
כשחג הסיגד פוגש 

קידום תעסוקתי



מקורות החג
חמישים יום לאחר  , ט בחשוון"חג הסיגד חל ביום כ

בו  , יום של חשבון נפש קהילתי. יום הכיפור

חג זה הוא יום של  . מבקשים מחילה מאלוהי ישראל

.  טהרה והתחדשות רוחנית, צום

:תיאור הקטע בספר נחמיה

ני" קים -ּוביום ֶעשרים וארבעה לחדש הזה ֶנאספו בְּ ישראל בצום ובשַׂ

-עלויעמדו ויתוודו נכרוייבדלו ֶזרע ישראל מכל בני . וֲאדמה עליהם

ויקראו בספר תורת ָעמדם-עלויקומו . ועוונות אבותיהםחטאֵתיהם

'  רביעית היום ורביעית מתוודים ומשתחווים להאלהיהם' ה

(.'פרק ט, נחמיה". )אלהיהם

יהודי אתיופיה חידשו את הברית מידי שנה באתיופיה לאורך אלפי 

למרות הקושי והאתגר הכרוך בשמירה על נאמנות לעם  , שנים

.  היהודי



דְּ : מקור שמו של החג❖ ָלה -סְּ גְּ ֵהלְּ תחינה  –סגידה ומַׂ

. ובקשת מחילה

חלק מן העולים . התפילה והטהרה נעשו במקום גבוה❖

כסמל להכנעה  , נהגו לשאת אבנים על ראשם, להר

.'בפני ה

הכהן הגדול היה קורא קטעים מן , במהלך הטקס❖

קורא . ספרי הקודש בשפת הגעזקדוסהמצהף

הציבור היה חוזר על הפסוקים . ומתרגם לציבור

כשהוא פורש את ידיו לשמיים כסמל לקבלת  , שהוקראו

. חוקי התורה

מהות ומנהגי החג



והיו  , בשירה ובריקודים, בתום הטקס חזרו את בתיהם❖

.  עורכים סעודה חגיגית

, בארץ ישראל נוהגים לחגוג את הסגד בירושלים❖

.  המשקיפה על הר הבית, בטיילת ארמון הנציב

מהות ומנהגי החג



חג הסיגד בישראל

.קהילת יהודי אתיופיה חוגגת את החג מידי שנה בישראל

.החג מהווה חיבור של הקהילה לשורשים ולתרבות שלה

,  נאספים בטיילת ארמון הנציב, רבים מהקהילה עושים את דרכם לירושלים

.או פונים לכותל המערבי

. בתהלוכה ססגונית(  התורה)' אורית'נושאים את ה, סים'ק–כהני הדת 

. קסיםבמקום ההתכנסות נישאת תפילה על ידי 



יוצאי  

אתיופיה  

בישראל
רקע

מהאוכלוסייה  63%-כ

מתגוררת ממוצא אתיופי

:  בשני מחוזות עיקריים

(  38%-כ)מחוז המרכז 

(.  25%-כ)ומחוז הדרום 

: 2020סוף שנת 

האוכלוסייה ממוצא  

אתיופי בישראל מונה  

159.5kאלף תושבים.

88.5k-ילידי אתיופיה

71k-  ילידי ישראל

שאביהם נולד באתיופיה

:2020סוף שנת 

התושבים מספרהיישוב העירוני עם

נתניה -ממוצא אתיופי הגבוה ביותר 

(איש12k-כ)

התושבים ממוצא  אחוזהיישוב העירוני עם

אתיופי הגבוה ביותר מכלל אוכלוסיית 

(15.8%)קריית מלאכי -היישוב 



שיעור תעסוקה

53.8% 68.0%

33.4%

70.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

יהודים לא חרדים יוצאי אתיופיה

.2021ס"הלמ, לקט נתונים לרגל חג הסיגד–האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל : מקור



שכר ממוצע  
למשק בית

השכר הממוצע בקרב משקי הבית  

₪ 5,500-של יוצאי אתיופיה נמוך ב

ביחס למשקי בית בקרב יהודים  

שאינם חרדים

יהודים  

שאינם 

חרדים

יוצאי  

אתיופיה

פער

14,700₪8,200₪6,500₪גברים

10,100₪5,700₪4,400₪נשים

12,400₪6,900₪5,500₪ממוצע כולל

.2021, ס"הלמעיבוד נתונים אגף אסטרטגיה לנתוני : מקור
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בלתי  ם  בדי עו

ם י עי מקצו

מלאכה   בעלי 

י  ו נ בבי ו ה  י בתעשי

ד  י ח  משלו בעלי  ו

מה דו

ם  י עי מקצו ם  בדי עו

חקלאות ר  , ב עו י בי

ג י בד ו

ת  רו מכי י  בד עו

ם רותי שי ו

ם  י כללי ם  די פקי

משרד י  בד עו ו

ם   הנדסאי

ם  , טכנאים י כנ סו

ד  י משלח  בעלי  ו

ה ו לו נ

ד  י ח  משלו בעלי 

אקדמי

מנהלים

יוצאי אתיופיה אוכלוסיה כללית

מכירות ושירותים, בעבודה בלתי מקצועיתייצוג גבוה  במקצועות מבוקשים בשכר גבוההייצוג נמוך 

יוצאי אתיופיה ואוכלוסייה כללית: התפלגות משלחי יד

.2019, (1970-1995ילידי )עיבוד המועצה הלאומית לכלכלה לנתונים מנהליים . 2020, ס"הלמ, עיבוד לנתוני סקר כוח אדם



יוצאי אתיופיה בתעשיית ההייטק

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

2011201220132014201520162017

21שיעור יוצאי אתיופיה במדגם מעל גיל 

שיעור יוצאי אתיופיה המועסקים מקרב כלל האוכלוסיה

שיעור יוצאי אתיופיה המועסקים בענפי ההייטק מקרב כלל האוכלוסיה

שיעור יוצאי אתיופיה המרוויחים מעל השכר החציוני בענפי ההייטק

2019, (1970-1995ילידי )עיבוד המועצה הלאומית לכלכלה לנתונים מנהליים : מקור

שיעור יוצאי אתיופיה המרוויחים מעל השכר  

0.13%החציוני בענפי ההייטק הוא 

(במספרים מוחלטים130-כ)

שיעור יוצאי אתיופיה מקרב כלל המועסקים 

0.7%בענפי ההייטק הוא 

(במספרים מוחלטים1,300-כ)



–למרחק תוכנית
מבית יוזמת הצעירים 



למרחקתוכנית
קידום תעסוקה איכותית לבני העדה האתיופית

תכנית של משרד הכלכלה לקידום תעסוקה איכותית  

התוכנית  . 2014החלה לפעול כפיילוט בשנת -ליוצאי אתיופיה 

.וינט מהקמתה ועד לפני שנה'הופעלה על ידי הג

. כיום התוכנית היא חלק מיוזמת הצעירים של משרד הכלכלה

תכנית תעסוקה ייעודית  . מרכזים ברחבי הארץ12-פועלת היום ב

ליוצאי אתיופיה אשר מתמקדת בקידום תעסוקתי ובפיתוח  

, פועלת באמצעות מרכזי תשתית מקומיים, קריירה

. כגון מרכזי צעירים ומרכזי תעסוקה



פרופיל המשתתפים
20-44בני העדה האתיופית בגילאי 

עובדים בעבודה לא מקצועית ובתחומי עיסוק שלא תואמים את הכשרתם  ✓

.והשכלתם

מהמשתתפים בתוכנית מועסקים בתפקידים שלא הולמים את 90%מעל ✓

יכולתם האישיות והמקצועיות

.  בוגרי השכלה גבוהה או הכשרה מקצועית הזקוקים לסיוע לתעסוקה הולמת✓

.יוצאי אתיופיה שאינם עובדים אבל בעלי יכולת ורצון לקידום מקצועי✓



14

סוגי 

פרופילים

01

02

03
תעסוקה הולמת

בעלי מסוגלות גבוהה

הכוון קצר
מענקים-שוברים –מכינות 

הכוון ארוך
אקדמיה-הכשרה מקצועית 



תכירו את 

יסיהחן 
עבד בתנובה  , 24בן 

וכמתדלק



יסיהתכירו את חן 
עבד בתנובה וכמתדלק, 24בן 

עבודה לא 

מקצועית

מוטיבציה 

,  לקידום

אך ללא 

כיוון ברור

מיפוי 

ואבחון 

תעסוקתי

חיזוק 

כוחות 

ועבודה על  

חסמים

תחקיר 

עיסוק

בחירת 

כיוון 

מקצועי

הכנה 

למיונים

לימודי 

הנדסאות  

חשמל

השמה



...והיום
29בן 

מתגורר בקריית מוצקין
עובד כהנדסאי חשמל 

בחברת החשמל
כרגע משלים לימודי הנדסה 



Thanks!


