון תעסוקתי



בוגרי קיימת העדפה לבוגרי אוניברסיטאות על פני  רק בענף ההייטק 
בשאר הענפים אין העדפה. מכללות

(במידה רבה-6, כלל לא-1)"?מכללה מתאימים לעבודה בארגון שלי/באיזו מידה בוגרי אוניברסיטה: "לשאלה6-ו5אחוז תשובות 

87%

72% 70%

55%
44%

36%

79%
68% 70%

62%
51%

38%

הייטק משאבי אנוש כספים תשתיות שיווק תיירות
אוניברסיטה מכללה



מתואר אקדמיניסיון תעסוקתי נתפס כחשוב יותר להצלחה 

"  ?מה לדעתך חשוב יותר להצלחה של מועמדים בעבודה בענף שלך:"ממוצע תשובות המשיבים לשאלה

3% 3% 4% 4% 2% 1%

66% 63% 67%
62% 60%

72%

31% 34%
29%

34%
38%

27%

הייטק כספים שיווק  משאבי אנוש תשתיות תיירות
תואר אקדמי ניסיון מקצועי שניהם חשובים במידה שווה



רצון לעבוד 
עם ישראלים  
וישראליות 
ממוצא    

אתיופי

תפיסת הייצוגיות  
של ישראלים  

ממוצא אתיופי  
מול לקוחות

תפיסת 
ישראלים 

וישראליות 
ממוצא אתיופי  

כמודרניים

תפיסת צעירים 
ממוצא אתיופי  
כדומים לשאר  
הישראלים בני  

גילם  

כלפי  חיבה 
ישראלים 

וישראליות  
ממוצא אתיופי

תפיסת היכולות  
של  הניהוליות 

ישראלים 
וישראליות ממוצא  

אתיופי

שהלקוחות מחשבה
ישמחו לקבל שירות  
מישראלים וישראליות  

ממוצא אתיופי 

מעוניינות  נשים 
יותר לעבוד עם  

ישראלים  
וישראליות ממוצא  

אתיופי

גורמים מנבאים לרצון לעבוד עם ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי

.כך עוצמת הניבוי גבוהה יותר, ככל שהריבועים גדולים יותר. תוצאות ניתוח רגרסיה לבחינת המנבאים לרצון לעבוד עם ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי



מסקנות וכיווני פעולה 

אפשריים



מסקנות

לעבוד עם ישראלים  במידה רבה רוצים מהמעסיקים והמעסיקות בישראל 85%

חושבים שהלקוחות שלהם ישמחו לקבל שירות  69%-ו, וישראליות ממוצא אתיופי

.מישראלים וישראליות ממוצא אתיופי

...אבל

נתפסים בעיניהם כבעלי רמה בינונית של יכולות  ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי 1.

.מקצועיות ותכונות אישיות רצויות

הלקוחות שלהם יעדיפו לקבל שירות מישראלים שאינם ממוצא  חושבים ש230%.

.אתיופי

.העדפה מתקנת תגרום להעסקה של מועמדים לא מתאימיםחושבים ש328%.



מסקנות  
מתן הזדמנות  להעסקת ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי היא המוטיבציה העיקרית 4.

(.מוטיבציה  עסקית)ופחות שיפור המוצרים או השירותים ( מוטיבציה ערכית)הוגנת 

כאלה שהמוצא והצבע אינו , "צבעים-עיוורי"מעסיקים ומעסיקות תופסים את עצמם כ5.

, ולכן רובם גם אינם חושבים שהם תורמים לאי השוויון או נתרמים ממנו, משפיע עליהם

המודעות הנמוכה  , באופן אבסורדי. ואינם חוששים שהם עלולים להתנהג בצורה מפלה

.שלהם לפוטנציאל ההשפעה של צבע העור עלול לגרום בפועל להטיה ואפליה

:כמו כן

.ניסיון תעסוקתי חשוב למעסיקים יותר מתואר אקדמי בכל הענפים•

. מכללה או אוניברסיטה-אין חשיבות למוסד שבו נרכש התואר, למעט בענף ההייטק•



כיווני פעולה אפשריים

שינוי שימוש בנתונים על הרצון לעבוד עם ישראלים וישראליות ממוצא אתיופי כדי לתרום ל

.נורמות נתפסות בקרב מעסיקים ומעסיקות

 שמנבאות רצון רב יותר  להדגיש יכולות מקצועיות ואישיות הנחיית מועמדים ומועמדות

, מודרניות, יכולת טכנולוגית, חשיבה ביקורתית, ייצוגיות מול לקוחות, יכולת ניהולית: להעסקה

.עידוד רכישת ניסיון תעסוקתי וניהולי, כמו כן. עצמאות וביטחון עצמי

 של ישראלים וישראליות ממוצא אתיופיהמוטעיתהתעסוקתיתפעולות לשינוי התדמית.

 אך באופן שקול ותוך כדי , מול בעלי תפקידים רלוונטיים" צבעיםעיורון"שבחשיפת הבעייתיות

'אשרור עצמי'תהליך של 



בגיוון יש יופי"
"ויש כוח

,  לו'מאיה אנג-
פעילת זכויות אדם, משוררת

זוכת פרס פוליצר

:לפרטים נוספים ולשאלות על המחקר
achord@mail.huji.ac.il
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