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ח"תשע אלול' ח   

 צה"ל – תמונת מצב כליאה ונשירה
 

( בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל 3)אתפ/ 324כחלק מהחלטת הממשלה  מבוא: .1
מסר כי "בשורה של נושאים ניתן לזהות פערים בין נמשרד הביטחון מממוצא אתיופי בחברה הישראלית, 

האוכלוסייה הכללית לביו יוצאי אתיופיה. יש לפעול לסגירה של פערים אלו )אחוזי כליאה, אחוזי נשירה, וכד'( 
  .1בצורה מדידה."

 

נכון לשנה זאת, מתגייסים מחיילי צה"ל.  4%-, חיילים ממוצא אתיופי הוו כ2012נכון לשנת  :כללי תמונת מצב .2
  2חיילים וחיילות ממוצא אתיופי לצה"ל. 2,150-כל שנה כ

 

אין ור זאת, . לאהשנתייםצה"ל אינו מפרסם את כמות החיילים הכלואים, אלא את ממוצע הכלואים  :כליאה .3
להבחין כי לא חל שינוי משמעותי בשיעור הגבוהה ניתן את כמות הכלואים המדויקת, אך עדיין אפשרות לדעת 

. יש 2014-20173לגבי השנים מוצג מטה של חיילי צה"ל ממוצא אתיופי הכלואים בבתי הכלא הצבאיים, כפי ש
חיילים ממוצא אתיופי נכלאו בפעם השנייה ומעלה, אך אין אפשרות  600-, כ2012לציין כי על פי הנתונים משנת 

 :שנתיהכלואים המכיוון וצה"ל משחרר נתונים אך ורק לגבי ממוצא לדעת את תמונת המצב העדכנית בנושא, 

 

 

 
ילידי הארץ ממוצא אתיופיה/עולים מבט נוסף מראה את שיעורי הכלואים והכלואות לפי פילוח של 

 מאתיופיה:

 שנה
שיעור חיילים כלואים 

 ממוצא אתיופי ילידי הארץ
שיעור חיילים כלואים 

 עולים מאתיופיה
שיעור חיילות כלואות 

 ממוצא אתיופי ילידות הארץ
שיעור חיילות כלואות 

 עולות מאתיופיה

2013 8.80% 4.90% 11.30% 4.80% 

2014 7.80% 3.80% 9.40% 4.00% 

                                                 
1
 .2016מתוך: דרך חדשה: "מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית". ספטמבר   

2
 .2102חיל החינוך.  ,הצעה" –מתוך "מודל ליווי חיילים יוצאי אתיופיה   

3
 .2018זה נמסרו על ידי צה"ל לאגודת יהודי אתיופיה במהלך שנת הנתונים המוצגים במסמך   

11.37% 11.26% 11.02% 10.78% 

13.89% 
15.12% 15.07% 15.07% 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

2014 2015 2016 2017 

 2014-2017ל בין השנים "שיעור כליאה של יוצאי אתיופיה בצה

שיעור גברים ממוצא  
 אתיופי מתוך הכלואים

שיעור הנשים ממוצא 
 אתיופי מתוך הכלואות
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2015 7.60% 3.90% 11.60% 4.10% 

2016 7.30% 3.80% 11.40% 4.10% 

2017 7.50% 3.40% 9.00% 5.80% 

 

 

 

 

השיעורים בגבוהים של חיילים וחיילות בנושא שנותרו  והמדאיגים למרות הפערים המשמעותיים נשירה: .4
ניתן לראות כי חל שיפור משמעותי בנושא הנשירה. למרות הפערים הניכרים , כלואים בצה"להממוצא אתיופי 

שנרשמו לפני מספר שנים, ניתן להבחין כי שיעורי הנשר כיום בקרב יוצאי אתיופי דומים לשיעורי הנשר של כלל 
 האוכלוסייה בקרב חיילים, ואף נמוכה מהממוצע בקרב חיילות. 

 

שיעור נשירה בקרב  שנה
 גברים -כלל החיילים 

שיעור נשירה בקרב 
 גברים - יוצאי אתיופיה

שיעור נשירה בקרב 
 נשים - ותכלל החייל

שיעור נשירה בקרב 
 נשים - יוצאות אתיופיה

2014 13.80% 24.40% 7.10% 12.70% 

2015 14.50% 17.10% 7.40% 5.00% 

2016 14.80% 15.80% 7.60% 7.20% 

2017 14.00% 14.30% 7.40% 6.10% 

 

 

 


