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 חקרמ תמצית

 ומטרות רקע. 1

לשעבר בגל העלייה שהחל  המועצות בריתחמישי המתגורר כיום בישראל הגיע מ זקןכמעט כל 

)לא כולל ילדים  המועצות בריתעולים מ 728,111-חיו בישראל כ 1188. בסוף שנת 91-בתחילת שנות ה

אף שקיימים נתונים סטטיסטיים  .1111רובם עלו לפני שנת +, 23מהם בני  11%-כ ,שנולדו בישראל(

, חלקם הגדול מבוסס על סקרים על האוכלוסייה הזקניםמצבם הכלכלי והחברתי של העולים  על

מפורט ומעודכן מידע  חסר ם. יתרה מזאת,יאינם מיוצגים די הזקניםבהם העולים והכללית בישראל, 

-ערך מאיירס, 1185 מרץ-בחודשים ינוארבתחומי חיים רבים. הזקנים מצבם של העולים אודות על 

במסגרת  נערך הסקר. לשעבר המועצות מברית+ 23 בנינים עולים זק ברוקדייל סקר בקרבמכון -ג'וינט

דגש על תוך שימת הזקנים  העוליםלספק תמונה עכשווית על מצבם הכלכלי והחברתי של שנועד מחקר 

-של תת ןיתה לתאר את מצבי. מטרה נוספת השלהם הדיורמאפייני מקורות הכנסתם, רמת חייהם ו

 אוכלוסייה זו: עולים שעלו סמוך לגיל הפרישה או אחריו לעומת עולים שעלו בגילקרב קבוצות ב

 גבריםלעולות כן נערכה השוואה בין נשים  כמו. 1111-לעומת עולי שנות ה 91-עולי שנות ה, והעבודה

 . נבחריםבמאפיינים עולים, 

 המחקר שיטת. 2

לשעבר החל  המועצות ברית+ שעלו לישראל מ23בני נים העולים הזקאת  כללה המחקראוכלוסיית 

משנה  יותרלא כולל דיירי מוסדות ועולים השוהים  ,איש 828,721) 1188ועד סוף שנת  8991משנת 

 (. מחוץ לישראל

מסגרת הדגימה התבססה על נתונים במסגרת המחקר נערך סקר מדגמי בקרב האוכלוסייה האמורה. 

א( גיל בזמן )על פי שתי שכבות דגימה:  ,איש 8,979נדגמו  לוהכ-סךתקבלו ממשרד הקליטה. הש

 8,185סקר השיבו ל לוהכ-סךעולים.  8,111ב( ותק בארץ. היעד שנקבע מראש היה מדגם של )העלייה; 

ניתוח מאפייני המשיבים עלה כי אין הבדלים מובהקים ממכלל המדגם(.  38% היעד;ן מ 16%איש )

 ,+23את כלל העולים בני  יםלסקר מייצג ושהשיב עוליםהת אוכלוסיישכן ו ,ושיבהלא מי שבינם לבין 

 על פי מאפייני הדגימה. 

התאפשר לא  למקרים שבהם) תוזקן או בן משפחהעולה הלריאיון נבנה שאלון ייעודי  המחקרלצורך 

דמוגרפי, שליטה -: רקע סוציואלהאת הנושאים ה השאלוןכלל בין היתר . (העולהקיום ריאיון עם 

דיור והסדרי מגורים, שימוש בשירותי הרווחה מאפייני בעברית, מצב בריאותי ותפקודי, מצב חברתי, 

רכי חיים ווהטיפול הממושך, מקורות הכנסה וגובה ההכנסה הפנויה )לאחר ניכוי הוצאות דיור וצ

 רוסית.ה בשפה ונערךבוצע באמצעות ריאיון טלפוני  השאלון מילויבסיסיים(. 
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 ממצאים. 3

+ 23ממצאים על אודות כלל העולים בני  יוצגו 5.8בסעיף  .העיקריים המחקר מצאימ יוצגולהלן 

יוצגו  5.1בסעיף  (.1+ שאינם עולים23)במאפיינים נבחרים יוצגו נתונים השוואתיים בינם לבין בני 

שעלו לארץ לקראת גיל פרישה או אחריו )בגיל  91-הממצאים שעלו מתוך ההשוואה בין עולי שנות ה

הממצאים שעלו מתוך ההשוואה בין עולי יוצגו  5.5. בסעיף 33-61+( לבין אלו שעלו בהיותם בני 32

ם בין עיקרייההבדלים כמה מן ה יוצגו 5.6בסעיף , וואילך 1111שנת מלבין עולים שעלו  91-שנות ה

 נשים עולות לגברים עולים. 

 +56 בני העולים כלל 3.1

 של העולים הזקנים דמוגרפיים ובריאותיים-מאפיינים סוציו

 21% שאינם  זקניםשיעורם בקרב זאת בדומה ל .+73הם בני  21%-הן נשים ו הזקניםהעולים ן מ

 . עולים

 51% עם גרים  89%בהרכב אחר, מהם גרים  13%גרים עם בן זוג בלבד,  65%העולים גרים לבד, ן מ

 .גרים לבד 17%, שאינם עולים הזקניםבין מ .ם )עם או ללא בן זוג(הילדי

 פי שניים מזה של  הגבוהאחוז  ,(ויותרשנות לימוד  85העולים רמת השכלה גבוהה )ן מ 73%-לכ

 (.52%עולים ) זקנים שאינם

 פונים לאנשי מקצוע דוברי רוסית,  מהם 23%העולים מתקשים בדיבור ובהבנת עברית. מן  73%-כ

 למשל בעת שנזקקים לשירותים רפואיים. 

 73% טיפול של לפחות מתקשים בפעולה אחת  51%-דיווחו על מצב בריאותי ירוד וכ מן העולים

דיווחו על מצב בריאותי  38%, שאינם עולים זקניםמקרב (. להתרחץ, להתלבש או לאכולאישי )

 .ירוד

 תעסוקה כיוםהיסטוריה תעסוקתית ו

: האלההם נשאלו על הנושאים הזקנים, על מנת ללמוד על ההיסטוריה התעסוקתית של העולים 

האם  ,באיזה גילבישראל ואם כן פעם  האם עבדו אי ,המקצוע )משלח היד( שרכשו לפני העלייה

 כיום. שלהם תעסוקה המהי והצליחו להשתלב בעבודה במקצוע שלהם 

 חמשמ יותרמהם עבדו  73%עבדו בשכר ) 36%. בארץ, תםעליי טרםהעולים עבדו בשכר ן מ 11%-כ 

 שנים(.

 85% ן מ 11%+(. 73מקרב בני  6%לעומת  76-23מקרב בני  13%-העולים עובדים כיום )כן מ

 העולים שעובדים כיום ציינו כי הסיבה לכך היא כלכלית. 

 מן  81%-משלח יד מתחום התעשייה והבינוי וכ 83%-להעולים משלח יד אקדמי, מן  21%-לכ

לא עבדו בארץ מן העולים  73%בעלי מקצועות חופשיים וטכניים. מעניין לציין כי הם העולים 

 עלייתם. טרםאותו רכשו שבמקצוע 

                                                   
 .ראו נספח .1188על פי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס,  1
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 של העולים הזקנים דיורהמאפייני 

)בעלות בה גרים הם שנשאלו על סוג הדירה , הם הזקנים של העולים הדיור מאפייניללמוד על  כדי

כן הם  . כמור דירהשכאו על  היקף הוצאותיהם על משכנתאעל פרטית, שכירות פרטית ודיור ציבורי( ו

  .בתחום הדיורשאינם מסופקים נשאלו על אודות צרכים 

 61% שוכרים  55% ,העולים דיווחו שהם מתגוררים בדירה בבעלותם או בבעלות בני משפחתםן מ

ציבורי כדוגמת עמידר, עמיגור, או במקבצי  דיורבמתגוררים בדירות  17%-דירה בשוק הפרטי ו

מתגוררים  5%-מתגוררים בדירה בבעלותם ו 13%-שאינם עולים, כזקנים ה מבין, תםלעומדיור. 

 ציבורי. דיור בדירות ב

 חיים ה 3%-חיים עם בן זוג וה 15%ציבורי לעומת העולים שגרים לבד מתגוררים בדיור ן מ 31%-כ

 במשק בית בהרכב אחר )לרוב עם ילדים(.

 המתגוררים בדירה בבעלות פרטית  זקניםעולים 

 הם  91% – חיים עם בן זוג)מבין אלה ה היבעל הםהגרים בדירה בבעלות פרטית  יםעולה מן 71%-כ

 הדירה היא בבעלות הילדים או בבעלות משותפת של הזקן וילדיו. יתר המקרים ב בעלי הדירה(.

 21% מתגוררים  מכלל העולים הזקנים( 15%מהווים ההגרים בדירה בבעלות פרטית ) העוליםן מ

 (מכלל העולים הזקנים 11%-המהווים כ) מהם 13%-כמשכנתא.  עבורה משלם מבעליה מישבדירה 

בעד מים משלהם . הסכום החודשי שתשלוםנוטלים חלק באת המשכנתא או בעצמם  משלמים

על אודות ם . קיימת שונות רבה בדיווחיבממוצע לחודש₪  8,811-כהחזרי המשכנתא עומד על 

 ₪.   131סכום החזרי המשכנתא והסכום החציוני עומד על 

 מכלל העולים  3%-כ שהם)בדירה שמשולמת בעדה משכנתא מתגוררים ההעולים ן מ 11%-כ

 המשכנתא. בהחזר חלקי של תשלומימקבלים סיוע ממשרד הבינוי והשיכון הזקנים( 

 המתגוררים בדירה בשכירות פרטית זקנים עולים 

מתגוררים העולים . בממוצע לחודש₪  1,511הזקנים הוא העולים בה מתגוררים שגובה שכר הדירה 

עם בן זוג בלבד משתתפים בממוצע בנתח גדול יותר מתשלום שכר הדירה לעומת עולים המתגוררים 

 .בהתאמה( ,₪ 8,213-ו₪  8,711לעומת ₪  1,168לבדם או במשקי בית אחרים )

 מקבלים  (הזקניםמכלל העולים  51%-כווים ומה)העולים המתגוררים בשכירות פרטית ן מ 91%-כ

  .סיוע בתשלום שכר הדירה ממשרד הבינוי והשיכון

 ציבורי בדיורהמתגוררים זקנים עולים 

 23% שנים עד שנכנסו לדירה.  חמשבדיור ציבורי נאלצו להמתין יותר ממתגוררים ההעולים ן מ   

 2ההמתנה לדיור ציבורי באזורי מרכז נמצא כי שנים לדירה פנויה. 81-מיותר המתינו מהם  11%-כ

העולים המתגוררים באזורי מרכז המתינו ן מ 11%-כממושכת יותר מאשר באזורי פריפריה )

  פריפריה(.באזורי גרים ההעולים ן מ 36%שנים לעומת  חמשמ יותרלדירה פנויה 

                                                   
נעשה שימוש במדד דיכוטומי לפריפריאליות: יישובים המשתייכים למחוזות דרום וצפון על פי  מחקרה ךלצור 2

הגדרות הלמ"ס סווגו כאזורי פריפריה ויישובים המשתייכים למחוזות ירושלים, חיפה, המרכז, תל אביב 
 ויהודה ושומרון סווגו כאזורי מרכז.
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 מסופקים בתחום הדיור שאינםצרכים 

 ענייןהביעו מכלל העולים הזקנים(  11%)המהווים העולים שאינם גרים בדיור ציבורי ן מ 61%-כ 

המתגוררים בדירה ן מ 86%; המתגוררים בשכירות פרטיתן מ 22%לעבור למסגרת דיור כזו )

משך . נמצאים ברשימת המתנה מתוכם 15%-ו זה פנו לגורם כלשהו בעניין מהם 71%-כ בבעלותם(.

 שנים בממוצע. 81ההמתנה הוא הזמן 

 7% הביעו עניין לעבור  (הזקניםמכלל העולים  1%-כ המהווים)בטיפול אישי מוגבלים ההעולים ן מ

 .מוסד סיעודיללבית אבות או 

 87%-ל ,רטיבות בדירה עלהעולים דיווחו ן מ 13%-כ בעיות תחזוקה: ישם של העולים יהתובדיר 

יש מן העולים  85%-יש סדקים בקירות ול 83%-ל ,יש חלונות או תריסים שבוריםן העולים מ

בעיית תחזוקה אחת סובלים ממן העולים  61%-כהכול, -סךב בעיות אינסטלציה לא מטופלות.

בעיות או יותר דיווחו על ארבע  2%-סובלים מבעיה אחת עד שלוש בעיות תחזוקה ו 52%)לפחות 

 .(בדירתםתחזוקה 

 ציוד מקולקל, כגון מקרר, תנור על העולים דיווחו על מחסור בציוד בסיסי בדירה או ן מ 81%-כ

 חימום או ריהוט.

 שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך

בחן  שונות,בעיות בריאות וסובלים מ +73הם בני הזקנים העולים ן מכיוון שאחוז לא מבוטל מ

בין היתר נשאלו העולים על  שירותי הרווחה והטיפול הממושך.את היקף השימוש שלהם ב המחקר

סיוע ברכישת על  ,3תפנייה לעובדת סוציאליעל  ,קבלת שירותים או עזרה במסגרת חוק ביטוח סיעוד

 שאינםצרכים ועל לקשיש  או במרכז יום חברתיביקור במועדון על  ,מוצרי מזון או ארוחות מוכנות

     פנייה לשירותים רפואיים.ההאישי, ניהול משק הבית ומסופקים בתחומי הטיפול 

  11% המימון הוא במסגרת חוק  מן המקרים 91%-כבהעולים נעזרים במטפלת לטיפול אישי.  ןמ

באמצעות  טיפולמקבלים בנוסף סיוע בשעות  מהם 81%-ביטוח סיעוד של המוסד לביטוח לאומי. כ

  .בעצמםמקרב הנעזרים במטפלת מממנים את הטיפול  1%הקרן לרווחה לנפגעי השואה. 

 שהם מקבלים כיום בטיפול  מזוהעולים דיווחו כי הם זקוקים לעזרה או ליותר עזרה  ןמ 11%-כ

המוגבלים בפעולה אחת לפחות דיווחו על צורך בעזרה  מבין 33%-אישי )רחצה, הלבשה, אכילה(. כ

  בתחום זה.

 קיון יבאחד או יותר מתחומי ניהול משק הבית )נהעולים זקוקים לעזרה או ליותר עזרה  ןמ 53%-כ

 בפעולות מחוץ לביתאו ליותר עזרה זקוקים לעזרה  51%-הדירה, הכנת ארוחות או כביסה( וכ

זקוקים לעזרה או  העוליםן מ 61%-כהכול, -בסך (.קניות, סידורים או הגעה לביקור אצל הרופא)

 ליותר עזרה בניהול משק הבית או בביצוע פעולות מחוץ לבית.

 85% בדת סוציאליתהעולים דיווחו כי הם זקוקים לקשר או ליותר קשר עם עון מ. 

 מועדון בבמועדון חברתי לפנסיונרים, חודשים אחרונים שלושת הביקרו בהעולים ן מ 11%-כ

 או במרכז יום לקשיש. וטרנים

                                                   
 לנוחות הקריאה נשתמש לאורך הדוח בלשון נקבה.   3
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 של העולים הזקנים ברתיחם המצב

)ילדים, נכדים ובני שלהם העולים על אודות היקף הרשת החברתית הבלתי פורמלית נשאלו בין היתר 

 יםתנדבמ או בפעילויות פנאי ותרבות יםהם חשים בדידות, עוסקועל המידה שבה משפחה אחרים(, 

 בקהילה.

 העולים נפגשים לפחות פעם בשבוע עם ן מ 23%-כ ,העולים יש ילדים או נכדים בארץמן  13%-לכ

 . עמםמתגוררים הילדים יש מן העולים  11%-לו ילדיהם

  אין ילדים או נכדים אך  6%-העולים אין רשת תמיכה חברתית בלתי פורמלית: לכ ןמ קטןלאחוז

קרובי משפחה ואין להם  עריריים לחלוטיןמן העולים הם  8%-יש קרובי משפחה אחרים בארץ וכ

 בארץ.

 עסקו בשנה האחרונה בפעילות התנדבותית, כגון עזרה לנזקקים ולמיעוטי מן העולים  81%-כ

 ספר. יכולת או התנדבות בבתי

 82% 23אחוז המדווחים על כך בקרב בני העולים דיווחו כי הם חשים בדידות לעתים קרובות. ן מ +

 .81%שאינם עולים הוא 

 של העולים הזקנים כלכלים המצב

על סדרת שאלות העוסקות בין היתר בנושאים של העולה על מצבו הכלכלי התבסס העצמי הדיווח 

פנויה לאחר ההכנסה הגובה  ,כספית נטו של משק הביתההכנסה הגובה  ,: מקורות ההכנסההאלה

היחס בין הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים  ,ניכוי ההוצאות על דיור )שכר דירה או משכנתא(

מידת ההצלחה בכיסוי ההוצאות החודשיות של משק  ,הדירה וכו'( לבין ההכנסות)מזון, דיור, אחזקת 

כן נשאלו העולים על  שירותים חיוניים בשל קשיים כלכליים. כמועל בסיסיים ו םויתור על צרכיו הבית

 . הנכדים ועל מתן סיוע להםן או מהילדים ן מסיוע כספי  קבלת

 ן מ 11%-העולים. כמן  11%-כסה העיקרי של קנה עם השלמת הכנסה היא מקור ההכניקצבת ז

 3%מקבלים קצבה חודשית ממשרד האוצר,  3%-ל, כהעולים מקבלים פנסיה מהארץ או מחו"

 המוסד לביטוח לאומי. ןקצבת נכות מ קבליםן העולים ממ 5%-מקבלים רנטה מגרמניה ו

 5,111של דיווחו על הכנסה  31%-כ₪,  5,111נטו של עד  כספיתהעולים יש הכנסה ן מ 51%-ל ₪-

עולים לכצפוי,  או יותר.₪  3,111נטו של כספית העולים דיווחו על הכנסה ן מ 87%-ו₪  3,111

ההכנסה נטו של לבד הכנסה כספית נטו נמוכה יותר בהשוואה לשתי האוכלוסיות האחרות ) הגרים

מקרב  21%-וכ ,בן זוג בלבד מקרב המתגוררים עם 93%-לעומת כ₪  5,111-מהם גבוהה מ 61%

 המתגוררים במשקי בית אחרים(.

  נותרת  העוליםמן  61%-לההוצאות על דיור )שכר דירה או משכנתא(:  ניכוילאחר הכנסה פנויה

נותרת הכנסה  16%-ול ,₪ 5,111-₪ 8,311נותרת הכנסה של  52%-ל₪;  8,311הכנסה פנויה של עד 

עולים המתגוררים בדירה בבעלות המצבם הכלכלי של  ,על פי מדד זה ₪. 5,111-של יותר מפנויה 

מאלו המתגוררים  61%פרטית טוב מזה של עולים המתגוררים בשכירות פרטית או בדיור ציבורי )

₪  5,111-מ יותרבדירה בבעלות פרטית דיווחו כי הכנסתם הפנויה לאחר ניכוי הוצאות הדיור היא 

המתגוררים בדיור ציבורי ן מ 87%-רים בשכירות פרטית והמתגורן מ 81%-לחודש לעומת כ

  .שדיווחו על כך(
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 17% 67%ההכנסות, ן הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים גבוהות מעל כך שדיווחו העולים ן מ 

קטנות אלה  הוצאותעל כך שדיווחו מן העולים  12%-דיווחו כי ההוצאות שקולות בערך להכנסות ו

  ההכנסות.ן מ

 52% מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית בשל הם כי דיווחו  העוליםן מ

+ שאינם עולים(. עולים המתגוררים בשכירות פרטית 23מבני  58%-מצבם הכלכלי )בהשוואה ל

המתגוררים ן מ 55%לעומת  61%מתקשים יותר בכיסוי ההוצאות החודשיות של משק הבית )

 גוררים בדיור ציבורי(. המתן מ 11%-בדירה בבעלות פרטית ו

 53%-שהם נאלצו לוותר בשנה האחרונה על טיפולי שיניים, כעל כך העולים דיווחו ן מ 13%-כ 

ויתרו על  88%, ויתרו על רכישת תרופות במרשם רופא 83%-ויתרו על חימום או קירור הדירה, כ

ויתרו על לפחות תחום מן העולים  27% הכול-בסך ויתרו על טיפול רפואי.מן העולים  1%-ואוכל 

רבעה ויתרו על א 3%-ויתרו על אחד עד שלושה תחומים וכ 25%התחומים האמורים )ן אחד מ

 תחומים או יותר(.

 11% העולים קיבלו סיוע כספי מילדיהם בשנה האחרונה ןמ. 

 51% העולים סייעו בשנה האחרונה לילדיהם מבחינה כספית. ן מ 

 בני בהיותם שעלו אלו לעומת+( 65) פרישה גיל לקראת שעלו 09-ה שנות עולי 3.2

66-42 
 31%-כעברית לעומת ובהבנת  דיבור+ מתקשים מאוד ב32שעלו בגיל  91-מעולי שנות ה 91%-כ 

 .המתקשים בכך עולים שעלו צעירים יותרמקרב 

  ,מצבם שלפחות מ טוב עולים שעלו בגיל מבוגר יותר לארץ שלמצבם הבריאותי והתפקודי כצפוי 

+ מתקשים לפחות בפעולה אחת של טיפול 32מאלו שעלו בגיל  63%-עולים צעירים יותר. למשל, כ

 .המתקשים בכך שעלו צעירים יותרמקרב אלו  11%-אישי לעומת כ

 61%מקרב אלו שעלו בגיל העבודה הצליחו להשתלב בשוק העבודה. מעניין לציין כי  11%-יותר מ 

מבין העולים שעלו סמוך לגיל הפרישה או אחריו השתלבו בשוק העבודה גם אם למשך תקופה 

 מסוימת. הדבר מעיד על צורכיהם הכלכליים ועל רצונם לדאוג בעצמם לפרנסתם. 

 53%-ככך: היתר מתפלגים  + גרים בדירה בבעלות פרטית.32העולים שעלו בגיל ן מ 13%-רק כ 

מן העולים שעלו  71%-כמתגוררים בדיור ציבורי. לעומתם,  61%-שוכרים דירות בשוק הפרטי וכ

 82%-ו בשכירות פרטיתגרים  86%: כךגרים בדירה בבעלות פרטית. היתר מתפלגים  33-61בגיל 

 .גרים בדיור ציבורי

ורשומים כבעלי הדירה הוא  33-61העולים שעלו בגיל  אחוז: פרטיתמתגוררים בדירה בבעלות  -

אלו מ 91%-כ (., בהתאמה61%-לעומת כ 17%כמעט פי שניים מזה של עולים מבוגרים יותר )

לעומת ם החזריהמשכנתא משתתפים בתשלום שמשולמת בעדה וגרים בדירה  33-61שעלו בגיל 

 +.32מאלו שעלו בגיל  71%-כ

שתי האוכלוסיות אינן נבדלות בגובה ההוצאה החודשית  :בשכירות פרטיתמתגוררים בדירה  -

משתתפים בנתח גדול יותר בממוצע מתוך  33-61בגיל על שכר הדירה, אולם עולים שעלו 

 (., בהתאמה₪ 8,787לעומת ₪  1,882)+ 32לעומת אלו שעלו בגיל תשלום שכר הדירה 
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המתינו מהם  71%מתינו זמן רב יותר לדירה )+ ה32 בגילעולים שעלו  :מתגוררים בדיור ציבורי -

 העולים שעלו צעירים יותר(.ן מ 31%-שנים או יותר לעומת כ חמש

 הביעו עניין רב 32העולים הגרים בדירה בשכירות פרטית או בבעלות פרטית, אלה שעלו בני  מבין +

ותר( ופנו העולים שעלו צעירים ין מ 18%לעומת  61%-יותר לעבור למסגרת דיור ציבורית )כ

 .(, בהתאמה65%לעומת  77%)זה בשכיחות גבוהה יותר לגורם כלשהו בעניין 

 55%עולים מבוגרים יותר זקוקים לעזרה רבה יותר ברוב התחומים. למשל, לצפות, אפשר כפי ש 

מאלו  13%-. כ33-61שעלו לארץ בהיותם בני מבין אלו  1%נעזרים במטפלת לטיפול אישי לעומת 

מן העולים הצעירים יותר  81%-+ זקוקים לעזרה נוספת בטיפול אישי לעומת כ32בגילי  שעלו

 .הזקוקים לכך

  ,העולים המבוגרים יותר זקוקים לעזרה באחד או יותר מתחומי ניהול משק  ןמ 65%בדומה לכך

 ןזקוקים לעזרה באחד או יותר מ מהם 61%-צעירים יותר( וכהמקרב עולים  51%הבית )לעומת 

 מקרב עולים צעירים יותר 13%: קניות, סידורים או ליווי למרפאה )לעומת אלההתחומים ה

 (. הזקוקים לכך

 88%-לעומת כ 89%צעירים יותר )העולים ן המיותר חשים בודדים + 32בני כשהם שעלו  עולים ,

העולים המבוגרים יותר ן מ 11%-לכינת היקף הרשת החברתית הבלתי פורמלית, (. מבחבהתאמה

הנמצאים  צעירים יותרהעולים מן ה 83%-אין ילדים או שילדיהם אינם מתגוררים בארץ לעומת כ

  .במצב דומה

  בני כשהם מזה של עולים שעלו יותר טוב  33-61לארץ בהיותם בני שעלו  עוליםמצבם הכלכלי של

             העולים הצעירים דיווחו על הכנסה פנויה )לאחר ניכוי הוצאות הדיור( של ן מ 55%+: 32

בין  מובהקלא נמצא הבדל  העולים המבוגרים שדיווחו על כך.ן מ 11%-כ לעומתויותר ₪  5,111-כ

 שתי האוכלוסיות בדיווח על קשיים בכיסוי הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים.

 2999-ה שנות עולי עומתל 09-ה שנות עולי 3.3

 מעולי  31%+ לעומת 73בני  מהם 21%-)כ 1111-מעולי שנות ה מבוגריםמעט יותר  91-עולי שנות ה

 .(+73שהנם בני  1111-שנות ה

 ,מתקשים יותר בעברית. 1111-עולי שנות ה כצפוי 

 יותר, כפי הנראה בשל גילם המבוגר פחות טוב 91-מצבם הבריאותי והתפקודי של עולי שנות ה : 

 1111-מעולי שנות ה 11%מהם מתקשים בפעולה אחת לפחות של טיפול אישי לעומת  55%-כ

 .המתקשים בכך

  לא השתלבו בעבודה בארץ לעומת  1111-מעולי שנות ה 71%-צעירים יותר, כ כשהםעל אף שעלו 

בדו עבודה לא עהצליחו להשתלב בשוק הש 1111-מעולי שנות ה 91%-. כ91-מעולי שנות ה 61%-כ

 .91-מעולי שנות ה 75%-כ לעומת במקצוע שלהםכלל 

 63% 1111-מעולי שנות ה בלבד 81%-גרים בדירה שהיא בבעלות פרטית לעומת כ 91-מעולי שנות ה 

 12%לעומת  שוכרים דירות בשוק הפרטי 1111-עולי שנות המ 76%. הגרים בדירה בבעלות פרטית

 19%לעומת  83%בדיור ציבורי ) יםמתגוררמהם ואחוז נמוך יותר  ,העושים כן 91-מעולי שנות ה

 (.91-מעולי שנות ה
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        הדירה היא ברוב המקרים  1111-בקרב עולי שנות ה: מתגוררים בדירה בבעלות פרטית -

הגרים ן העולים מ 71%-כ – המצב הפוך 91-עולי שנות ה בקרב( בבעלות הילדים ואילו 73%-)כ

 1111-סכום החזר המשכנתא של עולי שנות ה רשומים כבעלי הדירות.ת בדירה בבעלות פרטי

, בממוצע₪  8,611-לעומת כ₪  1,111-)כ 91-גבוה באופן מובהק מזה של עולי שנות ה

 העצמיתאולם לא נמצא הבדל מובהק בין שתי האוכלוסיות בסכום ההשתתפות  ,(בהתאמה

   החזר חלקי על תשלומי המשכנתא מקרב עולי שנות  םמקבליהבתשלומי המשכנתא. שיעור 

, (, בהתאמה87%לעומת  21%) 91-קרב עולי שנות הב םמשיעורשלושה הוא יותר מפי  1111-ה

כנראה בשל העובדה שהחזר על תשלומי משכנתא מטעם משרד השיכון והבינוי מוגבל לכל 

 שנים. 81-להיותר 

לוסיות אינן נבדלות זו מזו באופן משמעותי שתי האוכ :מתגוררים בדירה בשכירות פרטית -

 גבוהקצת יותר משלמים שכר דירה חודשי  1111-בהיקף ההוצאות על שכר דירה. עולי שנות ה

יותר של גבוה (. אחוז , בהתאמהבממוצע₪  1,111-לעומת כ₪  1,611-)כ 91-עולי שנות המ

לעומת  93%) 91-שנות ה עולי לעומתמקבלים סיוע לתשלום שכר הדירה  1111-עולים משנות ה

בהתאמה(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי האוכלוסיות בסכום ההשתתפות  ,12%

 .בשכר הדירההעצמית 

שתי האוכלוסיות במשך זמן ההמתנה  בין מובהקלא נמצא הבדל : מתגוררים בדיור ציבורי -

 .בדיור ציבורי לדירה פנויה

 לעבור  91-מאשר עולי שנות היותר  הביעו עניין רב גרים בדיור ציבורישאינם  1111-עולי שנות ה

(. נתון זה מתיישב עם מאפייני הדיור של , בהתאמה58%לעומת  71%-)כ כזולמסגרת דיור 

: רובם מתגוררים בשכירות פרטית, ללא נכס 1111-אוכלוסיית העולים שהגיעו במהלך שנות ה

 .הוצאותיהם על דיורמסגרת שתצמצם את נוטים להעדיף מגורים בבבעלותם, ולכן 

 מהם  11%-כ :זקוקים ליותר עזרה ברוב תחומי התפקוד 91-עולי שנות ה ,בשל גילם המבוגר יותר

זקוקים לעזרה  57% ,1111-מעולי שנות ה 81%-זקוקים לעזרה נוספת בטיפול אישי לעומת כ

 16%ת קיון הדירה, הכנת ארוחות או כביסה( לעומילפחות באחד מתחומי ניהול משק הבית )נ

זקוקים לעזרה בפעולות מחוץ לבית )כדוגמת קניות,  91-מעולי שנות ה 53%-וכ 1111-מעולי שנות ה

 .הזקוקים לכך 1111-מעולי שנות ה 11%לעומת סידורים או הגעה למרפאה( 

  באשר להיקף הרשת שלהן פעילות הפנאי יהחברתי ובדפוס ןבמצבלמדי שתי האוכלוסיות דומות .

אין ילדים או שילדיהם אינם גרים בארץ  1111-מעולי שנות ה 13%-לכהחברתית הלא פורמלית, 

 .91-מעולי שנות ה 83%-לעומת כ

  13%-: כ1111-עולי שנות המצבם הכלכלי של קצת יותר טוב מ 91-עולי שנות המצבם הכלכלי של 

מעולי  83%לעומת ויותר ₪  5,111-הדיור( של כ מהם דיווחו על הכנסה פנויה )לאחר ניכוי הוצאות

בין שתי האוכלוסיות בדיווח על מובהק לא נמצא הבדל  . עם זאתשדיווחו על כך 1111-שנות ה

 קשיים בכיסוי הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים.

  51%) 91-ה שנות מעוליגבוהה יותר  בתדירותהחולפת לסיוע מילדיהם בשנה נזקקו  1111עולי שנת 

 (.בהתאמה, 12%לעומת 



ix 

 נבחרים בנושאים השוואה – עולים גברים לעומת עולות נשים 3.4 

 הנשים העולות.ן מ 51%הגברים העולים נשואים לעומת ן מ 73%-כ 

  (, בהתאמה11%לעומת  61%עולים ) בשכיחות כפולה מזו שלעולות מתגוררות בגפן. 

 (., בהתאמה11%לעומת  58%) עוליםמתגוררות בשכיחות גבוהה יותר בדיור ציבורי לעומת  עולות 

  הנשים דיווחו על ן מ 11%-של עולים )כמצבם הבריאותי מפחות מצבן הבריאותי של עולות טוב

 (.שדיווחו על כך הגבריםן מ 21%מצב בריאותי ירוד לעומת 

  (., בהתאמה82%לעומת  13%) עוליםמיותר עולות נעזרות במטפלת לטיפול אישי 

 כן ו ,(, בהתאמה19%לעומת  61%) מאשר עולים עולות זקוקות ליותר עזרה בניהול משק הבית

 (., בהתאמה17%לעומת  53%בפעולות מחוץ לבית כדוגמת קניות או סידורים )

  88%לעומת  89%) החשים כךעולות שחשות בדידות לעתים קרובות גבוה מזה של עולים האחוז ,

 (.בהתאמה

 טוב מצבם הכלכלי של גברים עולים  ,המשתנים שנמדדון בחינת המצב הכלכלי עולה כי בחלק ממ

הגברים דיווחו על הכנסה פנויה )לאחר ניכוי ן מ 58%של נשים עולות:  ממצבןמעט יותר 

הנשים שדיווחו על כך. לא נמצאו הבדלים ן מ 11%ויותר לעומת ₪  5,111ההוצאות על דיור( של 

 ביכולת לכסות את הוצאות משק הבית.עולים לגברים עולות הקים בין נשים מוב

 סיכום .4

בני זקנים הדיור של  מאפייני אתמצב הכלכלי והשל המחקר הנוכחי היו לבחון את  העיקריותהמטרות 

 לפי+( ו32לעומת  33-61) העלייהולהשוות משתנים אלו לפי גיל  לשעבר המועצות ת+ שעלו מברי23

 (. 1111-לעומת עולי שנות ה 91-הוותק בארץ )עולי שנות ה

 :האלה נקודותההמחקר עולות  מממצאי

  לאנשי מקצוע  בפנייהמהם מפצה על כך  ניכריש קשיי שפה. חלק  הזקנים םעוליהן מ גבוהלאחוז

 דוברי רוסית או למקורות עזרה לא פורמליים כדוגמת בני משפחה או מכרים.

 גיל העלייהכי גורמים כדוגמת  נראה ,הזקניםההיסטוריה התעסוקתית של העולים בחינת מ ,

המקרים מקצועות לא נדרשים בשוק העבודה הישראלי היוו חסמים ן קשיי השפה ובחלק מ

 טרםאותו רכשו שאו בעבודה במקצוע בישראל בשוק העבודה  העוליםמרכזיים להשתלבותם של 

 עלייתם. 

  הלמ"ס(, 1188 לשנת חברתיהסקר ה נתונילמשל, השנים האחרונות )ן אוכלוסייה מ מסקריהן 

, לתפיסתם, + שעלו מבריה"מ23בני מצבם הבריאותי של עולה כי  הן ממצאי המחקר הנוכחיו

 . 8991שעלו לפני  +23 בני של ממצבם+ ילידי הארץ או 23של בני  מצבםמפחות טוב 

  בישראל 23-הולכת ונעשית דומה לכלל אוכלוסיית בני ה+ 23בני כי אוכלוסיית העולים נראה +

העולים  ןמ םרבעי השלוש 91-תחילת שנות העל פי סקרים מבעוד שמבחינת הסדרי המגורים: 

. יתרה מםמתגוררים עהם מ חמישיתרק ככיום  מלמד כי הנוכחי המחקר, ילדיהםהתגוררו עם 

אחוז הזקנים שמתגוררים בגפם דומה  ,עכשווייםארציים סקרים  לנתונים שלמזאת, בהשוואה 



x 

בדירה גרים ההנוכחי הצביע על כך שאחוז העולים  המחקרבין עולים לשאינם עולים. עם זאת 

 שאינם עולים.  +23-בני הבקרב  הגרים בדירה בבעלותםאחוז מקטן פי שניים ויותר בבעלותם 

  העולה הזקן גר בהעל הקשר בין המצב הכלכלי לבין סוג הדירה ש שופכים אור המחקרממצאי :

 .+23-בני ה םעוליהמשאר יותר מבחינה כלכלית המתגוררים בדירות בשכירות פרטית מתקשים 

מהם  31%-העולים וכ שארעל ידי  שדווחהמזו הכנסה פנויה נמוכה מהם דיווחו על  אחוז ניכר

ניהול החודשיות של הוצאות את הלכסות  על קושיו דיווחמקרב שאר העולים(  51%-כ)לעומת 

הדירות הביעו עניין לעבור להתגורר בדיור  משוכרי רביםכי אין זה מפליא אפוא משק הבית. 

 זה. רצונםציבורי ורובם אף פעלו כדי לקדם 

  ועולים  1111-עולי שנות המרבית  הזקנים:מקרב העולים  סיכוןקבוצות בפשר לזהות א  המחקר

-לחלקם הגדול אין דירה בבעלותם )עולי שנות הו בגיל מבוגר לא הספיקו להשתלב בעבודהשעלו 

בני כשהם שעלו  91-גרים ברובם בדירות בשכירות פרטית ואילו אחוז ניכר מעולי שנות ה 1111

 ,הכלכלי של שתי הקבוצות הללו ןמצב ,על פי המשתנים שנבדקו+ מתגוררים בדיור ציבורי(. 32

 . +23-בני השל שאר העולים  ממצבם הכלכלימעט פחות טוב , 1111-ובמיוחד של עולי שנות ה

 91-עולה כי עולי שנות ה ,מסופקים בתחומי הרווחה והטיפול הממושך שאינםבחינת צרכים מ 

ובמיוחד הללו המשתייכים לשכבת הגיל המבוגרת יותר, מוגבלים יותר בטיפול אישי או בניהול 

 בתחומים אלו.רבה יותר כן גם זקוקים לעזרה משק הבית ול

  פחות טוב עולות הכי מצבן הבריאותי והתפקודי של  מלמדתהשוואת נשים עולות לגברים עולים

   .רבה יותר לעזרהנזקקות  ןוה ,עוליםהשל  מצבםמ



xi 

 דברי תודה

 חובה נעימה היא להודות לכל האנשים שסייעו בשלבים השונים של המחקר. 

ולדימיר )זאב(  פרופ'מודים לחברי ועדת ההיגוי שליוותה את המחקר לאורך כל שלביו: לראשית, אנו 

על הערותיו המועילות לשאלון הסקר ולדוח  ,חנין, המדען הראשי של המשרד לקליטת העלייה

מחקר במשרד לקליטת העלייה, על העבודה המשותפת, המנצורי, מנהלת אגף -המחקר; לנועה עובדיה

פרטים בכל שלבי המחקר; לאלכסנדר ברמן, יו"ר עמותת "חזית על ההערותיה המקצועיות וההקפדה 

שלוחה תודה מיוחדת על  ,הדרך ישרי ,הכבוד" ולאברהם שרנופולסקי, סגן יו"ר עמותת "חזית הכבוד"

פירוש לסיפקו לנו להבנה והם התובנות שעל המחקר והערותיהם מאירות העיניים במהלך הכנת כלי 

 הממצאים.

על  ,ברצוננו להודות לשלום בן ישעיה, מנהל גף, אגף בכיר למערכות מידע, המשרד לקליטת העלייה

 הנתונים ששימשו לביצוע מחקר זה. אספקת

ת עבודת תמיר, מנהלת יחיד-מכון ברוקדייל: לחן צוק-ג'וינט-אנו חבים תודה לעמיתינו במאיירס

השדה ולתמר גולן ממלאת מקומה בשלבים המתקדמים של המחקר. לשי גוהר, רכז המחקר, שניהל 

במסירות ובמקצוענות ראויות להערכה את תהליך איסוף הנתונים. לצוות המראיינים: לודמילה 

, אבנטוב, ליבי מטבייב, אולגה איבשקו, יורי שפייר, רוזה בירמן, מיכאל ריבקין, חנה גולדנברג

טטיאנה תורק, יוליה זיידמן, ולריה קניש ולובה קזיניק, שלוחה תודה על מסירותם וסבלנותם הרבה 

, וללסלי של הדוח הלשוןעל עריכת נון -בן ולרוניתלבלהה אלון אנו מודים גם  .בעת ביצוע הראיונות

 לדפוס. תומן על הבאנקליי

 .םשאלוניהאחרונים חביבים, תודתנו נתונה לכל המרואיינים שתרמו מזמנם והשיבו על 
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67 

 

  רשימת לוחות

  . שיטת המחקר3

  והשוואה בין המשיבים ללא משיבים במשתני הרקע ,אוכלוסיית המחקר והמדגם:  8לוח 

 7 :  גודל המדגם, מנופח ושאינו מנופח, על פי שכבות האמידה 1לוח 

  דמוגרפיים של העולים הזקנים-מאפיינים סוציו 5.4

 81   בארץ, לפי גיל בשנת העלייה וותק הזקנים דמוגרפים של העולים-מאפיינים סוציו:  5לוח 

  רמת השליטה בעברית 5.2

רמת שליטה בשפה העברית וקשיי שפה בעת פנייה לשירותים, לפי גיל בשנת העלייה  : 6לוח 
 וותק בארץ 

81 

  מצב בריאותי ותפקודי 5.3

דיווח עצמי על המצב הבריאותי, קשיים בטיפול אישי, בניידות מחוץ לבית ובניהול :  3לוח 
 משק הבית, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 

85 

  יוםכהיסטוריה תעסוקתית ותעסוקה  5.5

 83 משלח יד ותעסוקה לפני העלייה ובארץ, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ :  2לוח 
 



 

  דיור  מאפייני 5.4

מתגוררים בה, לפי גיל בשנת  שהםעל פי סוג הדירה הזקנים התפלגות העולים  : 7לוח 
 העלייה וותק בארץ 

87 

על פי סוג הדירה שהם מתגוררים בה, לפי הרכב משק הזקנים :  התפלגות העולים 1לוח 
 הבית ואזור המגורים 

 

הדירה שהם מתגוררים : התפלגות העולים הזקנים על פי הרכב משק הבית, לפי סוג 9לוח 
 בה

87 

הגרים בדירה זקנים : תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים 81לוח 
 בבעלות פרטית, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 

89 

זקנים, לפי בעלות על : תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים 88לוח 
 דירהה

 

הגרים בדירה זקנים תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים : 81לוח 
 בבעלות פרטית, לפי הרכב משק הבית 

11 

הגרים בדירה זקנים : תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים 85לוח 
 בבעלות פרטית, לפי אזור המגורים 

18 

הגרים בשכירות זקנים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשלומי שכר הדירה בקרב עולים 86לוח 
 פרטית, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 

15 

הגרים בשכירות זקנים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשלומי שכר הדירה בקרב עולים 83לוח 
 פרטית, לפי הרכב משק הבית 

 
16 

הגרים בשכירות זקנים ומי שכר הדירה בקרב עולים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשל82לוח 
 פרטית, לפי אזור המגורים 

 

16 

וגובה  הסיוע  הגרים בדיור ציבוריזקנים ההמתנה לדירה בקרב עולים  זמןמשך : 87לוח 
 , לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ בשכר הדירה 

 
13 

וגובה הסיוע  בדיור ציבוריהגרים זקנים : משך זמן ההמתנה לדירה בקרב עולים 81לוח 
 , לפי הרכב משק הבית בשכר הדירה

 
12 

וגובה הסיוע  הגרים בדיור ציבוריזקנים : משך זמן ההמתנה לדירה בקרב עולים 89לוח 
 , לפי אזור המגורים בשכר הדירה

12 

עניין לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי גיל בשנת העלייה וותק עולים המביעים : 11לוח 
 ץ באר

11 

 19 עניין לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי הרכב משק הבית עולים המביעים : 18לוח 

 51 ניין לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי אזור המגורים עולים המביעים ע: 11לוח 

  תנאי הדיור של העולים הזקנים: 15לוח 

 58 בעיות תחזוקה בדירה ומחסור בציוד בסיסי, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ : 16לוח 

  



 

  שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך 5.4

 51 : שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 13לוח 

: צורך בעזרה נוספת בתחום של טיפול אישי וניהול משק הבית, לפי גיל בשנת 12לוח 
 העלייה וותק בארץ 

55 

  מצב חברתי 5.4

, לפי גיל בשנת העלייה הזקנים : היקף הרשת החברתית הבלתי פורמלית של העולים17לוח 
 וותק בארץ 

56 

 52 : תחושת בדידות, פעילות חברתית ופנאי, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 11לוח 

  מצב כלכלי 5.4

 57 : מקורות הכנסה, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 19לוח 

על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי גיל בשנת הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 51לוח 
 העלייה וותק בארץ 

59 

על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי הרכב משק הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 58לוח 
 הבית 

61 

אזור על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 51לוח 
  המגורים

68 

  הדירה סוג על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפיהזקנים : המצב הכלכלי של העולים 55לוח 
 בה מתגוררים שהם

 

בעיות לא מטופלות בראייה, שמיעה ולעיסת מזון, לפי גיל בשנת העלייה וותק : 56לוח 
 בארץ 

65 

  נשים עולות לגברים עוליםהשוואה בין  5.4

 66 במאפיינים נבחרים עולים, לגברים עולות : השוואה בין נשים 53לוח 



8 

 רקע. 1

לשעבר בגל העלייה שהחל  המועצות בריתחמישי המתגורר כיום בישראל הגיע מ זקןכל כמעט 

 ,עולים )לא כולל ילדים שנולדו בישראל( 728,111-חיו בישראל כ 1188. בסוף שנת 91-הבתחילת שנות 

(. רובם המכריע של העולים הקשישים 1181ואחרים,  +( )ברודסקי23קשישים )בני  831,111-מהם כ

נמצאים ן העולים חלק ניכר מ .8999 בעשור הראשון של המאה הקודמת, עד סוף עלו לארץ( 13%)

 שנים או יותר. 81בארץ אפוא 

הגידול של האוכלוסייה בישראל ן מ 13%-אחראים ל ,בני כל הגילים ,לשעבר המועצות בריתהעולים מ

אף גבוהה  הייתה. התרומה המקבילה של העולים לגידול האוכלוסייה הקשישה 1119-8991בשנים 

הם קשישים  8991לשעבר שעלו לארץ מאז שנת  המועצות בריתמעולי  11%-. כ66%יותר ועמדה על 

 באוכלוסייה הכללית( )למ"ס, נתוני אוכלוסייה שוטפים(. +23-)כמעט כפול מחלקם של בני ה

+ לעומת 73העולים הזקנים היו בני ן מ 51%-כרק  8993+ הזדקנה: בשנת 23-הבני  אוכלוסיית העולים

הבדל בהרכב הגילי בין ואין כמעט מכן,  לאחרשנים  83-כ, כיוםתיקה. והאוכלוסייה הון מ 61%-כ

, נתוני למ"ס+ )73הם בני , שכמחציתה תיקיםוהוהזקנים לבין אוכלוסיית הזקנים אוכלוסיית העולים 

השלכות על יש  ,בצירוף חבלי קליטה בגיל מאוחר ,שוטפים(. לשינוי הדמוגרפי הזה אוכלוסייה

ן בקצרה חלק מ ייסקרופנאי. להלן הו החברהצורכיהם של הקשישים בתחומי הרווחה, הבריאות, 

 הביטויים של אתגרי הקליטה בתחומי החיים השונים. 

 כלכלי מצב 1.1

 נזקקו וחלקם הגדול ,בסיסית כלכלית יכולת ללא צה הגיעוהרוב המכריע של הקשישים שעלו אר

 .ודיור בריאות הכנסה, שירותי הבטחת בנושאי הממשלה של מסיבית לתמיכה הגעתם ארצה מרגע

מרבית העולים הקשישים מקצבת זיקנה והשלמת הכנסה מאחר שאינם מקבלים פנסיה  חיים כיום

הצעירים יותר עלו לארץ  העוליםן אמנם חלק מאינם בעלי מקורות הכנסה אחרים. שתעסוקתית או 

בעודם בגיל העבודה, אך לחלקם הגדול היה קושי להשתלב בעבודה, ואלה שהצליחו להשתלב בשוק 

או שזכאים לפנסיה ברמה נמוכה מאוד. יש לזכור שהיקף  ,העבודה אינם זכאים לפנסיה תעסוקתית

החיסכון הפנסיוני, מן שנות העבודה ו זיקנה מושפע ישירות ממספרלעת קצבת הפנסיה החודשית 

גם משיעור ההפרשות החודשיות. כתוצאה מכך הביטוח הפנסיוני של  – ובמקרה של פנסיה צוברת

קצרה יחסית ובשכר נמוך יחסית. על כן, העולים שהשתלבו בשוק העבודה מאופיין בתקופת חיסכון 

לא  1111כי עד שנת  (. יש לזכור1119הקצבה החודשית שלהם צפויה להיות קטנה יחסית )שוורץ, 

הייתה חובת חיסכון פנסיוני וייתכן שעולים רבים לא היו מכוסים כלל. יתרה מכך, ההצטרפות לפנסיה 

 8991ולכן היא כמעט לא רלוונטית לעולים שעלו משנת  91-תקציבית הופסקה בהדרגה מאמצע שנות ה

מכלל העולים  51%-שכ ,עולה 1115ת ואילך. מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנ

מכלל האוכלוסייה בישראל  35%היו מבוטחים בביטוח פנסיוני כלשהו, לעומת  8991שעלו לאחר שנת 

הייתה  1%-ואילך, רק ל 8991משנת ארצה שעלו  +23-בני הקרב ממכלל האוכלוסייה היהודית.  37%-ו

 8991ילידי הארץ או עולים שעלו לפני שנת + 23מקרב בני  66%-כלתכנית פנסיונית כלשהי לעומת 

מכלל הקשישים בישראל קצבת פנסיה חודשית,  53%-קיבלו כ 1119. בשנת שהייתה להם תכנית כזו

 נמוך במידה ניכרת. היה וסביר להניח ששיעור המקבלים קצבה זו בקרב העולים הקשישים 



1 

ישתם מעבודה, שכן הכנסותיהם מחריפה עם פר מבוגריםבמקרים רבים מצוקתם הכלכלית של עולים 

 31שעלו לאחר גיל  למשל, מיהחודשיות קטנות אך הוצאותיהם אינן בהכרח קטנות באותה המידה. 

שנה, ימשיכו לשלם את החזר המשכנתא מדי חודש  11ונטלו משכנתא לרכישת דירה לתקופה של 

ים מתבטאת, בין השפעת המצוקה הכלכלית על תנאי חייהם של העולבמשך שנים לאחר פרישתם. 

מכון ברוקדייל נמצא -ג'וינט-מאיירסבשבוצע  מתון או חמור. במחקר ,ביטחון תזונתי-באיגם היתר, 

 8919 לאחר שנתלשעבר שעלו  המועצות בריתביטחון תזונתי שכיח יותר בקרב משפחות של עולי -שאי

פעת המצב הכלכלי על מחקר נבדקה גם השב. (87%) בקרב היהודים הוותיקיםשכיחותו  (, לעומת18%)

ונמצא כי קשיים בחימום הדירה ובחימום מים וכן בעיות במבנה ובתחזוקה שכיחים  ,תנאי הדיור

 (.1116, ורמן וברודסקי-מאשר בקרב האוכלוסייה הוותיקה )ברג זקניםיותר בקרב עולים 

 דיורמאפייני  1.2

 ,לעיל וארכפי שת ,שפעמים רבות כיווןמהעולה הקשיש, של אחת הבעיות המרכזיות  היאבעיית הדיור 

 76%, 1188אמצעיו דלים, ואין הוא מסוגל לרכוש דירה בכספו הוא. הנתונים מצביעים על כך שבשנת 

  ( היו דירות בבעלות פרטית, לעומת ותאו זוג ים+ )בודד23בהם גרו בני שמכלל משקי הבית בישראל 

)ברודסקי ואחרים, דירות בבעלות פרטית שהיו ( ותאו זוג יםממשקי הבית של עולים )בודד 53%-כ

החזרי או ב דירה ברכישת סיוע דירה, שכר בתשלום השתתפות זכאים למענקי חדשים (. עולים1181

עולה  ,לקשישים. על פי הגדרות משרד הקליטה מוגן דיור של שיכון בדיור ציבורי ואפשרות משכנתא,

 .חייו למשך כל עולה להיחשב ממשיך ,לסיוע בדיור כעולה זכאותו בתקופת קשיש שהפך

 ובריאות רווחה 1.3

העולים הוא הייצוג הנרחב שלהם בשירותי הרווחה. ן הביטויים לקשיים הכלכליים של חלק מ דאח

יש לציין  בחברה. ביותר והפגיעות החלשות קבוצותה למגוון סיוע מעניקים האישיים הרווחה שירותי

שאחוז הרשומים  , בעוד65% חברתיים הוא רותיםלשי במחלקות הזקנים הרשומים העולים שאחוז

 יש לזכור שבהיבט הבריאותי, רבים כמוכן(. 1181)ברודסקי ואחרים,  55%+ הוא 23-הקרב כלל בני מ

חוק ביטוח סיעוד להיכלל ב ולכן זכוותפקודי ירוד,  יבריאות במצב הגיעו הקשישים העולים מבין

 לשירותים חברתיים.אוכלוסייה הרשומה בלשכות היות חלק מן הול

עדויות מחקריות כי במקרים רבים הדרכים המובילות  ישמיצוי זכויות, לבאשר לשימוש בשירותים ו

למיצוי הזכויות אינן בהכרח נגישות לכל הקבוצות בחברה באופן אחיד. פעמים רבות השירותים אף 

עולים חדשים  יהןבינ להם במיוחד, ותנמצאים מחוץ להישג ידם של חלק מחברי הקבוצות הזקוק

 . אחת הטענות היא שלעולים חדשים קשה למצות את(1119, אייזנשטדטו, שלו גלומיעוטים אתניים )

הכרת הזכויות או ההסדרים -בשל מחסומי שפה ותרבות, אי ,זכויותיהם ולקבל מענה הולם לצורכיהם

שירותי ו לביטוח לאומיבהן המוסד והבנת המערכות האמונות על זכויות לאזרח -ואי ,הקיימים בחברה

מיצוי זכויות בקרב אוכלוסיית העולים הזקנים. -עדויות לאי נמצאו(. 1181)אברהם ואחרים,  הבריאות

קנה מביטוח לאומי מצא שאין מיצוי מלא, במיוחד בקרב ילמשל, מחקר שבחן את מיצוי קצבת הז ,כך

בולט הזכויות מיצוי -אי(. 1119, טאייזנשטדו, שלו )גל יותרו 21עולים אשר הגיעו ארצה בהיותם בני 

 במיוחד בקצבה המותנית בגיל ובמבחן הכנסות, ופחות בקצבה האוניברסלית. 
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 חברתי מצב 1.4

 תםבין רווחומחקרים רבים מצביעים על הקשר החיובי בין קיומן של רשתות חברתיות בגיל המבוגר 

(. חשיבותן של Litwin, 2001; Litwin & Shiovitz-Ezra, 2006גופנית של זקנים )למשל, הנפשית וה

מזדקן וזקוק לתמיכה רבה יותר, ודווקא בעתות אלה מקורות  אדםשההרשתות החברתיות עולה ככל 

 91-מכון ברוקדייל באמצע שנות ה-ג'וינט-התמיכה עלולים להידלדל. במחקרים שנערכו במאיירס

שונה  מסוג חברתיותרשתות ל יםמשתייכארצה, העולים מצאו עצמם, לאחר עלייתם ן נמצא שרבים מ

בארץ מוצאם. המעבר העיקרי הוא מרשתות המשקפות מידה של בחירה השתייכו הם  אליהןמאלו ש

 בהן יכולת הבחירה, אם קיימת, היא מוגבלת ונקבעת במקרים רבים מכורח המציאותשלכאלה 

ם ופי, נראה כי עולי. בהשוואה לקשישים ותיקים ממוצא איר(8993 ,שטרוסברגוקינג , )למשל, נאון

רשתות חברתיות דלילות יותר ויש להם עצמאות מוגבלת משתייכים ללשעבר המועצות  בריתמ

 יםנמצאהם סוגי הרשתות החברתיות שבהן מבעד לכפי שהוא משתקף  ,אישי-בקביעת עולמם הבין

 (.1116)ליטוין, 

 קשישיםהיא בדידות. עולים  ,עולים בפרטקשישים של ו בכלל, קשישיםאחת הבעיות המרכזיות של 

במדדים שונים כי  ,נמצא 1117לשנת  סקר החברתי של הלמ"סבבתוך עצמם.  ה,להסתגר פנימנוטים 

של החברתי הקשורים למצב החברתי )שביעות רצון מהקשר עם המשפחה ותחושת בדידות(, מצבם 

וה יותר של אלמנים ויש בקרבם אחוז גב, מזה של הקשישים הוותיקיםפחות העולים הקשישים טוב 

 . חיים לבדקשישים הושל 

ללימוד שפה חדשה,  הנוגעיםאתגרים רבים  העולים הזקניםבפני  המציבלישראל  העלייהלסיכום, 

בריאות ולהתמודדויות בנושאי  למציאת פתרונות דיור, להשתלבות חברתית, להתבססות כלכלית

הנתונים ן העולים הקשישים, חלק גדול מעל אף שקיימים נתונים סטטיסטיים על מצבם של  ורווחה.

 הקשישיםהעולים  . בסקרים אלומסתמכים על סקרים המתבצעים על האוכלוסייה הכללית בישראל

 מקשה על הסקת מסקנות. העובדה , אינם מיוצגים דיים

, ובמיוחד בתחומי חיים רביםהזקנים מידע מפורט ומעודכן על מצבם של העולים בסר וחה לנוכח

-ג'וינט-משרד המדען הראשי במשרד לקליטת העלייה למאיירספנה יור והמצב הכלכלי, בתחום הד

לשעבר. ההתמקדות  המועצות בריתמהזקנים אודות העולים  לערוך מחקר עלמכון ברוקדייל בבקשה 

לישראל העולים שעלו ן מ 13%-מ יותרנובעת מעצם העובדה שעולים אלה מהווים באוכלוסייה זו 

על מצבם  עדכניתנועד לספק תמונה והוא מרץ, -חודשים ינוארב, 1185בשנת נערך  הסקר. 8991משנת 

, ולעמוד על 8991המועצות לשעבר החל משנת  + שעלו מברית23הכלכלי והחברתי של עולים בני 

אותם. זאת כדי לסייע למשרד לקליטת העלייה, למשרדי הממשלה מעסיקות ההסוגיות המרכזיות 

 של העולים הטוב ביותר לצורכיהםספק את המענה המטפלים באוכלוסייה זו להאחרים ולגופים 

 .הזקנים
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 המחקר מטרות. 2

 היו: העיקריותמטרות המחקר 

דגש על מקורות הכנסה, רמת חיים תוך שימת של כלל העולים הזקנים אור מצבם הכלכלי ית .8

 דיור. ומאפייני

נועד . בין השאר, המחקר שלהם הפנאיובילוי שעות של העולים הזקנים בחינת המצב החברתי  .1

 על מאפייני התמיכה הפורמליים והבלתי פורמליים של העולים הזקנים.לעמוד 

שעלו לארץ סמוך לגיל הפרישה או אחריו  זקניםבחינה השוואתית של מצבם הכלכלי והחברתי של  .5

  .1181ביוני + 23היו בני וש 33שעלו עד גיל  אלה לעומת+ בעת עלייתם( 32)היו בני 

 מצבם של  לעומת 91-שעלו לארץ בשנות ה זקניםמצבם הכלכלי והחברתי של  בחינה השוואתית של .6

 ואילך. 1111שעלו משנת  אלה

 המחקר שיטת. 3

  המחקראוכלוסיית 

החל  ,לשעבר המועצות בריתשעלו לישראל מ ,1181+, נכון ליוני 23בני נכללו  המחקראוכלוסיית ב

דיירי מוסדות לטיפול ממושך ועולים חדשים  במחקר. לא נכללו 1188ועד לסוף שנת  8991משנת 

מחוץ  ויותר)כלומר, השוהים שנה  58.2.1181ולא שבו עד תאריך  8.7.1188-הארץ לפני הן שיצאו מ

 איש. 828,721 כללה המחקר. אוכלוסיית לישראל(

 לצוות המחקר. המשרד לקליטת העלייה שהעביר מסגרת הדגימה התבססה על נתונים 

 תיאור המדגם ושיטת הדגימה

על פי  ,ם הסתברויות דגימה לא שוותבוצעה דגימת שכבות מקרית פשוטה ע :אור תהליך הדגימהית

ואילך(. גודל  1111; 8999עד  8991+( ותקופת העלייה )32; 33-61שתי שכבות דגימה: גיל בזמן העלייה )

קבוצת העולים מכיוון שבאופן פרופורציונלי לגודל הקבוצה באוכלוסייה. המדגם בכל שכבה נקבע 

 של קבוצה זו.  , תוגבר המדגם91-קטנה יחסית לקבוצת עולי שנות ההייתה  1111-משנות ה

צעירים יותר, פוצלה קבוצה זו לשתי שכבות דגימה שוות  1111-מכיוון שעולים שעלו בשנות ה

+ במדגם. התפלגות האוכלוסייה 73על מנת לוודא ייצוג נאות של בני  +(32; בני 33-61פרופורציה )בני 

על פי  ,ו מנופחמנופח ושאינ ,דל המדגםוג מוצג 1בלוח  .8והמדגם בשכבות הדגימה מוצגת בלוח 

מגדר, גיל בזמן העלייה, ותק בארץ, הרכב משק הבית ואזור המגורים  :שכבות האמידה

 (.4)פריפריאליות

איש.  1,131נדגמו מתוך מסגרת הדגימה  לוהכ-סךצפויים. ה ההיענות-אישיעורי  על פיהמדגם תוכנן 

ההשבה -ולאחר שהתברר כי שיעור אי ,איש 8,211הדגימה נערכה בשני שלבים. בשלב הראשון נדגמו 

                                                   
 לעיל. 1ראו הערה  4
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 , על פיאנשים נוספים מתוך מסגרת הדגימה 631נדגמו  ,31%-בשל קשיי איתור וחוסר מענה עומד על כ

 72משיבים.  8,111-שהופעלה בשלב הראשון. כל זאת במטרה להגיע למדגם של כשיטת הדגימה 

המדגם כלל ועל כן  ,המדגםן מ והוצאו המחקרלא היו שייכים לאוכלוסיית  (המדגםן מ 6%-מקרים )כ

ן מ 38%היעד; ן מ 16%עולים ) 8,185איש. בסופו של תהליך איסוף הנתונים נאספו נתונים על  8,979

 בניבפועל מייצגת את כלל העולים שהיו  שרואיינה המחקראוכלוסיית שיתואר בהמשך, המדגם(. כפי 

  .1181+ ביוני 23

כדוגמת  ,מסיבות בריאותיות עולהבהם לא ניתן היה לראיין את השבמקרים אודות": על ראיונות "

 1%ראיונות ) 11נערכו  לוהכ-סךבן משפחתו.  רואיין ,קושי בדיבור, שמיעה או מוגבלות קוגניטיבית

והיתר (, 31%), בנים או בנות (59%) בני זוג  היואודות" על " ריאיוןשיבים ל. בין המ(המשיבים כללמ

 בני משפחה אחרים כדוגמת נכדים, חתנים או כלות.

טלפון איתור בשל מספר טלפון שגוי,  העיקרית לנפל הייתה חוסרהסיבה  השבה:-סיבות עיקריות לאי

מקרב הלא משיבים(;  15%העדר מספר טלפון רשום או חוסר מענה במשך זמן ממושך ) ,לא תקין

ראיונות חלקיים שמסיבות היו ( 1%-(. יתר המקרים )כ83%סירוב להתראיין )סיבה נוספת הייתה 

 ם.מכאלו ואחרות לא ניתן היה להשלי

בות הדגימה וכן אור המדגם ושיעורי ההשבה בכל אחת משכימופיע ת 8בלוח  השבה:ה-ניתוח אי

ניתוח ההבדלים מ. השוואה בין המשיבים לבין הלא משיבים במשתני הרקע שנכללו במסגרת הדגימה

ה כי עול( propensity scoreבאמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית )לא משיבים בין הבין המשיבים ל

מדגם לאור כיוון שכך לא היה צורך בתיקון התפלגות המההבדלים במשתני הרקע אינם מובהקים. 

 הנפל. 

 עלההשוואה ן הלאלו של האוכלוסייה במשתני הרקע. מהושוו התפלגויות מדגם המשיבים המשוקלל 

ת את האוכלוסייה על פי ומייצגהן להתפלגויות האוכלוסייה, ועל כן  כי התפלגויות המדגם מתאימות

 משתנים אלה. 
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 והשוואה בין המשיבים ללא משיבים במשתני הרקע ,: אוכלוסיית המחקר והמדגם4לוח 
  

ל והכ-סך
 אוכלוסייה*

 מדגם
ל והכ-סך

 מדגם
מתוך  אחוז

 המדגם
 

 משיבים
לא 

 משיבים
 444 4,343  **4,444 444,442 לוהכ-סך

      

 
 שכבות הדגימה

אחוז מתוך 
 האוכלוסייה

  
 אחוז מתוך המדגם

 51 51 51 432 52 33בהיותם עד גיל  91-עלו בשנות ה
 66 61 65 442 69 +32בגיל  91-עלו בשנות ה
 81 85 85 244 9 76-23וכיום בני  1111-עלו בשנות ה
 88 85 81 253 2 +73וכיום בני  1111-עלו בשנות ה

      

      מין
 53 61 51 454 59 גברים
 23 21 21 4,234 28 נשים

      

      ותק בארץ
 72 76 73 4,545 13 91-עלו בשנות ה
 16 12 13 544 83 1111-עלו בשנות ה

      

      גיל
29-23 11 545 18 11 11 
76-71 11 434 17 19 13 
79-73 11 534 11 13 89 

11+ 51 443 51 12 56 
      

      מחוז***
 3 2 3 435 3 ירושלים

 81 82 86 244 86 הצפון
 89 81 81 344 81 חיפה

 11 18 11 524 11 המרכז
 85 88 81 234 86 תל אביב
 11 13 12 422 12 הדרום

 1 5 1 54 1 יהודה ושומרון
 1181יוני בהמשרד לקליטת העלייה עביר על פי נתונים שה * 
 מקרים שנמצאו לא שייכים למדגם: מקרי פטירה, המתגוררים במוסדות לטיפול ממושך, 72לא כולל  ** 

 ציבורבתי עסק ומוסדות פרטים של 
 1119*** על פי הגדרות הלמ"ס לשנת 
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 על פי שכבות האמידה ,מנופח ומנופח ושאינ ,דל המדגםו: ג2לוח 

 
N 

 מדגם
N 

 המחקרלאחר ניפוח לאוכלוסיית 
 444,442 4,343 לוהכ-סך

   

 97,576 219 נשים
   

   ותק בארץ

 857,111 762 91-שנות העלו ב
 15,956 127 1111-עלו בשנות ה

   

   (43-גיל בזמן העלייה )בקרב עולי שנות ה
 31,222 511 33-61 בגילעלו 

 79,821 612 +32עלו בגיל 
   

   הרכב משק בית
 38,569 581 בודד
 29,165 611 זוג

 68,871 175 הרכב אחר
   

   אזור המגורים
 27,111 681 פריפריה יאזור
 95,936 393 מרכז יאזור

  

 המחקרהתפלגות אוכלוסיית  על פיקביעת מקדמי המשקל 

)שיקלול( המבטא  יש צורך לחשב לכל משיב מקדם ניפוח במחקר הנבדקים המשתניםלאמוד את כדי 

פכי ומקדם השיקלול לכל משיב חושב כה את אומדן מספר הנפשות באוכלוסייה "המיוצגת" על ידו.

 של הסתברות הדגימה בכל אחת משכבות הדגימה: 

 
   

 
   

 

  םנתוניהשיטת ניתוח 

-בין תת המחקר, הושוו משתני המחקראוכלוסיית נוסף על הפקת אומדני התכונות הנחקרות לכלל 

עולים בני  בעת עלייתם לעומת 33-61: עולים בני 91-( בקרב עולי שנות השנות ה8): האלה קבוצותה

( משתני הדיור והמצב כלכלי 5) ;1111-הלעומת עולי שנות  91-( עולי שנות ה1) ;עלייתם עת+ ב32

)פריפריה לעומת גם לפי הרכב משק הבית )בודד, זוג והרכב אחר( ואזור המגורים  ,בין היתר ,נותחו

( נשים עולות לעומת גברים עולים. ניתוח הקשר בין משתנים קטגוריאליים בוצע באמצעות 6) ;(מרכז

 Zמבחן חי בריבוע לבחינת תלות בין משתנים קטגוריאליים. קשרים מובהקים נותחו באמצעות מבחן 

לבחינת הבדל בין פרופורציות. השוואה בין שכבות האמידה על פני משתנים  Bonferroniעם תיקון 

בוצעה באמצעות ₪( -או גובה תשלומי שכר הדירה ב₪ -ים )כדוגמת, גובה תשלום המשכנתא ברציפ

 GLM (general linear model.)ניתוח 

מכיוון שהאומדנים המוצגים בדוח זה מבוססים על סקר מדגמי הם חשופים לטעויות דגימה. אומדנים 

האומדנים המדווחים ן חושבה לכל אחד מעם טעויות דגימה גבוהות עלולים להיות לא מהימנים. לכן, 

בסוגריים טעות דגימה. על מנת להסב את תשומת לבו של הקורא למצבים אלו, סומנו בלוחות 
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. אומדנים בעלי טעויות דגימה 61%-ל 13%בין  5בעלי טעויות דגימה יחסיות םאומדנים שהמרובעים 

מובהקות הטעויות הדגימה ו. האומדנים, סומנו בסוגריים מרובעים כפולים 61%-גבוהות מ

 .11גרסה  SPSS Complex Samplesכנת וחושבו באמצעות ת תהסטטיסטי

 נתוניםהאיסוף 

מראיינים שעברו הדרכה  . את הראיונות ערכוטלפוני בשפה הרוסית ריאיוןהנתונים נאספו באמצעות 

 דקות בממוצע. 31-היה כ ריאיוןכל צוות המחקר. משך על ידי 

 שאלון ה

 :האלהשאלון שעסק בנושאים  גובש, המחקריעדי  על פי

 א. שאלות רקע דמוגרפי

 שליטה בשפה העברית-ב. שליטה בשפה העברית וקשיים הנובעים מאי

 ג. מצב בריאותי ותפקודי

 ד. היסטוריה תעסוקתית בארץ והכשרה מקצועית

ות פרטית או דיור הדירה שבה מתגורר הזקן )בעלות פרטית, שכיר: דיור והסדרי מגוריםמאפייני ה. 

ציבורי(, היקף ההוצאות על דיור, קבלת סיוע בשכר דירה או בהחזר חלקי של המשכנתא ותנאי 

 הדיור

 ו בהםצורך שלהו בשירותי הרווחה והטיפול הממושךשל העולה הזקן . שימוש ו

 . מצב חברתי, פעילויות פנאי והתנדבות בקהילהז

ובכלל זה מקורות הכנסה, הכנסה חודשית נטו, הכנסה חודשית בניכוי הוצאות על  ,. מצב כלכליח

קשיים כלכליים במימון טיפול רפואי, תרופות ו דיור, מידת ההצלחה בכיסוי הוצאות משק הבית

 או מזון

  .מחקרמקרב אוכלוסיית ה זקניםעולים  51-טסט בקרב כ-לשאלון בוצע פרי

 ממצאים. 4

אומדני כלל ידווחו תחילה בכל נושא . המחקרנושאי החקירה השונים של על פי  להלן יוצגו הממצאים

שאינם  +23 בינם לבין בני במאפיינים נבחרים יוצגו נתונים השוואתיים. הזקניםאוכלוסיית העולים 

 ,יוצגולאחר מכן . (לוח השוואתי בנספח ורא) 1188לשנת  על פי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס ,עולים

 .הזקנים קרב העוליםבקבוצות -השוואות בין תתהממצאי  ,נושאבכל 

 הזקנים העולים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים 4.1

 תקופת העלייה. לפי לפי גיל והזקנים מוצגים המאפיינים הדמוגרפים של העולים  5בלוח 

 

                                                   
5
 טעות דגימה יחסית מוגדרת כטעות הדגימה חלקי האומדן.    
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 בארץ )באחוזים(, לפי גיל בשנת העלייה וותק הזקנים דמוגרפים של העולים-: מאפיינים סוציו3לוח 
  

-סך
 לוהכ

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל 

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
 433 433 433 433 433 לוהכ-סך
      מין

 68 61 68 51 53 גברים
 39 21 39 21 43 נשים

      

      a,bגיל
29-23 44 52 -- 82 11 
76-71 25 65 1 15 11 
79-73 24 11 51 17 19 

11+ 33 -- 21 53 18 
      

      a,bמצב משפחתי
 31 36 63 23 43 נשוי
 53 55 65 11 35 אלמן

 83 85 81 83 43 גרוש/פרוד/רווק
      

      aילדים
 9 2 7 [5] 4 אין ילדים

 52 57 51 57 34 אחד ילד
 61 67 65 31 54 ילדים שני

 7 88 81 1 43 ויותר ילדים שלושה
      

      a,bהרכב משק הבית
 17 55 59 13 32 גר לבד

 59 66 57 35 53 גר עם בן זוג בלבד
 9 2 3 7 4 גר עם בן זוג וילדים

 83 85 83 9 43 גר עם ילדים ואחרים
 88 2 3 7 4 *הרכב משק בית אחר

      

      a השכלה )שנות לימוד(
 15 11 51 15 24 81עד 
85+ 43 77 29 71 77 

      

      a השכלה )תעודה או תואר(
 [6] 3 1 [[1]] 4 חסרי תעודה

 88 86 86 86 45 תעודת בגרות/תעודת סיום תיכון
תעודה סיום מסגרת על תיכונית 

 שאיננה תעודה אקדמית
 

22 
 
16 

 
11 

 
15 

 
82 

 19 82 87 82 44 או מקביל B.Aתואר 
 61 68 61 66 54 או מקביל P.HDאו  M.Aתואר 

      

      ארץ לידה
 57 58 51 51 32 רוסיה

 51 57 59 56 34 אוקראינה
 3 9 9 1 4 בלרוס

 11 16 18 11 23 המועצות לשעבר מדינות אחרות בברית
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
 כחצי אחוז ואשיעור הגרים עם מטפלת בלבד ה * 
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 לוח עולה כי:ן המ

 21% 73העולים הזקנים הן נשים ואחוז דומה הם בני ן מ.+ 

 ל תיקה בישראואלמנים. בקרב אוכלוסיית הזקנים הו 53%-העולים נשואים וכן מ 31%-כ

 .13%האלמנים מהווים 

 לרובם ילד אחד או שניים., העולים יש ילדיםן מ 93%-לכ 

  :11%-גרים עם בן זוג בלבד, כ 65%העולים הזקנים גרים לבד, ן מ 51%בבחינת הרכב משק הבית 

גרים עם ילדים )יחד עם בן זוג או ללא בן זוג( והיתר גרים בהרכב משק בית אחר. בקרב 

 גרים לבד. 17% – תיקה בישראלוהו הזקניםת אוכלוסיי

 יש תעודה ממוסד אקדמי.   מהם 21%-ולכ ויותרשנות לימוד  85השכלה של מן העולים  73%-ל

 .יותרשנות לימוד ו 85הזקנים שאינם עולים הם בעלי ן מ 52%לעומתם, רק 

 המועצות  בריתממדינות עלו מרוסיה והיתר עלו  51%-העולים עלו מאוקראינה, כן מ 61%-כ

 האחרות.בר לשע

 אחוז  :44-52+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני 44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

+ 32מאשר בקרב עולים שעלו בגיל  33-61העולים הנשואים גבוה יותר בקרב עולים שעלו בגיל 

( ובהתאם לכך, אחוז העולים שמתגוררים לבדם גבוה יותר בקרב , בהתאמה63%לעומת  23%)

(. עולים מבוגרים יותר הם גם מעט , בהתאמה13%לעומת  61%-שעלו מבוגרים יותר )כ עולים

  מקרב העולים הצעירים יותר(. 77%+ שנות לימוד לעומת 85בעלי  29%פחות משכילים )

 מהם בני  21%מעט יותר מבוגרים ) 91-עולי שנות ה :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

גרים לבד בהשוואה יותר אחוז גבוה מהם, (. +73שהנם בני  1111-מעולי שנות ה 31%+ לעומת 73

 .(, בהתאמה17%לעומת  55%) 1111-לעולי שנות ה

 

 בעברית השליטה רמת 4.2

קלטותם יהלמנים להשתלבותם החברתית בארץ, מהסמן אחד  היאמיומנות של עולים בשפה העברית 

התבססותם הכלכלית. קשיי שפה יכולים להוות מחסום לנגישות שירותי רווחה לבשוק העבודה ו

. העולים נשאלו על רמת השליטה שלהם בעברית לפני עלייתם ארצה בעבור זקנים עולים ובריאות

 עברית.שפה השליטה מספקת ב-בעת פנייה לקבלת שירותים בשל אי שחוונשאלו על קשיים , וכן וכיום

 הלוח עולה כי:ן . מזה מפרט את הממצאים בנושא 6לוח 

 העולים ידעו עברית לפני שעלו לישראל )נתונים שאינם בלוח(.ן מ 8%-רק כ 

 ( עדיין מתקשים מאוד בעברית ובכלל זה בדיבור, קריאה, 71%-כיום, רוב העולים )למעלה מ

 מהם למדו באולפן לאחר שעלו ארצה. 73%-בה והבנה. זאת על אף שככתי

 יש למי  מרביתםאולם ל, כתיבת מכתבים בעבריתבהעולים מתקשים במילוי טפסים ון מ 91%-כ

 לפנות לעזרה בעניין זה.

 הם העולים פונים לאנשי מקצוע דוברי רוסית בעת שן מ 23%-הקשיים בשפה העברית, כ נוכח

 רפואיים.נזקקים לשירותים 
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 עולים  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

 91%-)כ עברית מאלו שעלו לארץ בגיל צעיר יותרר בבלד+ מתקשים הרבה יותר 32שעלו בגיל 

אלו שעלו צעירים  בקרבאחוז העולים שלמדו באולפן גבוה מעט יותר  .(, בהתאמה35%לעומת 

אליהם הם שעם זאת, לשתי הקבוצות יש מקורות תמיכה  (., בהתאמה75%לעומת  15%יותר )

 פונים לעזרה במילוי טפסים או בעת צורך לפנות לשירותים רפואיים.

 מתקשים יותר בעברית.  1111-כצפוי, עולי שנות ה :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

. המתקשים בכך 91-מעולי שנות ה 71%-לעומת כ מהם מתקשים לדבר בעברית, 91%-למשל, כ

(. , בהתאמה27%לעומת  77%) 91-אחוז העולים שלמדו באולפן גבוה מעט יותר אצל עולי שנות ה

פונים יותר לעזרתם של אנשי מקצוע דוברי רוסית בעת שהם  1111-כן נראה כי עולי שנות ה-כמו

 .(בהתאמה, 25% לעומת 77%) נזקקים לשירותים רפואיים

וותק  עלייה: רמת שליטה בשפה העברית וקשיי שפה בעת פנייה לשירותים, לפי גיל בשנת ה5לוח 
 בארץ )באחוזים(

  
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל 

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
רמת שליטה חלשה עד חלשה מאוד 

 בעברית כיום
     

 a,b 44 35 19 75 98בדיבור

 a,b 43 29 91 11 91בקריאה

 a,b 44 71 95 16 98בכתיבה

 a,b 43 31 12 78 11בהבנה
      

 a,b 44 15 75 77 27למד באולפן
 83 86 85 83 45 למד במסגרת אחרת

      
קשיים במילוי טפסים וכתיבת מכתבים 

 a,bבעברית
 

44 
 
18 

 
96 

 
19 

 
96 

      
לפנות לעזרה במילוי  האם יש לך למי

 טפסים )מקרב המתקשים במילוי טפסים(
 

42 
 
95 

 
91 

 
91 

 
91 

      
      a,bקבלת שירותים רפואיים

 81 81 86 9 42 מתקשה
 77 25 71 38 44 פונה לאנשי מקצוע דוברי רוסית

 88 13 85 61 23 לא מתקשה כלל
a  מובהקת ברמה של 32בין עולים שעלו בגיל ל 33-61 לההשוואה בין עולים שעלו בגי +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

 ותפקודי בריאותי מצב 4.3

נושאים הם נשאלו על אודות ההזקנים, על מנת ללמוד על מצבם הבריאותי והתפקודי של העולים 

אישי )רחצה, הלבשה, ה, יכולת הניידות מחוץ לבית, קשיים בטיפול בריאות הכלליה: מצב אלהה

 אכילה( ובניהול משק הבית.
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 לוח עולה כי:ן המוצגים נתונים על מצבם הבריאותי והתפקודי של העולים. מ 3בלוח 

 73% אוכלוסיית הזקנים שאינם קרב מ 31%-דיווחו על מצב בריאותי ירוד לעומת כ העוליםן מ
 עולים.

 להתרחץ, להתלבש או  – העולים מתקשים בביצוע פעולה אחת לפחות של טיפול אישין מ 51%-כ

)נתונים  הפעולות הללון אחת או יותר מ העולים אינם מסוגלים כלל לבצע ןמ 81%-, וכלבדלאכול 

 .שאינם בלוח(

 66% בעצמם )ביצוע פעולות כמו  ולנהל מסוגלים אינם אובניהול משק הבית העולים מתקשים  ןמ

מן העולים  3%-אינם מסוגלים לרדת או לעלות במדרגות וכ 81%-ניקיון, קניות וסידורים(. כ

 .םדיווחו כי הם מרותקים לבית

 מצבם  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

ממצבם של עולים צעירים פחות טוב  בוגר יותר לארץהבריאותי והתפקודי של עולים שעלו בגיל מ

 + מתקשים לפחות בפעולה אחת של טיפול אישי לעומת 32מאלו שעלו בגיל  63%-יותר. למשל, כ
מתקשים מן העולים המבוגרים יותר  37%-, והמתקשים בכך מקרב עולים צעירים יותר 11%-כ

 .המתקשים בכך העולים הצעירים יותרן מ 51%בניהול משק הבית לעומת 

 כי מצבם מעלה שתי האוכלוסיות  ה ביןהשווא :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

, כפי 1111-של עולים שעלו בשנות ה ממצבםפחות טוב  91-הבריאותי והתפקודי של עולי שנות ה
 הנראה בשל גילם המבוגר יותר של העולים הוותיקים יותר.

בטיפול אישי, בניידות מחוץ לבית ובניהול משק  יאותי, קשייםעצמי על המצב הבר : דיווח4לוח 
 וותק בארץ )באחוזים( עלייההבית, לפי גיל בשנת ה

  
-סך
 לוהכ

עלו  43-עלו בשנות ה
 בשנות

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

 a,b 44 22 16 72 29כך טוב/בכלל לא טוב -המצב הבריאותי לא כל
      

לבצע או אינו יכול לבצע  מתקשה – טיפול אישי
 כלל

     

 a,b 32 89 66 55 11לפחות פעולה אחת
 a,b 24 82 57 11 11להתלבש

 a,b 33 81 68 58 18לרחוץ את כל הגוף
 a 43 2 11 86 88 לאכול

      
      ניהול משק הבית

קושי רב או חוסר יכולת לבצע פעולות הקשורות 
 a,bקיון, קניות וסידורים(יבמשק הבית )כגון נ

55 51 37 62 52 

      
      ניידות מחוץ לבית

 [6] 3 7 [5] 4 לא מסוגל ללכת מחוץ לבית )מרותק לבית(
 a 44 6 81 81 9 לא מסוגל לעלות ולרדת קומה אחת

a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

 צורך במכשור רפואי או אורתופדי

 הליכון, מקלכגון )נשאלו האם הם זקוקים למכשור אורתופדי שאינו ברשותם כיום הזקנים העולים 

 .(משקפיים או מכשיר שמיעהאחר )כמו זקוקים למכשור רפואי הם וכן האם  ,(נעל אורתופדית או
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 הממצאים עולה כי:ן מ

 85% זקוקים למזרן שינה אורתופדי  1%-מדרסים, כלהעולים זקוקים לנעל אורתופדית או ן מ   

 דיווחו על צורך במקל. 3%-וכ

 זקוקים למכשיר שמיעה. 81%-העולים זקוקים למשקפיים וכן מ 11%-כ 

 כיום ותעסוקה תעסוקתית היסטוריה 4.4

: אלההם נשאלו על הנושאים ההזקנים על מנת ללמוד על ההיסטוריה התעסוקתית של העולים 

פעם בארץ ובאיזה גיל, האם עבדו  האם עבדו אילארץ,  תםעליי טרםהמקצוע )משלח היד( שרכשו 

 עובדים כיום.הם במקצוע שלהם והאם 

 הלוח עולה כי:ן . מהזקנים ודות ההיסטוריה התעסוקתית של העוליםאעל מוצגים הממצאים  2בלוח 

 הם בעלי משלח יד מתחום התעשייה  83%-( הם בעלי משלח יד אקדמי, כ21%-רוב העולים )כ

העולים לא עבדו מן  73%-כבעלי מקצועות חופשיים וטכניים. מעניין לציין כי הם  81%-והבינוי וכ

הסיבות העיקריות שצוינו על ידי העולים לכך שלא עבדו  עלייתם. טרםאותו רכשו שבארץ במקצוע 

קושי ו (51%גיל פרישה או סמוך לגיל פרישה )היותם ב ,(37%היו: קשיי שפה )שלהם במקצוע 

 (. 11%למצוא עבודה במקצוע )

 העולים עבדו ן מ 36%ואילו לאחר עלייתם לארץ רק  ,( עבדו בשכר77%עלייתם, רוב העולים ) טרם

היו  לאחר עלייתםמאלו שעבדו  31%-מאלו שעבדו לפני העלייה עבדו גם לאחריה(. כ 21%-)כבשכר 

 חמשמ יותרעבדו  73%שעבדו בארץ,  העוליםל מקרב והכ-+ כשעבדו לראשונה בארץ. בסך32בני 

 שנים.

 85% ן מ 11%+(. 73מקרב בני  6%לעומת  76-23מקרב בני  13%-)כהעולים עובדים כיום ן מ

 שעובדים כיום ציינו כי הסיבה לכך היא כלכלית.העולים 

 אינם עובדים כיום, אך הביעו נכונות לעבוד.ו עבדו בארץ בעבר 81%-כ  

 יותר :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה 

+(. הללו 32לים שעלו בגיל עון מ 71%עבדו לפני עלייתם )לעומת  33שעלו עד גיל ן העולים מ 91%-מ

כן,  +(. כמו32מאלו שעלו בני  61%-לעומת כ 11%גם הספיקו להשתלב בעבודה לאחר עלייתם )

העולים שעלו בגיל מן  12%בהתאמה(.  ,3%לעומת  13%עובדים עד היום )מהם אחוז גבוה יותר 

שתי קרב יותר(. במאלו שעלו צעירים  23%-מבוגר יותר לא עבדו במקצוע שלהם כלל )לעומת כ

ן מ 65%(. 37%-האוכלוסיות, רוב אלו שלא עבדו במקצוע ציינו קשיי שפה כאחת הסיבות לכך )כ

העולים המבוגרים שלא עבדו במקצוע ציינו כי גילם המבוגר מנע מהם לעבוד במקצוע )לעומתם, 

ותר שלא עבדו העולים הצעירים ין מ 61%-ואילו כ, העולים הצעירים יותר ציינו סיבה זו(ן מ 83%

העולים ן מ 13%-)לעומתם, כ בתחוםיתה קושי למצוא עבודה יבמקצוע ציינו כי הסיבה לכך ה

 המבוגרים יותר ציינו סיבה זו(.

 מעולי  11%-כ עולה כימהשוואת שתי האוכלוסיות  :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

רק  ,ל אף שעלו בגיל צעיר יותרע .1111-המעולי שנות  23%-עבדו לפני עלייתם לעומת כ 91-שנות ה

עולה  לוחן ה. זאת ועוד, מ91-מעולי שנות ה 21%-לעומת כ ,עבדו בארץ 1111-מעולי שנות ה 51%-כ

מעולי  81%-+ )לעומת כ23לעבוד בהיותם בני  החלושעבדו בארץ  1111-מעולי שנות ה 57%כי 
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(. 91-מעולי שנות ה 71%-מהם לא עבדו כלל במקצוע שלהם )בהשוואה לכ 91%-ככי ו (91-שנות ה
(. 37%-שתי האוכלוסיות, רוב אלו שלא עבדו במקצוע ציינו קשיי שפה כאחת הסיבות לכך )כקרב ב

 91-מעולי שנות ה 11%ציינו כי לא עבדו מפאת גילם המבוגר )לעומתם,  1111-מעולי שנות ה 63%

שלא עבדו במקצוע ציינו כי לא מצאו  91-מעולי שנות ה 51%-ינו סיבה זו(. כשלא עבדו במקצוע צי

 שלא עבדו במקצוע ציינו סיבה זו(. 1111-מעולי שנות ה 83%-עבודה בתחום )לעומתם, כ

 וותק בארץ )באחוזים( עלייהתעסוקה לפני העלייה ובארץ, לפי גיל בשנת הו: משלח יד 4לוח 
  

 
 לוהכ-סך

 43-עלו בשנות ה
 ו בשנותעל
 1111-ה

 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

 433 433 433 433 433 לוהכ-סך
      משלח יד

 [[8]] [1] [5] [[8]] 2 חסרי מקצוע
 21 39 31 21 44 משלח יד אקדמי

 86 81 81 83 42 מקצועות חופשיים וטכניים
 6 3 2 6 4 עובדי פקידות

 86 83 82 85 44 מקצועיים בתעשייה ובבינויעובדים 
 82 1 1 7 4 מקצועות אחרים*

      

 a,b 44 91 71 79 26בשכר לפני העלייה ועבד
      

 a,b 45 18 61 31 51בשכר בארץ ועבד
      מתוכם:

      a,bגיל כשעבד לראשונה בארץ
33-61 44 98 [[1]] 33 7 
26-32 34 9 73 52 32 

23+ 42 -- 15 9 57 
      

      a,bמספר שנות עבודה בארץ )בכל העבודות(
 87 3 9 [1] 4 עד שנה )כולל(

3-1  23 81 19 89 55 
81-2  33 16 52 19 59 
88 + 55 21 13 67 88 

      

 a,b 45 26 12 75 11כלל במקצוע בארץ ולא עבד
עבודה -מתוכם, סיבות עיקריות לאי

 במקצוע**:
     

 32 37 32 31 44 שפהקשיי 
 a,b 33 83 65 11 63גיל

 a,b 24 52 16 51 85עבודה בתחום ולא מצא
      

 a 43 13 3 86 81 כיום יםעובד
      

עבדו אי פעם בארץ ולא עובדים כיום אך 
 a מעוניינים לעבוד***

4 83 2 81 7 

 בחקלאות, עובדים בלתי מקצועיים וחסרי משלח יד אזרחיכולל: מנהלים, סוכנים ועובדי מכירות, עובדים מקצועיים    *
 ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת  **
פעם בארץ וענו שאינם עובדים כיום -האחוז המוצג הוא מתוך כלל העולים. מכיוון ששאלה זו נשאלו רק אלו שעבדו אי ***

 המחקרנים לעבוד מקרב אוכלוסיית יאומדן של אחוז המעוני-המדגם( סביר כי האחוז המוצג הוא תתן מ 61%-)כ
a  מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
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 דיור מאפייני 4.6

סוג הדירה )בעלות  :הדיור של העולים מאפייניהייתה ללמוד על  המחקראחת המטרות המרכזיות של 

עניין לעבור למסגרת הבעת דיור ציבורי(, הוצאות על דיור, תנאי הדיור ואו פרטית, שכירות פרטית 

לפי  ,ו להלןיוצגהעולים  הדיור של מאפיינידיור אחרת כדוגמת דיור מוגן, הוסטל או דיור ציבורי. 

)מרכז ( ולפי אזור המגורים של משק בית הרכב אחר משק בית של זוג אובית )גרים לבד, ההרכב משק 

  .פריפריה(או 

 עולה כי: 1-ו 7, 5מלוחות 

  ם או בהסדרי הגרים עם בן זוג בלבד והיתר גרים עם ילדי 65%העולים גרים לבד, ן מ 51%-מיותר

 .(5)לוח ( 11%-)כ מגורים אחרים

 מתגוררים בדירה  55% ,משפחתםהעולים מתגוררים בדירה בבעלותם ו/או בבעלות בני ן מ 61%-כ

 13%-לעומתם, כוהיתר בדיור ציבורי כדוגמת עמידר, עמיגור או במקבצי דיור.  תבשכירות פרטי

 .(5-ו 7ות לוח) ציבוריבדיור גרים  5%-ו גרים בדירה בבעלותם+ שאינם עולים 23בני מ

 44-פחות מ +( לעומת אלו שעלו בהיותם בני44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה:  

גרים בדירה בבעלות פרטית )שלהם ו/או של  33-העולים שעלו בהיותם בני פחות ממן  71%-כ

העולים המבוגרים יותר אינם גרים בדירה שהיא בבעלות פרטית )שלהם מן  73%-כשילדיהם( בעוד 

ן מ 53%שוכרים דירות בשוק הפרטי )לעומת  86% ,ו/או של ילדיהם(. בקרב העולים הצעירים יותר

ן העולים מ 51%מחברה ציבורית )לעומת שוכרים דירות  82%-העולים המבוגרים יותר(, ו

 .(7המבוגרים יותר( )לוח 

 אינם גרים  1111-העולים שעלו בשנות המן  91% :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

. מרבית עולי שנות 91-( מקרב עולי שנות ה33%מוך בהרבה )בדירה בבעלות פרטית לעומת אחוז נ

כן,  . כמוהעושים כן 91-שנות ה עולימ 12%( לעומת 76%בשוק הפרטי )שוכרים דירות  1111-ה

 (. 7)לוח  91-מעולי שנות ה 19%מתגוררים בדיור ציבורי לעומת  1111-מעולי שנות ה 83%

 ציבורי )לעומת דיור בהעולים שמתגוררים לבד גרים  ןמ 31%-כ :השוואה לפי הרכב משק הבית

 מקרב העולים המתגוררים במשקי בית אחרים 3%-מקרב המתגוררים עם בן זוג בלבד ו 15%

העולים שמתגוררים עם בן זוג בלבד גרים בדירה בבעלות  ןאחוזים מ 62%(. הגרים בדיור ציבורי

ן מ 55%-. כדירה בבעלות פרטיתהמתגוררים ב העולים שגרים לבדםן מ 87%פרטית לעומת 

 (.1העולים שמתגוררים לבד, או עם בן זוג בלבד, גרים בדירה בשכירות פרטית )לוח 

 גבוה מזה פריפריה  יבאזורציבורי  בדיוראחוז העולים המתגוררים  :השוואה לפי אזור המגורים

, בהתאמה(. המצב הפוך 11%לעומת  52%מרכז ) יבאזורציבורי דיור בשל העולים המתגוררים 

העולים ן מ 61%פריפריה לעומת אזורי העולים בן מ 15% :מתגוררים בשכירות פרטיתבאשר ל

אחוז המתגוררים בדירות בנוגע למרכז. לא נמצא הבדל מובהק בין שתי האוכלוסיות באזורי 

 (.1בבעלות פרטית )לוח 
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ה וותק י, לפי גיל בשנת העליבה מתגורריםשהם פי סוג הדירה על הזקנים : התפלגות העולים 4לוח 
 בארץ )באחוזים(

 
 

 a,bדירה

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

 433 433 433 433 433 לוהכ-סך
 88 63 12 29 53 בבעלות פרטית

 76 12 53 86 33 בשכירות פרטית
 83 19 51 82 24 ציבורי דיורב
a     מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b   מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

 
הבית ואזור  לפי הרכב משק, בהמתגוררים  שהםעל פי סוג הדירה  הזקנים: התפלגות העולים 4לוח 

 המגורים )באחוזים(
 אזור המגורים* הרכב משק הבית  

 זוג בודד לוהכ-סך a,bדירה
הרכב משק 

 מרכז פריפריה  *בית אחר
 433 433 433 433 433 433 לוהכ-סך

 59 68 37 62 87 53 בבעלות פרטית
 61 15 51 58 55 33 בשכירות פרטית

 11 52 3 15 61 24 בדיור ציבורי
a   ההשוואה לפי הרכב משק הבית מובהקת ברמה שלp<0.05 
b   ההשוואה בין פריפריה למרכז מובהקת ברמה שלp<0.05 
 אחוז כחצי ואה בלבד מטפלת עם הגרים שיעור * 

בה מתגוררים שהם על פי הרכב משק הבית, לפי סוג הדירה הזקנים : התפלגות העולים 4לוח 
 )באחוזים(

 ציבורי בדיור בשכירות פרטית בבעלות פרטית לוהכ-סך בית*ההרכב משק 
 433 433 433 433 לוהכ-סך

 31 58 86 32 בודד
 57 61 69 53 זוג

 3 19 57 24 **הרכב משק בית אחר
 *p<0.05 
 אחוז כחצי הוא בלבד מטפלת עם הגרים שיעור** 

 פרטית בבעלות בדירה המתגוררים עולים. א

על סדרת שאלות  להשיבשהשיבו כי הם מתגוררים בדירה בבעלות פרטית התבקשו זקנים העולים ה

העוסקות בדירה שבבעלותם: בבעלות מי הדירה, האם מי מבעלי הדירה משלמים משכנתא על הדירה, 

סיוע ממשרד הבינוי  יםמקבלהם האם ובתשלומי המשכנתא  פיםמשתתו/או בן הזוג האם העולה 

 .המשכנתאהחזרי והשיכון בתשלומי 
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 עולה כי: 85-81מלוחות 

 הם  (הזקניםמכלל העולים  17%מהווים ו)העולים שמתגוררים בדירה בבעלות פרטית ן מ 71%-כ

מכלל העולים הזקנים( והיתר  1%מתגוררים בדירה בבעלות הילדים )מהווים  11%-כ ,בעלי הדירה

 .(81 )לוחהילדים עם בדירה בבעלות משותפת מתגוררים  הזקנים(מכלל העולים  3%מהווים ה)

 שנים. 81-מ יותרדירה הבעלי הדירות מחזיקים בבעלות על שהם העולים מן  73%-כ 

 89%, המהווים 13%-מבעלי הדירות משלמים משכנתא עבור הדירה, ברוב המקרים )כ 21%-כ 

לתשלום. מקרב עולים שותף  שהואמשלם בעצמו את המשכנתא או  העולהמכלל העולים הזקנים( 

מתגוררים בדירה שמשולמת בעדה משכנתא,  33%-כ, חלקיתהמלאה או ה םשהדירה בבעלות

סיוע ממשרד  יםמקבל 88%-ו לתשלום פיםאת המשכנתא או שות םבעצמ מיםמשל 91%מתוכם: 

אחוז מתגוררים בדירה  11%-כ ,הבינוי והשיכון. מקרב עולים שהדירה בבעלות הילדים בלבד

מכלל העולים  1%-)המהווים כ 63%-לתשלום ו פיםשות 21% מהםשמשולמת בעדה משכנתא, 

בתשלומי של העולה  (. גובה ההשתתפות88)לוח  6סיוע ממשרד הבינוי והשיכון מקבלים (הזקנים

ת סכום החזרי שונות רבה בדיווחי העולים על אודו ישבממוצע לחודש. ₪  8,811-כ הואהמשכנתא 

 .(81 לוח) ₪  131 הואוהסכום החציוני  ,המשכנתא

 מקבלים סיוע ( הקשישיםמכלל העולים  6%המהווים )שמשלמים משכנתא העולים  ןמ 11%-כ

השיכון  הבינויהעולים עולה כי גובה הסיוע הניתן להם ממשרד  ימדיווח .משרד הבינוי והשיכוןמ

 .(81)לוח  ₪ 765 הואוהסכום החציוני  לחודש בממוצע₪  271-תשלומי המשכנתא הוא כ בהחזר

 ( הזקניםמכלל העולים  81%-)כמשכנתא  עבורה שמשולמתהעולים המתגוררים בדירה  ןמ 13%-לכ

 .(81 )לוח םתשלומיהשנים עד סיום  חמשמ יותרנותרו 

 שיעור :44-שעלו בהיותם בני פחות מ +( לעומת אלו44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה 

השיעור ן הוא יותר מפי שניים מ 33-61עולים שעלו בגיל ה מביןרשומים כבעלי הדירה ה העולים

זה מתבטא גם באחוז (. נתון , בהתאמה61%-לעומת כ 17%המקביל בקרב עולים מבוגרים יותר )

ומתגוררים בדירה  33ד גיל עולים שעלו עה מבין 91%-המשתתפים בתשלומי המשכנתא: כ עוליםה

מבוגרים יותר המתגוררים בדירה העולים ה ביןמ 71%-שמשולמת עליה משכנתא לעומת כ

בני כשהם העולים שעלו ן מ 13%-כ :המשלמים משכנתאעולים בקרב שמשולמת עליה משכנתא. 

. לא מאלו שעלו צעירים יותר 81%-מקבלים החזר חלקי בעד תשלומי המשכנתא לעומת כ +33

המשכנתא ובגובה סכום החזרי נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי האוכלוסיות בסכום תשלומי 

 (.81)לוח  םבתשלומי העולה של  השתתפותה

 הדירה היא ברוב המקרים  1111-בקרב עולי שנות ה :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

רשומים העולים  ןמ 71%-כ :צב הפוךהמ 91-עולי שנות ה בקרבואילו  ,( בבעלות הילדים73%-)כ

משלמים  1111-בהן מתגוררים עולי שנות השמבעלי הדירות הפרטיות  11%-כבעלי הדירות. כ

                                                   
 ייתכןרשום כבעל הדירה.  שהוא בתנאי רקיכול לקבל סיוע ממשרד הבינוי והשיכון בהחזרי משכנתא  קשיש 6

עם  שלהםאו בבעלות משותפת  הילדים של מלאההדירה בבעלות  האםשמשיבי הסקר אינם יודעים בוודאות 
 הילדים או שאינם יודעים בוודאות איזה סוג סיוע מקבלים ממשרד הבינוי והשיכון. 
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 .91-בהן מתגוררים עולי שנות השהדירות הפרטיות  מבעלי 21%-משכנתא בעבור הדירה לעומת כ

הגרים בדירה שמשולמת בעדה משכנתא משתתפים בעצמם  1111-מעולי שנות ה 71%-כ

 91-מעולי שנות ה 13%-לעומת כ (1111-שעלו בשנות ה עוליםמכלל ה 2%)מהווים כ מיםבתשלו

(. ממוצע החזרי 91-מכלל עולי שנות ה 11%משכנתא )מהווים משולמת  שעבורןהגרים בדירות 

   לעומת ₪  1,111) 91-מובהק מזה של עולי שנות האופן גבוה ב 1111-המשכנתא של עולי שנות ה

אולם לא נמצא הבדל מובהק בין שתי האוכלוסיות בסכום ההשתתפות של  ,(בהתאמה, ₪ 8,611-כ

 המקבלים 1111-שיעור עולי שנות ה ,המשלמים משכנתא עוליםבתשלומי המשכנתא. בקרב  עולהה

   השיעור המקביל מקרב עולי שנות  ןמ שלושההחזר חלקי על תשלומי המשכנתא הוא יותר מפי 

מכלל עולי  3%-)המהווים כ 87%( לעומת 1111-מקרב כלל עולי שנות ה 3%)המהווים  21%: 91-ה

כנראה בשל העובדה שהחזר על תשלומי משכנתא מטעם משרד השיכון והבינוי מוגבל , (91-שנות ה

גבוה באופן מובהק  1111-עולי שנות הדיווחו  שעליו(. גובה הסיוע 1שנים )לוח  81-לר לכל היות

 (.81( )לוח בהתאמה, בממוצע₪  281לעומת  ₪ 122) 91-עולי שנות הדיווחו  שעליומזה 

 ברוב בדירה בבעלות פרטית,  עם בן זוגבקרב המתגוררים  :השוואה לפי הרכב משק הבית

-מקרב המתגוררים לבד ו 75%ו/או בן הזוג )לעומת  העולהבבעלות  הדירה היא (95%המקרים )

מתגוררים בדירה שמשולמת בעדה  31%-מקרב המתגוררים במשקי בית אחרים(. מתוכם, כ 51%

מקרב המתגוררים במשקי בית אחרים(.  77%-מקרב המתגוררים לבד ו 32%משכנתא )לעומת 

אחרים, לעומת בקרב שתי האוכלוסיות סכום המשכנתא גבוה באופן מובהק בקרב משקי בית 

בממוצע ₪  8,111-גר עם אחרים, לעומת כ העולהבהם שבממוצע במשקי בית ₪  8,791האחרות )

העולים גר לבד או עם בן זוג בלבד(. כצפוי, במשקי בית אלו שיעור  העולהבהם שבמשקי בית 

לעומת  71%ו של זוג )משתתפים בתשלום המשכנתא נמוך יותר לעומת במשקי בית של בודדים אה

בהתאמה(. מדיווח העולים עולה כי גובה הסיוע ממשרד הבינוי והשיכון בהחזר  ,91%-ו 19%

או במשקי בית של זוג נמוך באופן  בודדיםתשלומי המשכנתא לעולים המתגוררים במשקי בית 

₪  771לעומת ₪,  316, ₪ 321מובהק מזה הניתן לעולים המתגוררים במשקי בית אחרים )

 (.81בהתאמה( )לוח  ,בממוצע

 פריפריה  באזוריבין עולים המתגוררים מובהקים  יםהבדל ולא נמצא :השוואה לפי אזור המגורים

 (.85)לוח  מרכזבאזורי לבין עולים המתגוררים 
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הגרים בדירה בבעלות פרטית, לפי זקנים תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים  : 43לוח 
 (בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל המדגם בעמודהוותק בארץ ) עלייההגיל בשנת 

 
 
 

 
 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

 88 63 12 29 53 גרים בדירה בבעלות פרטית
 

 a,bמתוך בעלי הדירה
     

 (1) 87 (58) 78 (88) 68 (39) 17 (24) 44 ו/או בן הזוג בבעלות הזקן
 (1) 72 (7) 87 (81) 61 (5[ )3] (4) 44 בבעלות הילדים בלבד 

 (8[[ )7]]  (3) 81 (3) 89 (2) 1 (4) 42 בבעלות משותפת של הזקן והילדים
      

      b מספר שנות בעלות על הדירה
3-8 43  81  81  88  36 

81-2 45  81 87  86 86 
88+ 45  71  78  73 58 
      

מישהו מבעלי הדירה משלם משכנתא 
 b בעבור הדירה

 
43 (23) 

 
37 (59) 

 
25 (82) 

 
39 (12) 

 
79 (1) 

      מתוכם:
הזקן או בן הזוג משתתפים  בתשלום 

 aהמשכנתא
 

45 (44) 
 
91 (52) 

 
78 (81) 

 
16 (11) 

 
78 (2) 

סיוע ממשרד הזקן או בן הזוג מקבלים 
הבינוי והשיכון בהחזר חלקי של 

 a,bהמשכנתא

 
 

44 (5) 

 
 
[88( ]6) 

 
 

12 (6) 

 
 

87 (6) 

 
 

21 (3) 
      

כמה שנים נותרו עד סיום החזרי 
 b המשכנתא

     

3-8 44 (3) 81 (7) (85( )1) 82 (6) [[81( ]]8) 
81-2 44 (44) 32 (18) 67 (7) 35 (85) [[6( ]]1) 
88+ 35 (4) 12 (81) 61 (2) 58 (1) 16 (2) 
      

 ₪-( / חציון ב44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
       ₪(*-סכום תשלום המשכנתא בחודש )ב

 b 4,544 8,613 8,637 8,618 1,171 ממוצע
 1,991-8,326 8,323-8,177 8,711-8,182 8,315-8,112 4,442-4,343 93%רווח סמך 

 1,111 8,111 8,111 8,111 4,333 חציון
      

סכום ההשתתפות של הזקן בתשלומי 
 ₪(**-המשכנתא )ב

     

 8,811 8,818 953 8,833 4,435 ממוצע
 8,663-982 8,189-911 8,811-721 8,518-8,111 4,244-444 93%רווח סמך 

 8,111 157 111 163 443 חציון
      

גובה הסיוע של משרד הבינוי והשיכון 
 ₪(**-המשכנתא )בבהחזר תשלומי 

     

  b 271  638  766  281  122 ממוצע
 921 - 775 792 - 661 111 - 218 151 - 71 181 - 317 93%רווח סמך 

 111 211 711 811 765 חציון
  מקרב המשיבים על השאלה לא ידעו או סירבו לנקוב בסכום 11%-כ *
 לנקוב בסכוםמקרב המשיבים על השאלה לא ידעו או סירבו  87%-כ **

a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
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לפי בעלות על הדירה בקרב עולים זקנים, תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא : 44לוח 
 זים, בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל המדגם בעמודה()באחו

  
 לוהכ-סך

בקרב עולים שהדירה בבעלות מלאה 
 *או בן הזוגו/או חלקית של הזקן 

בקרב עולים שהדירה 
 *בבעלות הילדים בלבד

מישהו מבעלי הדירה משלם 
 b 43 (23) 33  (81) 18 (2) משכנתא בעבור הדירה

    מתוכם:

הזקן או בן הזוג משתתפים  
 aבתשלום המשכנתא

 

45 (44) 91  (44) 39 (5) 

הזקן או בן הזוג מקבלים 
סיוע ממשרד הבינוי והשיכון 
 a,bבהחזר חלקי של המשכנתא

 
 

44 (5) 88  (2 ) 63  (2)**  
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
העולים הזקנים גרים בדירה שהיא ן מ 51%: כךוהם מתפלגים , גרים בדירה בבעלות פרטית 61%יוזכר כי  *

העולים הגרים בדירה שהיא בבעלות ן מ 1%בבעלותם המלאה או בבעלות משותפת עם הילדים לעומת 
 בלבד הילדים

 ייתכןרשום כבעל הדירה.  שהוא בתנאי רקיכול לקבל סיוע ממשרד הבינוי והשיכון בהחזרי משכנתא עולה **
עם  שלהםאו בבעלות משותפת  הילדים של מלאההדירה בבעלות  האםשמשיבי הסקר אינם יודעים בוודאות 

 והשיכון.מקבלים ממשרד הבינוי שהם סיוע מהו ההילדים או שאינם יודעים בוודאות 
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הגרים בדירה בבעלות פרטית, זקנים : תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים 42לוח 
 ()בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל המדגם בעמודהלפי הרכב משק הבית 

  
 לוהכ-סך

 
 בודד

 
 זוג

הרכב משק 
 בית אחר

 37 62 87 53 גרים בדירה בבעלות פרטית
 מתוכם: 

 בעלי הדירה*
    

 (87) 51 (65) 95 (85) 75 (24) 44 בבעלות הזקן ו/או בן הזוג
 (13) 62 (8[[ )1]] (5[ )83] (4) 44 בבעלות הילדים בלבד 

 (81) 11 (1[ )3] (1[ )81] (4) 42 בבעלות משותפת של הזקן והילדים
     

      מספר שנות בעלות על הדירה
3-8 31 [88] 81 87 

81-2 45 [[1]] 86 82 
88+ 45 18 72 27 
     

 (61) 77 (11) 61 (81) 32 (23) 43 משלמים משכנתא בעבור הדירה*
     מתוכם:

הזקן או בן הזוג משתתפים  בתשלום 
 *המשכנתא

45 (44) 19 (9) 91 (18) 71 (19) 

הזקן או בן הזוג מקבלים סיוע ממשרד 
הבינוי והשיכון בהחזר חלקי של 

 המשכנתא

44 (5) [[87( ]]1) [86( ]5) 16 (81) 

     

כמה שנים נותרו עד סיום החזרי 
 המשכנתא*

    

3-8 44 (3) 13 (5) [85( ]5) 82 (2) 
81-2 44 (44) 66 (6) 22 (86) 51 (86) 
88+ 35 (4) 58 (5) 11 (3) 62 (87) 
     

 ₪-( / חציון ב44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
      ₪(**-המשכנתא בחודש )בסכום תשלום 

  8,791  8,183  8,823 4,544  ממוצע*
 1,118-8,311 8,689-8,188 8,671-121 4,442-4,334 93%רווח סמך 

 8,311 131 911 4,333 חציון
     

סכום ההשתתפות של הזקן בתשלומי 
 ₪(***-המשכנתא )ב

    

  8,188  8,172  917 4,435 ממוצע
 8,681-8,188 8,151-986 8,821-298 4,244-444 93%רווח סמך 

 8,111 157 731 443 חציון
 

גובה הסיוע בהחזר תשלומי המשכנתא 
 ₪(***-)ב

    

  771  316  321  271  *ממוצע
 173- 271 981 - 852 931 - 879 181 - 317 93%רווח סמך 

 711 181 711 765 חציון
*p<0.05 
 סירבו לנקוב בסכום רב המשיבים על השאלה לא ידעו או מק 11%-*כ*

  לא ידעו או סירבו לנקוב בסכוםמקרב המשיבים על השאלה  87%*** 
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: תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים הגרים בדירה בבעלות פרטית, לפי 43לוח 
 (המדגם בעמודה)בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל אזור המגורים 

 מרכז פריפריה לוהכ-סך 
 59 68 53 גרים בדירה בבעלות פרטית

 מתוכם: 
 בעלי הדירה

   

 (12) 27 (11) 78 (24) 44 בבעלות הזקן ו/או בן הזוג
 (1) 11 (1) 89 (4) 44 בבעלות הילדים בלבד 

 (3) 85 (6) 81 (4) 42 בבעלות משותפת של הזקן והילדים
    

     בעלות על הדירהמספר שנות 
3-8 43 9 82 

81-2 45 85 86 
88+ 45 71 71 
    

 (11) 31 (13) 21 (23) 43 משלמים משכנתא בעבור הדירה
    מתוכם:

 (89) 16 (18) 16 (44) 45 הזקן או בן הזוג משתתפים  בתשלום המשכנתא
הזקן או בן הזוג מקבלים סיוע ממשרד הבינוי והשיכון 

 המשכנתא בהחזר חלקי של
44 (5) 18 (3) 87 (6) 

    

    כמה שנים נותרו עד סיום החזרי המשכנתא
3-8 44 (3) [[88( ]]5) 11 (6) 

81-2 44 (44) 32 (85) 62 (9) 
88+ 35 (4) 55 (1) 56 (7) 
    

 ₪-( / חציון ב44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
     ₪(**-סכום תשלום המשכנתא בחודש )ב

  8,637  8,666 4,544  ממוצע
 8,221-8,163 8,251-8,131 4,442-4,334 93%רווח סמך 

 8,111 8,111 4,333 חציון
    

    ₪(***-סכום ההשתתפות של הזקן בתשלומי המשכנתא )ב
  8,196  8,882  4,435 ממוצע

 8,169-951 8,117-963 4,244-444 93%רווח סמך 
 121 111 443 חציון

    

    ₪(***-הסיוע בהחזר תשלומי המשכנתא )בגובה 
  773  367  271  ממוצע

 997 - 335 781 - 518 181 - 317 93%רווח סמך 
 711 211 765 חציון
*p<0.05 
 סירבו לנקוב בסכום לא ידעו או מקרב המשיבים על השאלה  11%-*כ*
 לא ידעו או סירבו לנקוב בסכוםמקרב המשיבים על השאלה  87%***
 
 פרטית בשכירות בדירה המתגוררים עולים. ב

בהן: והמדגם( נשאלו סדרת שאלות,  ןמ 55%כי הם גרים בדירה בשכירות פרטית ) שציינוזקנים עולים 

שכר הדירה החודשי, השתתפות בתשלומי שכר הדירה וקבלת סיוע ממשרד הבינוי והשיכון  גובה

    דירה.ימון שכר הבמ
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הגרים בשכירות פרטית, זקנים ע בתשלומי שכר הדירה בקרב עולים : תשלום שכר דירה וסיו45לוח 
)בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל וותק בארץ  עלייהלפי גיל בשנת ה
 (המדגם בעמודה

 
 
 

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

 76 12 53 86 33 בשכירות פרטיתגרים 
      מתוכם:

הזקן משתתף בתשלום שכר 
 הדירה

 
44 (32) 

 
98 (85) 

 
92 (56) 

 
93 (13) 

 
92 (78) 

שכר בתשלום הזקן מקבל סיוע 
 a,bדירה ממשרד הבינוי והשיכון

 
44 (33) 

 
71 (88) 

 
19 (58) 

 
12 (15) 

 
93 (71) 

  

 ₪-ב( / חציון 44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
      ₪(*-גובה שכר הדירה בחודש )ב

 b 2,333 1,613 1,871 1,157 1,615 ממוצע
 1,356-1,588 1,521-1,881 1,511-1,153 1,217-1,825 2,344-2,234 93%רווח סמך 

 1,611 1,111 1,111 1,311 2,333 חציון
      

סכום ההשתתפות של הזקן בשכר 
 ₪(*-הדירה )ב

     

 a 4,433 1,882 8,787 8,116 8,177 ממוצע
 8,991-8,723 8,911-8,218 8,161-8,313 1,651-8,118 4,444-4453 93%רווח סמך 

 8,111 8,211 8,351 1,111 4,443 חציון
 מקרב המשיבים על השאלה לא ידעו או סירבו לנקוב בסכום:  81%-כ     *
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

הגרים בשכירות פרטית, זקנים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשלומי שכר הדירה בקרב עולים 44לוח 
 (ל המדגם או כלל המדגם בעמודה)בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלמשק הבית  לפי הרכב

  
 לוהכ-סך

 
 בודד

 
 זוג

הרכב משק 
 בית אחר

 51 58 55 33 גרים בשכירות פרטית
     מתוכם:

 (53) 91 (51) 91 (58) 93 (32) 44 הזקן משתתף בתשלום שכר הדירה
שכר בתשלום הזקן מקבל סיוע 

 דירה ממשרד הבינוי והשיכון
 

44 (33) 
 
95 (58) 

 
19 (17) 

 
12 (51) 

  

 ₪-( / חציון ב44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
     ₪(**-גובה שכר הדירה בחודש )ב

  1,723  1,581  8,176 2,333  ממוצע*
 1,962-1,315 1,653-1,812 1,113-8,766 2,344-2,234 93%רווח סמך 

 1,111 1,511 8,111 2,333 חציון
     

סכום ההשתתפות של הזקן בשכר 
 ₪(**-)בהדירה 

    

  8,213  1,168  8,711 4,433  ממוצע*
 8,717-8,615 1,812-8,193 8,135-8,398 4,444-4,453 93%רווח סמך 

 8,311 1,111 8,311 4,443 חציון
*p<0.05                   ** מקרב המשיבים על השאלה לא ידעו או סירבו לנקוב בסכום 81%-כ 
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הגרים בשכירות פרטית, זקנים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשלומי שכר הדירה בקרב עולים 44לוח 
 ()בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל המדגם בעמודהלפי אזור המגורים 

 מרכז פריפריה לוהכ-סך 
 61 15 33 גרים בשכירות פרטית

    מתוכם:
 (59) 97 (18) 91 (32) 44 הזקן משתתף בתשלום שכר הדירה*

שכר דירה ממשרד תשלום הזקן מקבל סיוע ב
 הבינוי והשיכון

 
44 (33) 

 
91 (18) 

 
19 (52) 

  

 ₪-( / חציון ב44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
    ₪(**-גובה שכר הדירה בחודש )ב

  1,611  8,162 2,333  ממוצע*
 1,391-1,576 8,976-8,789 2,344-2,234 93%רווח סמך 

 1,311 8,731 2,333 חציון
    

    ₪(**-סכום ההשתתפות של הזקן בשכר הדירה )ב
  8,961  8,361 4,433  ממוצע*

 1,136-8,151 8,271-8,613 4,444-4,453 93%רווח סמך 
 8,911 8,311 4,443 חציון

*p<0.05  
 לא ידעו או סירבו לנקוב בסכום  81%-כ **
 

 עולה כי: 82-86מלוחות 

  העולים  מן  93%בחודש. ₪  1,511אותו משלמים העולים הוא שגובה שכר הדירה הממוצע

( משלמים את שכר הדירה מכלל העולים הזקנים 51% שהםהמתגוררים בדירה בשכירות פרטית )

 ₪. 8,111-עצמם משלמים בממוצע כ העוליםבעצמם או משתתפים בתשלום. 

 (הזקניםמכלל העולים  51%שהם פרטית ) שמתגוררים בדירה בשכירותהעולים ן מ 91%-כ 

  .מקבלים סיוע בתשלום שכר הדירה ממשרד הבינוי והשיכון

 לא :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה 

שתי האוכלוסיות בגובה ההוצאה החודשית על שכר הדירה, אולם זקנים בין  מובהק הבדל נמצא
₪  1,882בגיל צעיר יותר משתתפים בעצמם בנתח גדול יותר מתוך תשלום שכר הדירה )שעלו 

אלו שעלו בגיל בממוצע בקרב עולים מבוגרים יותר(. אחוז נמוך יותר מ₪  8,787בממוצע לעומת 
 (.86מקבלים סיוע בתשלום שכר הדירה )לוח + 32

 ינן נבדלות באופן משמעותי שתי האוכלוסיות א :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

 גבוהקצת יותר משלמים שכר דירה חודשי  1111-בהיקף ההוצאות על שכר דירה. עולי שנות ה

של עולים יותר  גבוהבממוצע(. אחוז ₪  1,111-לעומת כ בממוצע₪  1,611-)כ 91-עולי שנות המ

 ,12%לעומת  93%) 91-מקבלים סיוע בתשלום שכר הדירה מאשר עולים משנות ה 1111-משנות ה
 העולהסכום ההשתתפות של בנוגע לבהתאמה(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי האוכלוסיות 

 (.86בשכר הדירה )לוח 

 המשתתפים בתשלום שכר הדירה לא נמצא הבדל  העוליםקרב ב :השוואה לפי הרכב משק הבית

וג משק הבית. עם זאת בשיעור המקבלים סיוע בשכר הדירה ממשרד הבינוי והשיכון, לפי ס מובהק

בנתח גדול יותר מתשלום שכר הדירה  ,בממוצע ,עולים שמתגוררים עם בן זוג בלבד משתתפים

, ₪ 8,213-ו₪  8,711לעומת ₪  1,168לעומת עולים המתגוררים לבדם או במשקי בית אחרים )

 (.83בהתאמה( )לוח 
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 :עולים המתגוררים באזורי פריפריה משלמים בממוצע שכר דירה נמוך  השוואה לפי אזור המגורים

 (. 82( )לוח , בהתאמה₪ 8,961לעומת ₪  8,361) ם אלהאזוריאלו שאינם מתגוררים במיותר 

 ציבורי בדיור המתגוררים עולים. ג

הזמן  בהן משךוהמדגם( נשאלו סדרת שאלות, ן מ 17%שהשיבו כי הם גרים בדיור ציבורי ) זקניםעולים 

 .הניתן להם שנאלצו להמתין עד שנכנסו לדירה וגובה הסיוע

 :עולה כי 89-87מלוחות 

 23% כ, ושנים עד שנכנסו לדירה חמששמתגוררים בדיור ציבורי נאלצו להמתין יותר מ העולים ןמ-

 .שנים 81-מ יותרלכך המתינו  11%

  בממוצע. ,לחודש₪  922ממשרד השיכון הוא העולים גובה הסיוע בשכר דירה שקיבלו 

 עולים  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

שנים או  חמשהמתינו מהם  71%) בדיור ציבורי שעלו בגיל מבוגר יותר המתינו זמן רב יותר לדירה

 (.87העולים הצעירים יותר( )לוח ן מ 31%-יותר לעומת כ

 שתי קרב לא נמצא הבדל במשך הזמן שהעולים מ :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

 (.87ציבורי )לוח  דיורבהאוכלוסיות המתינו לדירה 

 :לא נמצא הבדל בזמן ההמתנה לדיור ציבורי, לפי סוג משק הבית.  השוואה לפי הרכב משק הבית

לעולים המתגוררים לבד או לבני זוג גבוה במובהק מזה הניתן הניתן דירה ר ההסיוע בשכ נמצא כי

 (.81בהתאמה( )לוח  ,בממוצע₪  121-ו, ₪ 169לעומת ₪  8,852המתגוררים במשקי בית אחרים )אלה ל

 דיור המתינו זמן ממושך יותר לדירה ב מרכז באזוריעולים שגרים  :השוואה לפי אזור המגורים

 (. 89)לוח  פריפריהבהעולים שגרים ן מ 36%-שנים לעומת כ חמשמ יותרמהם המתינו  11%-: כציבורי

וגובה הסיוע בשכר  הגרים בדיור ציבוריזקנים זמן ההמתנה לדירה בקרב עולים משך : 44לוח 
 (, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ )באחוזיםהדירה

 
 
 

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל 

33-61 
 

 +32עלו בגיל 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
 83 19 51 82 24 גרים בדיור ציבורי

      מתוכם:
 משך זמן ההמתנה לדירה

 a )בשנים(
     

 [81] 9 [2] 81 43 פחות משנה
1-8  42 81 81 81 [[81]] 
6-5  44 81 83 86 [11] 

81-3  54 51 31 63 61 
88 + 44 11 11 11 [[1]] 

      

 ₪-חציון ב( / 44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
      ₪(-גובה הסיוע בשכר הדירה )ב

  952  911  8,118  983  444 ממוצע*
 975 - 199 8,113 - 961 8,138 - 938 911 - 161 444 - 434 93%רווח סמך 

 8,111 8,111 8,111 911 4,333 חציון
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 

 מקרב המשיבים על השאלה לא ידעו או סירבו לנקוב בסכום  81%-* כ
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וגובה הסיוע בשכר  הגרים בדיור ציבוריזקנים : משך זמן ההמתנה לדירה בקרב עולים 44לוח 
 , לפי הרכב משק הבית )באחוזים(הדירה

 אחרהרכב משק בית  זוג בודד לוהכ-סך 
 3 15 61 24 גרים בדיור ציבורי

     מתוכם:
     )בשנים( משך זמן ההמתנה לדירה

 -- [9] 81 81 פחות משנה
1-8  81 88 [88] 13 
6-5  83 87 [85] 87 

81-3  63 66 63 37 
88 + 89 81 11 -- 
  

 ₪-( / חציון ב44%)רווחי סמך ₪ -ממוצע ב 
     ₪(**-גובה הסיוע בשכר דירה )ב

  121  8,852  169  444 ממוצע*
 911 - 189 8,815 - 8,119 119 - 111 444 - 434 93%רווח סמך 

 111 8,811 111 4,333 חציון
*p<0.05  

 סירבו לנקוב בסכוםרב המשיבים על השאלה לא ידעו או מק 81%-** כ
 

וגובה הסיוע בשכר  הגרים בדיור ציבוריזקנים : משך זמן ההמתנה לדירה בקרב עולים 44 לוח
 , לפי אזור המגורים )באחוזים(הדירה

 מרכז פריפריה לוהכ-סך 
 11 52 24 גרים בדיור ציבורי

    מתוכם:
    *)בשנים( משך זמן ההמתנה לדירה

 [7] 88 43 פחות משנה
1-8  42 86 [1] 
6-5  44 11 [1] 

81-3  54 66 62 
88 + 44 [81] 58 
  

 ₪-( / חציון ב44%סמך )רווחי ₪ -ממוצע ב 
    ₪(**-גובה הסיוע בשכר דירה )ב

  971  939  444 ממוצע 
 8,119 - 951 8,115 - 986 444 - 434 93%רווח סמך 

 8,111 8,111 4,333 חציון
*p<0.05 

 מקרב המשיבים על השאלה לא ידעו או סירבו לנקוב בסכום 81%-** כ

 

  ציבורי לדיור לעבור ענייןעולים המביעים . ד

מעוניינים לעבור למסגרת מגורים כזו.  הםשאינם גרים כיום בדיור ציבורי נשאלו האם זקנים עולים 

חיוב לשאלה זו נשאלו האם פנו לגורם כלשהו בבקשה לעבור, האם הם ברשימת אלה שהשיבו ב

 כמה זמן הם ממתינים.כן,  אםהמתנה למסגרת דיור ציבורי, ו
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 עולה כי: 11-11מלוחות 

 מעוניינים מכלל העולים הזקנים(  11%-מהווים כה)העולים שאינם גרים בדיור ציבורי  ןמ 61%-כ

גוררים העולים עולה שבה מת שאלה זו לפי סוג הדירהל התשובותבפילוח לעבור למסגרת דיור כזו. 

 ןמ 86%( הביעו עניין לעבור לדיור ציבורי )לעומת 22%כי רוב המתגוררים בשכירות פרטית )

 11%-)מהווים כדיור ציבורי להמעוניינים לעבור  ןמ 71%-לים המתגוררים בדירה בבעלותם(. כהעו

מכלל  83%מהווים ה)מהם  11%-פנו בבקשה לגורם כלשהו בעניין וכ מכלל העולים הזקנים(

 חמשמ יותרממתינים  71%-כתוך אלה, מ .נמצאים ברשימת המתנה דיווחו שהם העולים הזקנים(

 .(11 )לוח שנים 81-שנים לדירה. משך זמן ההמתנה הממוצע עומד על כ

 מכלל העולים הזקנים(  2%-כ שהם) 11%-דיור ציבורי, כלהעולים שהביעו עניין לעבור  ביןמ

  מוכנים לעבור למסגרת דיור כזו בעיר אחרת אם היו מציעים להם )נתונים שאינם בלוח(.

 (71%בסביבת המגורים )או  בדירה ותלעבור לדיור ציבורי היו: נוח לחוסר עניין הסיבות השכיחות 

 .)נתונים שאינם בלוח( (51%הנכדים )עם או  ן להמשיך לגור עם הילדיםרצוו

 עולים  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

 61%-)כ כזושאינם גרים בדיור ציבורי הביעו עניין רב יותר לעבור למסגרת דיור מבוגרים יותר 

זה  בעניין העולים הצעירים יותר(. עולים אלה גם פנו בשיעורים גבוהים יותרן מ 18%לעומת 

(, יותר הצעירים העוליםן מ 65%לעומת  77%) והשיכון הבינוי למשרד או העלייה לקליטת למשרד

העולים הצעירים ן מ 21%-ברשימת המתנה לעבור למסגרת כזו )לעומת כ צאיםנמם מה 12%-ו

 (.11יותר(. לא נמצא הבדל בזמן ההמתנה של שתי האוכלוסיות )לוח 

 גרים בדיור ציבורי אינם ו 1111-עלו בשנות השעולים  :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

, 58%לעומת  71%-)כ 91-מאשר עולי שנות הב יותר לעבור למסגרת דיור ציבורי עניין ר הביעו

        הדיור של אוכלוסיית העולים שהגיעו במהלך שנות מאפייני (. נתון זה מתיישב עם בהתאמה

: רובם מתגוררים בשכירות פרטית, ללא נכס בבעלותם, ולכן מעדיפים, ככל הנראה, לעבור 1111-ה

 (. 11ח למסגרת דיור שתצמצם את ההוצאות שלהם על דיור )לו

  העולים שמתגוררים לבדם בדירה בשכירות פרטית או ןמ 31% :משק הבית הרכבהשוואה לפי 

העולים שגרים עם בן זוג בלבד  ןמ 55%-הביעו עניין לעבור לדיור ציבורי, לעומת כ פרטיתבבעלות 

הם מפתיע בהתחשב בעובדה שעולים המתגוררים לבד  או במשקי בית אחרים. נתון זה אינו

הוצאות הבניכוי וסך ההכנסה הפנויה שלהם  ,מבוגרים יותר ומוגבלים יותר )נתונים שאינם בלוח(

 יןב קשר(. לא נמצא 58להלן לוח  ונמוך יותר לעומת עולים המתגוררים עם בן זוג )רא הוא על דיור

 ןוביההמתנה, שיעור הפונים בבקשה לטיפול בעניין, שיעור הנמצאים ברשימת המתנה ומשך זמן 

 (.18בית )לוח המשק  הרכב

 דיור ציבורי גבוה במעט בקרב לשיעור העולים שהביעו עניין לעבור  :השוואה לפי אזור המגורים

, בהתאמה(. מקרב 58%לעומת  61%פריפריה )אזורי מרכז לעומת ב באזוריעולים המתגוררים 

מהם  73%מרכז גבוה יותר:  באזורימשך זמן ההמתנה של עולים שגרים  ,הממתינים לדיור ציבורי

 (.11)לוח ה פריפרימאלו שגרים באזורי  21%-שנים לעומת כ חמשמיותר ממתינים 
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ה וותק בארץ ילעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי גיל בשנת העלי עניין המביעיםעולים : 23לוח 
 ( בסוגריים מוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל המדגם בעמודה)

 
 
 

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל 

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
 13 78 28 15 43 אינם גרים בדיור ציבורי

      מתוכם:

 a,b 34 (24) 18 (87) 61 (13) 58 (11) 71 (28)עבור לדיור ציבוריעניין להביעו 

מתוך המעוניינים לעבור לדיור 
 ציבורי:

     

 a,b 44 (44) 65 (7) 77 (89) 22 (86) 11 (61)פנו לגורם כלשהו בעניין
      

      התשובה שקיבלו:
 51 59 61 51 34 עדיין לא קיבלו תשובה
 51 17 12 51 24 נאמר להם שאין מקום

 [[3]] [[6]] [[6]] [[3]] [5] נאמר להם שאינם זכאים
 11 19 19 51 24 אחר

      

      הפונים:מתוך 

 a 43 (44) 39 (6) 12 (86) 11 (81) 19 (68)נמצאים ברשימת המתנה
      

      b משך זמן המתנה )בשנים(

 [9] [[7]] [3] 83 [4] עד שנה
3-8  24 83 86 86 51 

81-3  44 1 89 87 11 
81 + 42 21 21 21 57 
      

 ( / חציון בשנים44%ממוצע בשנים )רווחי סמך  
      )בשנים( משך זמן המתנה

 b 4.4 81 88 88 7.2 ממוצע

 1.3-2.7 81.3-9.9 81.3-9.7 82.8-7.1 43.4-4.4 93%רווח סמך 
 81 85 81.3 83 44 חציון

a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  61-33ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
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בסוגריים עניין לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי הרכב משק הבית ) המביעיםעולים : 24 לוח
 (כלל המדגם בעמודהמוצגים אחוזים מתוך כלל המדגם או 

 הרכב משק בית אחר גר עם בן זוג גר לבד לוהכ-סך 
 93 77 31 43 אינם גרים בדיור ציבורי

     מתוכם:
 (56) 52 (12) 56 (13) 31 (24) 34 הביעו עניין לעבור לדיור ציבורי*

     מתוך המעוניינים לעבור לדיור ציבורי:
 (18) 26 (89) 77 (87) 71 (44) 44 פנו לגורם כלשהו בעניין

     

     התשובה שקיבלו:
 59 61 55 34 עדיין לא קיבלו תשובה
 13 11 51 24 נאמר להם שאין מקום

 [[3]] [[5]] [[3]] [[5]] נאמר להם שאינם זכאים
 58 17 51 24 אחר

     

     מתוך הפונים:
 (86) 73 (83) 16 (86) 98 (44) 43 נמצאים ברשימת המתנה

     

      משך זמן המתנה )בשנים(
 [[3]] [[2]] [85] [4] עד שנה

3-8  24 89 16 89 
81-3  44 86 89 12 
81 + 42 33 38 38 

     

 ( / חציון בשנים44%ממוצע בשנים )רווחי סמך  
     משך זמן המתנה )בשנים(

  9.1  9.9  9.3 4.4  ממוצע
 88.5-1.1 88.8-1.7 88.6-7.2 43.4-4.4 93%רווח סמך 

 88 81.1 88.1 44 חציון
* p<0.05   
 

)בסוגריים מוצגים לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי אזור המגורים  עניין המביעיםעולים : 22לוח 
 (אחוזים מתוך כלל המדגם או כלל המדגם בעמודה

 מרכז פריפריה לוהכ-סך 
 11 26 43 אינם גרים בדיור ציבורי

    מתוכם:
 (55) 61 (11) 58 (24) 34 הביעו עניין לעבור לדיור ציבורי*

    מתוך המעוניינים לעבור לדיור ציבורי:
 (15) 75 (85) 21 (44) 44 פנו לגורם כלשהו בעניין

    

    התשובה שקיבלו:
 51 61 34 עדיין לא קיבלו תשובה
 51 11 24 נאמר להם שאין מקום

 [[5]] [[1]] [[5]] נאמר להם שאינם זכאים
 17 55 24 אחר

    

    מתוך הפונים:
 (89) 17 (9) 76 (44) 43 נמצאים ברשימת המתנה*

    

     משך זמן המתנה )בשנים(*
 [[5]] 18 [4] עד שנה

3-8  24 11 11 
81-3  44 11 81 
81 + 42 57 37 

    

 ( / חציון בשנים44%ממוצע בשנים )רווחי סמך  משך זמן המתנה
  81.3  7.5 4.4  ממוצע

 88.3-9.2 9-3.7 43.4-4.4 93%רווח סמך 
 81 1 44 חציון

*p<0.05 
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 סיעודי מוסדל או אבות לבית לעבור עניין המביעיםעולים . ה
אישי השיבו כי הם מתקשים מאוד בביצוע פעולות של טיפול הזקנים העולים ן מ 51%-, ככפי שצוין

)רחצה, הלבשה, אכילה(. עולים אלו נשאלו האם הם מעוניינים לעבור לגור בבית אבות או במוסד 
מכלל העולים  1%-כ שהם)בטיפול אישי מוגבלים ההעולים ן מ 7% רק הממצאים עולה כין סיעודי. מ

ם, רוב כי על אף מוגבלות נראה אפוא מוסד סיעודי. להביעו עניין לעבור לבית אבות או  (הזקנים

 העולים מעדיפים להמשיך לגור בביתם.

  מסופקים שאינם צרכיםו הדיור תנאי. ו
: מספר החדרים האלההם נשאלו על אודות הנושאים  ,הזקניםהעולים הדיור של  מבחינת תנאיכחלק 

התבקשו העולים אף . משלהםדר שינה יש להם ח, והאם בדירה, קומת הדירה והימצאות מעלית בבניין

   .בדירתם החסר בסיסיהציוד את התחזוקה בדירה והבעיות  אתלפרט 

 )באחוזים( הזקנים העוליםתנאי הדיור של  :23לוח 
 
 
 

 
-סך
 לוהכ

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל  

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
      aמס' חדרים בדירה

1-8 54 12 31 68 51 
6-5 45 27 65 35 21 
3 + 4 7 6 3 [[5]] 
      

 a  43 96 17 91 91לזקן חדר משלו*
      

      ת המגוריםקומ
 17 13 13 16 24 קרקע

 1 3 [6] 2 4 קומה ראשונה
 23 78 71 29 43 ה ומעלהיקומה שני

      

 a 44 25 35 37 21בבניין אין מעלית
      

מחסור בציוד בסיסי או ציוד לא תקין 
 ריהוט( או )כגון מקרר, תנור חימום

 
4 

 
81 

 
81 

 
81 
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 נכללו באחוז המחושב זקנים שדיווחו כי הם מתגוררים בדירת חדר* 
a  מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  61-33ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
 

 וותק בארץ )באחוזים( עלייהה: בעיות תחזוקה בדירה ומחסור בציוד בסיסי, לפי גיל בשנת 25לוח 
 
 
 

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל 

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
 81 83 85 81 44 סדקים גדולים בקירות

 19 12 13 12 24 קירותברטיבות בתקרה או 
 85 85 88 82 43 בעיות בצנרת או בביוב 

 81 88 81 85 44 תריסים שבוריםחלונות או 
 2 7 1 2 4 ברזים לא תקינים

 1 2 3 2 4 בעיות חשמל
 1 88 81 85 44 מרצפות שבורות

 62 61 61 66 52 לפחות בעיית תחזוקה אחת
 68 53 56 52 34 תחזוקה בעיות 5-8
 3 7 2 1 4 ויותר תחזוקה בעיות 6
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 עולה כי: 16-ו 15 ותמלוח

 מתגוררים בדירת  מהם 85%-שני חדרים )כ תמתגוררים בדירת חדר או בדירהעולים ן מ 61%-כ

או  חמישה חדרים תבדיר גרים( 3%שלושה או ארבעה חדרים, והיתר ) תגרים בדיר 36%חדר(. 

 (.15)לוח  הםחדר שינה משלן העולים יש מ 91%-ליותר. 

 71% אין מן המקרים  21%-ב אולם, ויה או בקומות גבוהות יותריהעולים גרים בקומה שנן מ

 (.15)לוח שהעולה גר בו עלית בבניין מ

 יש  83%-ל ,חלונות או תריסים שבוריםיש  87%-ל ,העולים סובלים מרטיבות בדירהן מ 13%-כ

 .(16)לוח  מטופלות שאינןבעיות אינסטלציה יש מן העולים  85%-סדקים בקירות ול

 כגון מקרר, תנור  ,ציוד מקולקלעל דירה או העולים דיווחו על מחסור בציוד בסיסי בן מ 81%-כ

 .(15)לוח  חימום או ריהוט

 עולים  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

 73%-כ+ )32 ילמעולים שעלו בג )שלושה חדרים ויותר( צעירים יותר גרים בדירות מרווחות יותר

 (.15וח )ל , בהתאמה(67%לעומת 

 אוכלוסיות הלא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי  :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

 בתנאי הדיור.

 

 הממושך והטיפול הרווחה בשירותי שימוש 4.5

ועל רקע בעיות הבריאות שלהם,  ,73-מ יותרהם בני הזקנים העולים ן מכיוון שאחוז לא מבוטל מ

האם : האלהבחנו ההיבטים נ בשירותי הרווחה והטיפול הממושך. היקף השימוש שלהםנבחן  במחקר

במסגרת חוק ביטוח סיעוד  במטפלת לטיפול אישי והאם נעזר ,בשנה האחרונה תלעובדת סוציאלי פנו

סיוע ברכישת מוצרי מזון או  קיבלוהאם ו קיון הדירהיעוזרת בית לנב האם נעזרו ,או שלא במסגרתו

מסופקים בתחומי הטיפול האישי,  שאינםעל אודות צרכים לו העולים נשאכן  וכמ .בארוחות מוכנות

 ניהול משק הבית ופנייה לשירותים רפואיים.

 עולה כי: 13מלוח 

 דיווחו כי הם  81%-וקצת יותר מ ת,העולים נפגשו בשנה האחרונה עם עובדת סוציאלין מ 51%-כ

 .מהע ,או ליותר קשר ,זקוקים לקשר

 11% המקרים המימון למטפלת הוא מן  91%-פלת לטיפול אישי. בהעולים נעזרים במטן מ

המקבלים מימון במסגרת חוק ן מ 81%-סיעוד של המוסד לביטוח לאומי. כביטוח במסגרת חוק 

מקרב  1%. סיוע בשעות מטפלת באמצעות הקרן לרווחה לנפגעי השואה גםמקבלים ביטוח סיעוד 

 מממנים את הטיפול באופן פרטי. מכלל העולים הזקנים(  1%-כ שהם)הנעזרים במטפלת 

 7% לביתםמשלוח של ארוחות מוכנות  מקבליםהעולים מקבלים סיוע ברכישת מוצרי מזון או ן מ. 

 85% התחומים ן לפחות באחד מ ,משירותי הרווחהכספי בשנה האחרונה סיוע קיבלו העולים ן מ

טיפולים רפואיים, רכישת משקפיים, מכשיר שמיעה או : רכישת ציוד ביתי, מימון הסעות לאלהה

 שיפוץ הבית.ו שיניים יאביזר רפואי אחר, מימון טיפול
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 עולים  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

 55%) 33-מעולים שעלו כשהם בני פחות מיותר נעזרים במטפלת לטיפול אישי  מבוגרים יותר

 (., בהתאמה1%לעומת 

 בין שתי האוכלוסיות  מובהקיםלא נמצאו הבדלים  :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

 הרווחה והטיפול הממושך. בהיקף השימוש בשירותי

 וותק בארץ )באחוזים( עלייה: שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך, לפי גיל בשנת ה24לוח 
 
 
 

 
 

 לוהכ-סך

עלו  43-עלו בשנות ה
 בשנות 

 1111-ה
עלו בגיל  

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
 a 32 11 61 51 58בשנה האחרונה"ס נפגשו עם עו

 81 86 82 88 43 זקוקים לקשר או ליותר קשר עם עו"ס

 a,b 22 1 55 11 87נעזרים במטפלת לטיפול אישי

 [6] 1 7 1 4 נעזרים בעוזרת בית לניקיון הדירה

קיבלו סיוע ברכישת מוצרי מזון או בארוחות 
 [6] 7 7 7 4 מוכנות

באחד מן  לפחותנעזרו בשירותי הרווחה 
: סיוע כספי לרכישת ציוד אלההתחומים ה

ביתי, סיוע כספי במימון הסעות לטיפולים 
רפואיים, סיוע ברכישת משקפיים, מכשיר 
שמיעה או אביזר רפואי אחר, סיוע במימון 

 88 86 83 85 43 טיפול שיניים, סיוע בשיפוץ הבית.
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

 הממושך והטיפול הרווחה בתחומי מסופקים שאינם צרכים .א

התבקשו לציין באיזו מידה הם זקוקים לעזרה או לעזרה נוספת בתחום הטיפול הזקנים העולים 

 האישי וניהול משק הבית.

 עולה כי: 12מלוח 

 בטיפול אישי )רחצה, הלבשה, העולים דיווחו כי הם זקוקים לעזרה או ליותר עזרה ן מ 11%-כ

המוגבלים בפעולה אחת לפחות של טיפול אישי  מבין 33%-מקבלים כיום. כהם ש זומ אכילה(

 )נתונים שאינם בלוח(. בתחום זה דיווחו על צורך בעזרה  מכלל העולים הזקנים( 87% שהם)

 התחומים של ניהול משק הבית )נקיון, כביסה מן לפחות באחד העולים זקוקים לעזרה ן מ 53%-כ

קניות, סידורים או  ןובכלל ,זקוקים לעזרה בביצוע פעולות מחוץ לבית 51%-או הכנת ארוחות( וכ

זקוקים  21%-כ, המוגבלים בביצוע פעולות הקשורות לניהול משק הבית מביןליווי למרפאה. 

לעזרה בסידורים או בהכנת זקוקים  61%-כו לעזרה בקניותזקוקים  31%-כ, לעזרה בניקיון הדירה

 .ארוחות )נתונים שאינם בלוח(

 עולים  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

+ זקוקים 32זקוקים לעזרה רבה יותר ברוב התחומים. למשל, אלו שעלו בגיל  מבוגרים יותר
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לעומת  13%-)כבעת עלייתם  מאלו שהיו צעירים יותריותר לעזרה או לעזרה נוספת בטיפול אישי 

 ., בהתאמה(81%-כ

 ככל הנראה בשל גילם המבוגר יותר, 91-עולי שנות ה :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה ,

זקוקים לעזרה או הם . למשל, 1111-זקוקים לעזרה רבה יותר ברוב התחומים לעומת עולי שנות ה

 ., בהתאמה(81%-לעומת כ 11%-)כלעזרה נוספת בטיפול אישי 

וותק  עלייהבעזרה נוספת בתחום של טיפול אישי וניהול משק הבית, לפי גיל בשנת הצורך  : 24לוח 
 בארץ )באחוזים(

 
 

 זקוקים לעזרה/עזרה נוספת*:

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

 a,b 44 88 12 11 88בטיפול אישי
 a,b 35 19 61 52 16הדירהבניקיון 

 a,b 44 85 13 11 81בהכנת ארוחות
 a,b 44 81 18 87 81בכביסה

לפחות באחד מתחומי ניהול משק הבית 
 a,b 34 51 65 57 16)נקיון הדירה, הכנת ארוחות, כביסה(

 83 17 51 11 24 בקניות
 a,b 23 82 51 16 87בסידורים או בליווי לסידורים

 a,b 23 86 58 16 81לרופאבליווי למרפאה או 
לפחות באחד מתחומי העזרה מחוץ 

ניות, סידורים, ליווי למרפאה קלבית )
 a,b 32 13 68 56 11או לרופא(

לפחות באחד מתחומי ניהול משק הבית 
 a,b 54 53 31 66 19או עזרה מחוץ לבית

 רבהבמידה במידה מסוימת או  * 
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

 חברתי מצב 4.4

 החברתית הרשת היקף. א

 מסתמכים עליהם הםש המקורות העיקריים ןמאחד  היאהזקנים  החברתית של העוליםהרשת 

 בתפקוד ובקבלת תמיכה רגשית. 

 :עולה כי 17מלוח 

 יש  65%-, לעמםילדים שמתגוררים יש  11%-לכ ,יש ילדים המתגוררים בארץמן העולים  11%-כל

יש ילדים שמתגוררים במקום אחר בארץ. העולים  מן 11%-ולילדים שמתגוררים באותו היישוב 

 לפחות פעם בשבוע.עמם נפגשים דיווחו כי הם  עמםשילדיהם אינם גרים בין העולים מ 26%

 יש קרובי משפחה אחרים המתגוררים  23%-העולים יש נכדים המתגוררים בארץ ולן מ 11%-ל

 בארץ.
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  אין ילדים או נכדים אך  6%-העולים אין רשת תמיכה חברתית בלתי פורמלית: לכ ןמ קטןלאחוז

עריריים לחלוטין )ללא קרובי הם מן העולים  8%-אחרים שגרים בארץ וכ יש קרובי משפחה

 משפחה בארץ(.

 44-בהיותם בני פחות מ+( לעומת אלו שעלו 44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה: 

של עולים  ומזיותר  מתומצמצ+ 32בני  כשהםהרשת החברתית הבלתי פורמלית של עולים שעלו 

קרב מ 83%-ררים בארץ לעומת כאין ילדים או שילדיהם אינם מתגומהם  11%-לכ :צעירים יותר

 עולים צעירים יותר.

  הרשת החברתית הבלתי פורמלית של עולי שנות  :2333-לעומת עולי שנות ה 43-העולי שנות     

אין ילדים או שילדיהם אינם גרים  13%-לכ :91-של עולי שנות ה ומזיותר  מתמצומצ 1111-ה

 .91-עולי שנות הקרב מ 83%-בארץ לעומת כ

ה וותק י, לפי גיל בשנת העליהזקנים היקף הרשת החברתית הבלתי פורמלית של העולים :24לוח 
 בארץ )באחוזים(

 
 
 

 
-סך
 לוהכ

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

      a,bילדים
 9 2 7 [5] 4 לזקן אין ילדים
 13 89 11 81 23 עמוגרים ילדיו של הזקן 
 65 65 66 68 53 גרים באותו יישוב ילדיו של הזקן 
 1 11 87 19 23 גרים במקום אחר בארץילדיו של הזקן 

 83 88 88 81 44 ילדיו של הזקן אינם מתגוררים בארץ
      

נפגש לפחות פעם בשבוע עם ילדיו הזקן 
 )בקרב עולים שאינם גרים עם ילדיהם(

 
45 

 
28 

 
23 

 
25 

 
23 

      
      b נכדים*

 2 7 3 9 4 לזקן אין נכדים
 87 85 86 88 43 גרים עמונכדיו של הזקן 
 68 65 63 68 53 גרים באותו יישוב נכדיו של הזקן 
 87 12 15 11 25 גרים במקום אחר בארץנכדיו של הזקן 

 11 81 85 88 43 נכדיו של הזקן אינם מתגוררים בארץ
      

      a,bמשפחה אחריםקרובי 
 61 53 59 19 34 אין קרובי משפחהלזקן 

 58 17 15 55 24  ובשימשפחה גרים באותו יהקרובי 
 19 51 59 51 34 משפחה גרים במקום אחר בארץהקרובי 

לזקן אין ילדים או נכדים או שהללו אינם 
מתגוררים בארץ אך יש לו קרובי משפחה 

     5 אחרים בארץ
      

 ---- ---- ---- ---- [4] ערירי**הזקן הוא 
 מקרב עולים שיש להם ילדים *

 ללא קרובי משפחה שגרים בארץ ** 
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
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 ופנאי חברתית פעילות, בדידות תחושת. ב

על נשאלו  הם היקף פעילות הפנאי שלהםעל והזקנים על מנת ללמוד על מצבם החברתי של העולים 

תדירות  ,פגישות עם חבריםהתדירות  ,הביתן מ תםתדירות יציאעל  ,הם חשים בדידותשבה מידה ה

 יהםביקור תדירות ועל בפעילויות פנאישלהם עיסוק התדירות  ,יציאה לפעילויות תרבות ובילוייםה

  .פנסיונריםחברתי לבמועדון 

 עולה כי: 11מלוח 

 82% כךחשים  + שאינם עולים23מקרב בני העולים חשים בדידות לעתים קרובות. אחוז דומה ן מ. 

 חודש ב פעםלפחות יוצאים  87%-הבית וכ ןיוצאים לפחות פעם בשבוע מ העוליםמן  91%-כ

 לפעילויות תרבות או בילויים, כגון סרט, קונצרט או ביקור במוזיאון.

 נוהגים לבקר במועדון חברתי לפנסיונרים, מועדון וטרנים או במרכז יום לקשישהעולים  מן 11%-כ . 

 האחוז הנמוך נובע כפי הנראה מכך 7העולים דיווחו כי הם חברים בקהילה תומכת ןמ 5%-כ .    

       , אחוז לא מבוטל עליה כלל על התכנית ומקרב אלו שכן שמעו שמעו העולים לא ןמ 22%-שכ

 ( דיווחו כי אינם מעוניינים להצטרף לתכנית )נתונים שאינם בלוח(.  21%-)כ

 8משתתפים בתכנית "בית חם"הם העולים דיווחו כי ן מ 1%-כ. 

 העולים יש לחצן מצוקה בבית.ן מ 81%-ל 

 כגון עזרה לנזקקים ולמיעוטי  ,האחרונה בפעילות התנדבותיתעסקו בשנה מן העולים  81%-כ

 ספר.-יכולת או התנדבות בבתי

 ( 32%פעילויות הפנאי השכיחות ביותר בקרב העולים הן: פעילות גופנית ,)( 51%שימוש במחשב ,)

 (.11%-( ומלאכת יד )כ13%-משחקי שולחן )כ

 עולים  :44-שעלו בהיותם בני פחות מ +( לעומת אלו44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

(. , בהתאמה88%לעומת  11%-יותר בדידות לעומת עולים צעירים יותר )כ חשיםמבוגרים יותר 

יותר  גבוהה בתדירותאך עם זאת מבקרים  ,גם יוצאים פחות לפעילויות תרבות ובילוי עולים אלה

עולים מבוגרים יותר משתמשים פחות  .לקשיש או במרכזי יום לפנסיונריםבמועדונים חברתיים 

 (., בהתאמה36% לעומת 16%צעירים יותר )העולים הבמחשב לעומת 

 הפעילות  ישתי האוכלוסיות בדפוסנמצא דמיון בין  :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

ות מעולי שנמבקרים בשכיחות גבוהה יותר  1111-עולי שנות העם זאת נמצא כי החברתית והפנאי. 

 (., בהתאמה18%לעומת  11%)לקשיש יום  יאו במרכז לפנסיונריםבמועדון חברתי  91-ה

  

                                                   
 16: אב קהילה שעוזר בתיקונים, לחצן מצוקה לקריאת עזרה האלהתכנית שכונתית שכוללת את השירותים  7

 .שעות ביממה, ביקור בית של רופא בבית הזקן ופעילות חברתית במסגרת שכונתית
 .לפעילות חברתית עוליםתכנית שבה מתנדב מארח בביתו קבוצה של  8
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 וותק בארץ )באחוזים( עלייה: תחושת בדידות, פעילות חברתית ופנאי, לפי גיל בשנת ה24לוח 
 
 

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

 a 44 88 89 82 87בדידות לעתים קרובות חשים

 a,b 42 93 11 98 93הבית לפחות פעם בשבוען יוצאים מ

 35 38 31 31 44 נפגשים עם חברים לפחות פעם בשבוע
יוצאים לפעילויות תרבות או בילויים 

 aלפחות פעם בחודש
 

44 
 
18 

 
86 

 
87 

 
11 

ביקרו במועדון חברתי לפנסיונרים 
 a,bבשלושת החודשים האחרונים

 
22 

 
82 

 
13 

 
18 

 
11 

     3 בקהילה תומכת יםחבר

     2 בתכנית "בית חם" פיםמשתת
עסקו בפעילות התנדבותית בשנה 

 האחרונה
 

44 
 
85 

 
81 

 
88 

 
9 

      
לפחות  האלהפנאי העיסוק בפעילויות 

 פעם בשבוע
     

משחקי שולחן כמו קלפים, ברידג' או 
 שחמט

 
25 

 
15 

 
15 

 
15 

 
11 

 81 7 2 9 4 נגינה או שירה
 1 3 6 3 4 אומנויות כמו ציור, פיסול או צילום

 b 43 81 1 9 83 לימודי העשרה

 a 44 15 83 81 11מלאכת יד

 b 44 37 35 33 21 פעילות גופנית

 a,b 34 35 16 57 66שימוש במחשב
a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

 כלכלי מצב 4.4

 הכנסה מקורות .א

המוסד לביטוח לאומי. על מנת ללמוד על ן מקבלים קצבת זיקנה מ הזקנים העוליםמן  91%-כ נמצא כי

 הם נשאלו על כך. ,מסתמכים העוליםשעליהם מקורות הכנסה נוספים 

 עולה כי:  19מלוח 

  ן מ 11%-העולים. כמן  11%-כהשלמת הכנסה לקצבת הזיקנה היא מקור ההכנסה העיקרי של

 3%מקבלים קצבה חודשית ממשרד האוצר,  3%-כ ,העולים מקבלים פנסיה מהארץ או מחו"ל

 המוסד לביטוח לאומי.ן קצבת נכות ממקבלים  5%-מקבלים רנטה מגרמניה ו

 44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה:        

ן מ 23%הזיקנה לעומת העולים שעלו בגיל מבוגר יותר מקבלים השלמת הכנסה לקצבת מן  91%-כ

 שעלו בגיל צעיר יותר.העולים 



57 

 מקבלים השלמת הכנסה  1111-עולי שנות המ 11% :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה

 .91-מעולי שנות ה 11%לעומת  לקצבת הזיקנה

 

 וותק בארץ )באחוזים( עלייה: מקורות הכנסה, לפי גיל בשנת ה24לוח 
 
 

 ם:הזקן ו/או בן הזוג מקבלי

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
 עלו בגיל 

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
השלמת הכנסה לקצבת הזיקנה 
 a,b)מקרב המקבלים קצבת זיקנה(*

 
44 

 
23 

 
98 

 
11 

 
11 

 [5] 3 7 [6] 4 קצבה חודשית ממשרד האוצר 
 [[1]] 3 3 2 4 רנטה חודשית מגרמניה 

 [[8]] 5 [[8]] 3 3 המוסד לביטוח לאומי ן קצבת נכות מ
 18 18 11 15 24 פנסיה**

הכנסה אחד לפחות  הכנסה ממקור
 91 93 96 92 44 מבין המצוינים לעיל

 מקרב המשיבים על השאלה לא ידעו או שסירבו לענות 2%-כ    *
 הםכולל: פנסיה ממקום עבודה בחו"ל, ממקום עבודה בארץ או משני **

a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 

 הכלכלי המצב והערכת הבית משק הוצאות .ב

בהם חיים ששל משקי בית  ותההוצאסך נתח נכבד מ הןהדירה  חזקתאודיור ההוצאות הכספיות על 

כיצד משפיעות  ללמוד כדי (.1181התצרוכת החודשית( )ברודסקי ואחרים, ן מ 61%-)כ +23בני 

על סדרת שאלות השיב התבקשו ל , הםהזקנים ההוצאות על דיור על המצב הכלכלי של העולים

שק הבית בניכוי סך ההכנסה הפנויה של מ ,הכנסה חודשית נטו אלה:בנושאים ה ,בין היתר ,העוסקות

מזון, דיור, היקף ההוצאות על צרכים בסיסיים ) ,ההוצאות על דיור )תשלומי משכנתא או שכר דירה(

ויתור על  ,מידת ההצלחה בכיסוי ההוצאות החודשיות של משק הבית ,וכו'( מתוך ההכנסות אחזקה

סיוע  ,ויתור על מזון, חימום הדירה או קירורה בשל מצב כלכלי ,כלכליבשל מצב טיפול רפואי ותרופות 

 .סיוע כספי להםו הנכדיםמן או הילדים ן מ כספי

לפי הרכב משק בית ואזור המגורים. כמו כן, על מנת יוצגו  הכלכלי של העולים הזקנים םמצב נתוני

הכלכלי לפי סוג הדירה הדיור לבין המצב הכלכלי פולחו משתני המצב  מאפיינילבחון את הקשר בין 

   .גרים בה העוליםש
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 עלייהעל פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי גיל בשנת ההזקנים : המצב הכלכלי של העולים 33לוח 
 וותק בארץ )באחוזים(

 
 
 

 
-סך
 לוהכ

 43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות

 1111-ה
 עלו בגיל
33-61 

עלו בגיל 
32+ 

ל עולי והכ-סך
 91-שנות ה

      a,b*הכנסה כספית נטו של משק הבית
 [[8]] 1 [1] [5] 2 ₪  1,111עד 

1,118  ₪- 5,111  ₪ 33 13 52 58 18 
5,118  ₪- 6,111  ₪ 25 11 16 15 51 
6,118  ₪- 3,111  ₪ 24 15 11 12 58 
3,111₪ + 44 17 81 87 87 

      

בניכוי סך ההכנסות של משק הבית 
 a,b**הוצאות על דיור

     

 83 81 81 81 44 ₪ 311עד 
318  ₪- 8,111 ₪ 43 81 81 81 81 

8,118  ₪- 8,311  ₪ 42 9 81 88 89 
8,318  ₪- 1,111 ₪ 45 88 86 85 87 
1,118  ₪- 1,311  ₪ 42 9 83 81 81 
1,318  ₪- 5,111 ₪ 43 88 9 81 81 
5,111 ₪ + 25 55 18 12 83 

      

היקף ההוצאות של משק הבית על 
מתוך סך ההכנסות  ,צרכים בסיסיים
 a,b)בחודש האחרון(

     

 89 17 13 51 24 ההכנסות ן קטנות מ
 69 67 31 68 54 בערך כמו ההכנסות

 89 81 81 89 44 ההכנסותן גבוהות במעט מ
 81 1 2 88 4 ההכנסותן הרבה יותר גבוהות מ

      

ההוצאות את מתקשים לכסות 
 החודשיות של משק הבית***

 
34 

 
53 

 
53 

 
53 

 
61 

      

נאלצו לוותר על בשל המצב הכלכלי, 
 )בשנה האחרונה(: האלההתחומים 

     

 7 1 1 1 4 טיפול רפואי
 13 11 11 15 23 טיפול שיניים

 88 85 88 83 43 תרופות במרשם רופא
 85 81 9 81 44 אוכל

 59 55 58 57 35 חימום או קירור של הדירה
 71 27 23 29 44 לפחות ויתרו על תחום אחד

 22 21 28 26 43 תחומים 5-8ויתרו על 
 [6] 3 6 3 4 תחומים 3-6ויתרו על 

      

מן  או םילדיה ןסיוע כספי מ וקיבל
 b 24 19 13 12 51 בשנה האחרונה*** הנכדים

מבחינה כספית  ם או לנכדיםלילדי וסייע
 בשנה האחרונה***

 
33 

 
51 

 
51 

 
58 

 
17 

משיבי הסקר הנוכחי נשאלו שאלה השקולה להגדרת הלמ"ס )בסקר הוצאות המשפחה( להכנסה כספית נטו למשק  * 
להכנסה כספית נטו למשק הבית היא כדלקמן: הכנסה כספית ברוטו לאחר ניכוי תשלומי  הבית. הגדרת הלמ"ס

 לא ידעו או סירבו לענות על שאלה זו 2%-החובה )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות(. כ
 כוםמקרב משיבי הסקר לא ידעו או סירבו לנקוב בס 3%-בחודש האחרון. כולל: תשלום משכנתא או שכר דירה. כ ** 
 מים, חשמל, גז, ארנונה, טלפון: הדירה אחזקתמשכנתא, או  כולל: מזון, שכר דירה *** 

a   מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61ההשוואה בין עולים שעלו בגיל +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
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על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי הרכב משק הבית הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 34לוח 
 )באחוזים(

  
 לוהכ-סך

 
 בודד

 
 זוג

הרכב משק 
 בית אחר

     *,**הכנסה כספית נטו של משק הבית
 [[1]] [[8]] [6] 2 ₪  1,111עד 

1,118  ₪- 5,111  ₪ 33 32 [5] 68 
5,118  ₪- 6,111  ₪ 25 55 87 12 
6,118  ₪- 3,111  ₪ 24 2 61 82 
3,111 ₪ + 44 [[8]] 58 86 

     
     ***דיור*,הסך ההכנסות של משק הבית בניכוי הוצאות 

 89 82 89 44 ₪ 311עד 
318  ₪- 8,111 ₪ 43 85 7 81 

8,118  ₪- 8,311  ₪ 42 83 7 82 
8,318  ₪- 1,111 ₪ 45 82 88 86 
1,118  ₪- 1,311  ₪ 42 11 7 9 
1,318  ₪- 5,111 ₪ 43 7 85 81 
5,111 ₪ + 25 1 59 11 

     
היקף ההוצאות של משק הבית על צרכים בסיסיים מתוך 

 סך ההכנסות )בחודש האחרון(
    

 12 19 11 24 ההכנסות ן קטנות מ
 61 62 69 54 בערך כמו ההכנסות

 87 87 18 44 ההכנסותן גבוהות במעט מ
 9 9 1 4 ההכנסותן הרבה יותר גבוהות מ

     
ההוצאות החודשיות של משק את מתקשים לכסות 

 הבית****
 

34 
 
57 

 
55 

 
68 

     
 אלהנאלצו לוותר על התחומים הבשל המצב הכלכלי, 

 )בשנה האחרונה(:
    

 1 9 7 4 טיפול רפואי
 15 15 11 23 טיפול שיניים

 81 86 81 43 תרופות במרשם רופא
 9 88 81 44 אוכל

 58 56 52 35 חימום או קירור של הדירה
 22 21 22 44 ויתרו על תחום אחד לפחות

 26 26 21 43 תחומים 5-8ויתרו על 
 [[1]] 3 2 4 תחומים 3-6ויתרו על 

     
 15 13 56 24  ****האחרונהבשנה  והנכדים הילדים ןסיוע כספי מ וקיבל
בשנה  מבחינה כספית לנכדים או םלילדי וסייע

 ****האחרונה
33 19 51 57 

* p<0.05 
משיבי הסקר הנוכחי נשאלו שאלה השקולה להגדרת הלמ"ס )בסקר הוצאות המשפחה( להכנסה כספית נטו  ** 

להכנסה כספית נטו למשק הבית היא כדלקמן: הכנסה כספית ברוטו לאחר ניכוי  למשק הבית. הגדרת הלמ"ס
 לא ידעו או סירבו לענות על שאלה זו 2%-תשלומי החובה )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות(. כ

מקרב משיבי הסקר לא ידעו או סירבו לנקוב  3%-*** בחודש האחרון. כולל: תשלום משכנתא או שכר דירה. כ
 כוםבס

 הדירה: מים, חשמל, גז ארנונה, טלפון אחזקתמשכנתא, או  **** כולל: מזון, שכר דירה
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 אזור המגוריםם, לפי על פי סעיפי ההוצאה השוניהזקנים : המצב הכלכלי של העולים 32לוח 
 )באחוזים(

 מרכז פריפריה לוהכ-סך 
    *,**הכנסה כספית נטו של משק הבית

 [1] [1] 2 ₪  1,111עד 
1,118  ₪- 5,111  ₪ 33 53 13 
5,118  ₪- 6,111  ₪ 25 15 12 
6,118  ₪- 3,111  ₪ 24 11 12 
3,111 ₪ + 44 81 18 

    
    ***סך ההכנסות של משק הבית בניכוי הוצאות על דיור

 89 87 44 ₪ 311עד 
318  ₪- 8,111 ₪ 43 81 88 

8,118  ₪- 8,311  ₪ 42 88 85 
8,318  ₪- 1,111 ₪ 45 81 83 
1,118  ₪- 1,311  ₪ 42 86 88 
1,318  ₪- 5,111 ₪ 43 88 9 
5,111 ₪ + 25 12 15 

    
היקף ההוצאות של משק הבית על צרכים בסיסיים מתוך סך 

 ההכנסות )בחודש האחרון(
   

 11 16 24 ההכנסות ן קטנות מ
 63 38 54 בערך כמו ההכנסות

 89 87 44 ההכנסותן גבוהות במעט מ
 9 9 4 ההכנסותן הרבה יותר גבוהות מ

    
 57 53 34 ההוצאות החודשיות של משק הבית****את מתקשים לכסות 

    
)בשנה  אלהנאלצו לוותר על התחומים הבשל המצב הכלכלי, 

 האחרונה(:
   

 9 2 4 טיפול רפואי
 15 11 23 טיפול שיניים

 85 81 43 תרופות במרשם רופא
 88 88 44 אוכל

 53 55 35 חימום או קירור של הדירה
 29 26 44 לפחות ויתרו על תחום אחד

 23 39 43 תחומים 5-8ויתרו על 
 6 3 4 תחומים 3-6ויתרו על 

    
 19 17 24  ****האחרונה בשנה והנכדים הילדים ןסיוע כספי מ וקיבל
 51 51 33 ****מבחינה כספית בשנה האחרונה לנכדים או םלילדי וסייע
*    p<0.05 

** משיבי הסקר הנוכחי נשאלו שאלה השקולה להגדרת הלמ"ס )בסקר הוצאות המשפחה( להכנסה כספית נטו 
למשק הבית. הגדרת הלמ"ס להכנסה כספית נטו למשק הבית היא כדלקמן: הכנסה כספית ברוטו לאחר 

 או סירבו לענות לשאלה זו לא ידעו 2%-ניכוי תשלומי החובה )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות(. כ
מקרב משיבי הסקר לא ידעו או סירבו לנקוב  3%-*** בחודש האחרון. כולל: תשלום משכנתא או שכר דירה. כ

 בסכום
 מים, חשמל, גז ארנונה, טלפון :הדירה אחזקתמשכנתא, או  **** כולל: מזון, שכר דירה
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שהם  סוג הדירהעל פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 33לוח 
 )באחוזים(בה מתגוררים 

 
 

 לוהכ-סך
בעלות 
 פרטית

שכירות 
 פרטית

 דיור 
 ציבורי

     *,**הכנסה כספית נטו של משק הבית
 [6] [[8]] [5] 2 ₪  1,111עד 

1,118  ₪- 5,111  ₪ 33 15 13 63 
5,118  ₪- 6,111  ₪ 25 18 58 18 
6,118  ₪- 3,111  ₪ 24 17 17 12 
3,111 ₪ + 44 12 87 6 

     

     ***סך ההכנסות של משק הבית בניכוי הוצאות על דיור*,
 86 11 89 44 ₪ 311עד 
318  ₪- 8,111 ₪ 43 1 83 1 

8,118  ₪- 8,311  ₪ 42 7 87 85 
8,318  ₪- 1,111 ₪ 45 1 81 82 
1,118  ₪- 1,311  ₪ 42 7 81 89 
1,318  ₪- 5,111 ₪ 43 88 7 85 
5,111 ₪ + 25 61 81 87 

 

היקף ההוצאות של משק הבית על צרכים בסיסיים מתוך 
     סך ההכנסות )בחודש האחרון(

 13 18 58 24 ההכנסות ן קטנות מ
 38 31 65 54 בערך כמו ההכנסות

 81 81 81 44 ההכנסותן גבוהות במעט מ
 2 88 1 4 ההכנסותן הרבה יותר גבוהות מ

     

ההוצאות החודשיות של משק את מתקשים לכסות 
 11 61 55 34 הבית*,****

     

 אלהנאלצו לוותר על התחומים הבשל המצב הכלכלי, 
     )בשנה האחרונה(:

 7 81 7 4 טיפול רפואי
 11 12 18 23 טיפול שיניים

 88 85 86 43 תרופות במרשם רופא
 9 85 81 44 אוכל

 17 65 51 35 של הדירה*חימום או קירור 
 21 29 29 44 לפחות ויתרו על תחום אחד

 37 23 23 43 תחומים 5-8ויתרו על 
 3 6 6 4 תחומים 3-6ויתרו על 

     

 18 56 11 24  *,****האחרונה בשנה והנכדים הילדים ןסיוע כספי מ וקיבל
 58 13 56 33 מבחינה כספית בשנה האחרונה**** לנכדים או םלילדי וסייע
* p<0.05 

משיבי הסקר הנוכחי נשאלו שאלה השקולה להגדרת הלמ"ס )בסקר הוצאות המשפחה( להכנסה כספית  ** 
נטו למשק הבית. הגדרת הלמ"ס להכנסה כספית נטו למשק הבית היא כדלקמן: הכנסה כספית ברוטו 

ידעו או סירבו לענות על לא  2%-לאחר ניכוי תשלומי החובה )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות(. כ
 שאלה זו

מקרב משיבי הסקר לא ידעו או סירבו לנקוב  3%-*** בחודש האחרון. כולל: תשלום משכנתא או שכר דירה. כ
 בסכום

 מים, חשמל, גז ארנונה, טלפון :הדירה אחזקתמשכנתא, או  **** כולל: מזון, שכר דירה
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 עולה כי: 55-51מלוחות 

 חודשית נטו )הכנסה כספית לאחר ניכוי תשלומי החובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי ההכנסה ה

מן  31%-כההכנסה החודשית נטו של ₪,  5,111עד היא  ן העוליםמ 51%של וביטוח בריאות( 

        היא יותר מן העולים  87%הכנסתם החודשית נטו של ו ₪ 3,111-ל₪  5,111בין העולים היא 

 .(51 לוח) ₪ 3,111-מ

 לאחר תשלום על דיור )שכר דירה או ₪  8,311העולים נותרת הכנסה פנויה של עד ן מ 61%-ל

מן העולים נותרת הכנסה   16%-ול₪  5,111-₪ 8,311נותרת הכנסה פנויה של  52%-ל ,משכנתא(

דיווחו כי ההוצאות של משק הבית על צרכים בסיסיים  מן העולים ₪17%.  5,111-של יותר מפנויה 

דיווחו כי ההוצאות של משק הבית על צרכים בסיסיים שקולות בערך  67%ההכנסות,  ןגבוהות מ

 .(51 לוח)ההכנסות  ןמשק הבית קטנות מ על יהםהעולים דיווחו כי הוצאות מן 12%-להכנסות ו

 52% ההוצאות החודשיות של משק הבית לעומת העולים דיווחו כי הם מתקשים לכסות את  ןמ

 .(51 לוח) כזהדיווחו על קושי ש+ שאינם עולים 23קרב בני מ 58%

 53%-העולים נאלצו לוותר בשנה האחרונה על טיפולי שיניים, כ ןמ 15% ,בשל מצבם הכלכלי 

 .(51 לוח)ויתרו על רכישת תרופות במרשם רופא  85%-הדירה ונאלצו לוותר על חימום או קירור 

 מבחינה כספית, ושיעור דומה  לנכדיהם אוהעולים סייעו בשנה האחרונה לילדיהם  ןמ 51%-כ

 .(51 לוח)קיבלו סיוע כספי מילדיהם או מנכדיהם 

 מצבם  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

יותר טוב מזה של עולים שעלו בגיל מבוגר יותר:  קצתעולים שעלו לארץ צעירים יותר  הכלכלי של

₪  5,111-של כ ,דיווחו על הכנסה פנויה, לאחר ניכוי הוצאות דיוריותר העולים הצעירים ן מ 55%

 (.51מצב דומה )לוח שדיווחו על העולים המבוגרים יותר ן מ 11%-כלעומת ויותר 

 על פי ,טוב יותר 91-ל עולי שנות המצבם הכלכלי ש :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה 

נשארת הכנסה פנויה של  13%-הפנויה לאחר תשלום על דיור וצרכים בסיסיים )לכ תםהיקף הכנס

    מעולי שנות  17%הנמצאים במצב דומה;  1111-מעולי שנות ה 83%-כלעומת  ויותר₪  5,111-כ

מעולי שנות  89% לעומת סייםדיווחו כי הכנסתם גבוהה מהוצאות משק הבית על צרכים בסי 91-ה

 גבוהה בתדירותהזדקקו לסיוע כספי מילדיהם  1111-מצבם הכלכלי, עולי שנות ה נוכח(. 1111-ה

 (.51( )לוח 12%) 91-העולי שנות לעומת ( 51%) יותר בשנה החולפת

  גרים לבד הכנסה כספית נטו נמוכה יותר העולים לכצפוי,  :השוואה לפי הרכב משק הבית

 93%-לעומת כ₪ 5,111-מהם הכנסה נטו הגבוהה מ 61%-בהשוואה לשתי האוכלוסיות האחרות )ל

למרות מקרב המתגוררים במשקי בית אחרים(.  21%-מקרב המתגוררים עם בן זוג בלבד וכ

עולים שגרים עם של הוצאותיהם במקצת מהוצאותיהם על דיור )משכנתא או שכר דירה( נמוכות ש

לא ₪. 1,111-נותרים עם הכנסה חודשית פנויה הנמוכה ממהם  21%-כ ,(83-ו 81לוחות  ובן זוג )רא

וויתור על צרכים שונים )כמו טיפול רפואי, בנוגע לנמצאו הבדלים מובהקים בין סוגי משק הבית 

קשיים כלכליים. בדומה תרופות במרשם רופא, אוכל וחימום או קירור הדירה( בשל טיפול שיניים, 

העולים שקיבלו סיוע כספי מילדיהם או שילדיהם סייעו בין אחוז  מובהקלא נמצא הבדל לכך, 

 (.58סוג משק הבית )לוח , בבחינה על פי להם כספית
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  :יותר הכנסתם נטו היא ו פריפריהאזורי תושבי הם העולים ן מ 81%השוואה לפי אזור המגורים

העולים הזקנים שאינם תושבי הפריפריה שדיווחו על כך(. ן מ 18%בחודש )לעומת ₪  3,111-מ

 (.51לפי אזור המגורים )לוח  מובהקמצא הבדל נביתר משתני המצב הכלכלי שנבדקו לא 

  מצבם הכלכלי של עולים המתגוררים בדירה  בה:זקן גר עולה השההשוואה לפי סוג הדירה

ן מ 61%בבעלות פרטית טוב מזה של עולים המתגוררים בשכירות פרטית או בדיור ציבורי: 

 יותרהמתגוררים בדירה בבעלות פרטית דיווחו כי הכנסתם הפנויה לאחר ניכוי הוצאות הדיור היא 

המתגוררים בדיור ן מ 87%-ו המתגוררים בשכירות פרטיתן מ 81%-לחודש )לעומת כ₪  5,111-מ

. עולים המתגוררים בשכירות פרטית מתקשים יותר בכיסוי ההוצאות ציבורי שדיווחו על כך(

ן מ 11%-המתגוררים בדירה בבעלות פרטית ון מ 55%לעומת  61%החודשיות של משק הבית )

 .(55)לוח  המתגוררים בדיור ציבורי(

  כלכליות תסיבו בשל מטופלות שאינן רפואיות בעיות. ג

, לעיסהאו בשמיעה בסובלים מבעיות בראייה, הזקנים האם העולים נבחנה השאלה במסגרת המחקר 

נשאלו האלה התחומים מן מטופלת באחד  שאינהבעיה  יש להם. עולים שהשיבו כי שאינן מטופלות

   האם חוסר הטיפול נובע מקושי כלכלי.

 : בעיות לא מטופלות בראייה, שמיעה ולעיסת מזון, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 35לוח 
 )בסוגריים מוצגים אחוזים מכלל המדגם בכל עמודה( 

 
 
 

 
 

 לוהכ-סך

  43-עלו בשנות ה
 עלו בשנות 

 1111-ה
עלו בגיל  

33-61 
עלו בגיל 

32+ 
ל עולי והכ-סך

 91-שנות ה
 a 24 82 55 12 16 מטופלתיש בעיית ראייה לא 

  מתוכם:
הבעיה אינה מטופלת מסיבה 

 a,b כלכלית
 

43 (3) 
 
15 (6) 

 
88 (6) 

 
83 (6) 

 
[[8( ]]1) 

      

 a 24 85 12 11 11 יש בעיית שמיעה לא מטופלת
 מתוכם: 

הבעיה אינה מטופלת מסיבה 
 כלכלית

 
24 (4) 

 
83 (1) 

 
51 (1) 

 
12 (3) 

 
83 (5) 

      

 55 51 51 11 34 שיניים לא מטופלת יש בעית
  מתוכם:

הבעיה אינה מטופלת מסיבה 
 כלכלית

 
44 (22) 

 
75 (11) 

 
71 (11) 

 
78 (18) 

 
76 (16) 

      

 a 42 61 31 38 33 יש לפחות בעיה רפואית אחת
  מתוכם:

לפחות בעיה רפואית אחת שאינה 
 (17) 69 (13) 69 (12)  63 (15) 33 (24) 54 מטופלת מסיבה כלכלית

a  מובהקת ברמה של 32לבין עולים שעלו בגיל  33-61בגיל  ההשוואה בין עולים שעלו +p<0.05 
b  מובהקת ברמה של  1111-לבין עולי שנות ה 91-ההשוואה בין עולי שנות הp<0.05 
 

 עולה כי: 56מלוח 

 מכלל העולים הזקנים(  5%)המהווים מהם  85% .העולים יש בעיית ראייה לא מטופלתן מ 13%-לכ

  .קשיים כלכלייםבשל דיווחו כי לא טיפלו בבעיה 
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  מכלל העולים  3%)המהווים מהם  13%. בעיית שמיעה לא מטופלתמן העולים יש  11%-לכ

 .קשיים כלכליים בשלבבעיה  והזקנים( דיווחו כי לא טיפל

 מכלל  11%)המהווים מהם  71%-העולים סובלים מבעיית שיניים לא מטופלת. כן מ 51%-כ

 דיווחו כי הבעיה אינה מטופלת בשל קשיים כלכליים.העולים הזקנים(, 

 עולים  :44-+( לעומת אלו שעלו בהיותם בני פחות מ44שעלו לקראת גיל פרישה ) 43-עולי שנות ה

 שאינןמבעיות ראייה ושמיעה ולים הצעירים מהם מעמבוגרים יותר סובלים בשכיחות גבוהה יותר 

 (., בהתאמה83%-לעומת כ 51%-ת )כומטופל

 בין שתי האוכלוסיות. מובהקיםלא נמצאו הבדלים  :2333-לעומת עולי שנות ה 43-עולי שנות ה 

 

 עולים לגברים עולות נשיםהשוואה בין  4.0

שיעורן של נשים מקרב כלל . הן נשים העולים הזקניםמקרב אוכלוסיית  21%-ככי מצא במחקר נ

בין במחקר נערכה השוואה (. 1181)ברודסקי ואחרים,  37%-כעומד על + בישראל 23-אוכלוסיית בני ה

  על פי מאפיינים נבחרים., העולים מן ההשוואה יוצגו להלן. הנתונים נשים עולות לבין גברים עולים

 עולה כי: 53מלוח 

  ת הגיל בין נשים עולות לבין גברים עולים.בהתפלגומובהק לא נמצא הבדל 

 הנשים העולות )נתונים שאינם בלוח(.ן מ 51%הגברים העולים נשואים לעומת ן מ 73%-כ 

  (. , בהתאמה11%לעומת  61%של גברים עולים )ה מז בשיעור כפול  נשים עולות מתגוררות בגפן 

 לעומת  58%) העוליםהגברים אחוז מבדיור ציבורי גבוה יותר המתגוררות  ולותהענשים ה אחוז

 (., בהתאמה11%

 23% מהווים )המהם  55%-הנשים העולות(. כן מ 67%)לעומת בעבר הגברים העולים עבדו בארץ ן מ

שעבדו העולות הנשים  מבין 87%לעומתם,  .כיוםבארץ עובדים . +(23ולים בני העמכלל  85%-כ

 +( )נתונים שאינם בלוח(.23בנות מכלל העולות  1%-מהוות כעובדות כיום ) בעבר בארץ

  מקרב שני  11%-עולים ברמת השליטה בעברית )כ גבריםעולות ל נשיםלא נמצאו הבדלים בין

 המינים מתקשים בדיבור, בקריאה, בכתיבה או בהבנת עברית(.

  של גברים והתפקודי הבריאותי ממצבםפחות עולות טוב  נשיםמצבן הבריאותי והתפקודי של 

הגברים. שיעור הנשים  ןמ 21%הנשים דיווחו על מצב בריאותי ירוד לעומת  ןמ 11%-עולים: כ

המתקשות לפחות בפעולה אחת של טיפול אישי )רחצה, הלבשה, אכילה( גבוה יותר מזה של 

  אחוז גבוה יותר של נשים נעזרות במטפלת. ,(. בהתאם לכךבהתאמה, 12%לעומת  52%הגברים )

 19%לעומת  61%זקוקות לעזרה בתחומי ניהול משק הבית ) ,עולים מגברים יותר, עולות נשים ,

קניות, סידורים והגעה אל הרופא מאשר עולים גברים , כגון ובביצוע פעולות מחוץ לבית ,(בהתאמה

 (., בהתאמה17%לעומת  53%)

  חשות בדידות לעתים הן הנשים דיווחו כי ן מ 89%) עולים מגבריםיותר חשות בדידות עולות נשים

 הגברים שדיווחו על כך(.ן מ 88%קרובות לעומת 
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 ממצבן של נשים  טוב יותרעולים מצבם של גברים המשתנים שנמדדו בסקר,  פי על :מצב כלכלי

ההכנסה הפנויה משק הבית ודיווחו כי ההכנסה הכספית נטו של הגברים העולים ן מ 12%: עולות

שדיווחו על כך. יתרה מזאת, העולות הנשים ן מ 81%ויותר לעומת ₪  3,111של משק הבית היא 

ויותר ₪  5,111פנויה )לאחר ניכוי הוצאות הדיור( של  הגברים העולים דיווחו על הכנסהן מ 58%

הבדל שדיווחו על כך. ביתר משתני המצב הכלכלי שנמדדו לא נמצא העולות הנשים ן מ 11%לעומת 

 .נשים לגבריםבין  מובהק

 שגרות לבד עולות לבד. נמצא כי גרים הנו גם בקרב עולים הדיור והמצב הכלכלי נבח מאפייני

. עוד (, בהתאמה51%לעומת  59%לכסות את ההוצאות של משק הבית )עולים ממתקשות יותר 

)כמו: מזון,  בשל המצב הכלכלי מהן נאלצו לוותר על צרכים בסיסייםיותר אחוז גבוה נמצא כי 

. יש (, בהתאמה21%לעומת  21%טיפול רפואי או חימום או קירור הדירה( מאשר גברים עולים )

 )נתונים שאינם בלוח(. לא היו מובהקיםהבדלים אלו לציין כי 

 במאפיינים נבחרים )באחוזים(עולים, לגברים עולות : השוואה בין נשים 34לוח 
 נשים גברים לוהכ-סך 

    דמוגרפי
    גיל

29-23 44 82 82 
76-71 25 11 16 
79-73 24 19 17 

11+ 33 55 51 
    

    השכלה )שנות לימוד(
 11 12 24 81עד 
85 + 43 76 71 
    

    הרכב משק הבית*
 61 11 32 גר לבד

 58 28 53 גר עם בן זוג בלבד
 3 9 4 גר עם בן זוג וילדים

 81 2 43 גר עם ילדים ואחרים
 7 3 4 הרכב משק בית אחר

    

    דיור
    מתגוררים בדירה*:

 52 66 53 בבעלות פרטית
 55 56 33 בשכירות פרטית

 58 11 24 ציבורי דיורב
    

משתתפים בתשלום המשכנתא בעבור דירה שנמצאת 
 87 15 44 בבעלותו ו/או בבעלות ילדיו

    

בתשלום מתגוררים בדירה בשכירות פרטית ומשתתפים 
 58 55 32 ר הדירהשכ

    

מתגוררים בדירה בשכירות פרטית ומקבלים סיוע 
 19 51 33 ממשרד הבינוי והשיכון ר הדירהשכתשלום ב
    

 66 61 52 בדירהלפחות דיווחו על בעיית תחזוקה אחת 
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 )המשך(  במאפיינים נבחרים )באחוזים(עולים, לגברים עולות : השוואה בין נשים 34לוח 
 נשים גברים לוהכ-סך 

    תעסוקה 
 67 23 45 עבדו אי פעם בארץ*

    :מתוכם
 (1) 87 (18) 55 (43) 25 עובדים כיום

    

    רמת שליטה בעברית כיום )חלשה עד חלשה מאוד(
 73 71 44 בדיבור

 15 16 43 בקריאה
 16 13 44 בכתיבה
 75 73 45 בהבנה

    

    מצב בריאותי ותפקודי
 11 21 44 המצב הבריאותי אינו טוב*

 52 12 32 של טיפול אישי*לפחות קושי בפעולה אחת 
קושי בביצוע פעולות הקשורות במשק הבית )כגון ניקיון, 

 קניות וסידורים(*
 

55 
 
53 

 
38 

    

    שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך
 13 82 22 נעזרים במטפלת לטיפול אישי*

לעזרה לפחות באחד מתחומי ניהול משק הבית זקוקים 
 61 19 34 )נקיון הדירה, הכנת ארוחות, בכביסה(*

    

מחוץ לבית  םתחומין הזקוקים לעזרה לפחות באחד מ
 53 17 32 )קניות, סידורים, ליווי למרפאה או לרופא(*

    

 6 [1] 3 חברים בקהילה תומכת
 11 83 44 יש לחצן מצוקה

    

    חברתימצב 
 89 88 44 חשים בדידות לעתים קרובות*

 91 93 42 הבית לפחות פעם בשבוען יוצאים מ
 15 18 22 ביקרו במועדון חברתי בשלושת החודשים האחרונים

    

    מצב כלכלי
הכנסה מלפחות אחד ממקורות ההכנסה )השלמת הכנסה, 
קצבה חודשית ממשרד האוצר, רנטה חודשית מגרמניה, 

 93 93 44 המוסד לביטוח לאומי, פנסיה(ן נכות מ קצבת
    

    **הכנסה כספית נטו של משק הבית*,
 1 1 2 ₪  1,111עד 

1,118  ₪- 5,111  ₪ 33 86 61 
5,118  ₪- 6,111  ₪ 25 18 17 
6,118  ₪- 3,111  ₪ 24 51 89 
3,111 ₪ + 44 12 81 

    

    *,***על דיורסך ההכנסות של משק הבית בניכוי הוצאות 
 81 87 44 ₪ 311עד 
318  ₪- 8,111 ₪ 43 1 81 

8,118  ₪- 8,311  ₪ 42 7 83 
8,318  ₪- 1,111 ₪ 45 82 81 
1,118  ₪- 1,311  ₪ 42 9 83 
1,318  ₪- 5,111 ₪ 43 85 1 
5,111 ₪ + 25 58 11 
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 )המשך(  נבחרים )באחוזים(במאפיינים עולים, לגברים עולות : השוואה בין נשים 34לוח 
 נשים גברים לוהכ-סך 

היקף ההוצאות של משק הבית על צרכים בסיסיים מתוך 
    סך ההכנסות )בחודש האחרון(

 12 12 24 ההכנסות ן קטנות מ
 67 61 54 בערך כמו ההכנסות

 89 87 44 ההכנסותן גבוהות במעט מ
 9 9 4 ההכנסותן הרבה יותר גבוהות מ

    

 57 56 34 מתקשים לכסות ההוצאות החודשיות של משק הבית****
    

מבין  לפחותתחום אחד  עלויתרו המצב הכלכלי,  בשל
: טיפול רפואי, טיפול שיניים, תרופות האלההתחומים 

 29 26 44 במרשם רופא, אוכל או חימום או קירור של הדירה.
 26 28 43 תחומים 5-8ויתרו על 
 3 6 4 תחומים  3-6ויתרו על 

    

 31 38 42 )ראייה, שמיעה, שיניים(לפחות  בעיה רפואית אחת
  מתוכם:

סיבה בשל שאינה מטופלת לפחות בעיה רפואית אחת 
 כלכלית

 
54 (24) 

 
69 (13) 

 
69 (13) 

*p<0.05 
)בסקר הוצאות המשפחה( להכנסה כספית נטו  ** משיבי הסקר הנוכחי נשאלו שאלה השקולה להגדרת הלמ"ס

למשק הבית. הגדרת הלמ"ס להכנסה כספית נטו למשק הבית היא כדלקמן: הכנסה כספית ברוטו לאחר 
 לא ידעו או סירבו לענות לשאלה זו 2%-ניכוי תשלומי החובה )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות(. כ

מקרב משיבי הסקר לא ידעו או שסירבו  3%-או שכר דירה. כ*** בחודש האחרון. כולל: תשלום משכנתא 
 לנקוב בסכום

  טלפון, ארנונה גז, חשמל, מים: הדירה חזקתא, משכנתאאו  דירה שכר, מזון: כולל**** 
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 מקורות רשימת

מאפיינים וצרכים של עולים בשירותי הרווחה: . 1181רבי, ד'; ברודסקי, ג'. -אברהם, י'; נאון, ד'; בן

 מכון ברוקדייל. ירושלים.-ג'וינט-. מאיירסילדים עם מוגבלות, משפחות עם ילדים וקשישים

-16-. דמחייהםהשפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי . 1116ורמן, א'; ברודסקי, ג'. -ברג

 ירושלים.מכון ברוקדייל, -ג'וינט-. מאיירס661

-. מאיירסקשישים בישראל, שנתון סטטיסטי .1181ברודסקי, ג'; שנור, י'; באר, ש'. )עורכים(. 

 מכון ברוקדייל. ירושלים. -ג'וינט

. "בזכות האוניברסליות? מיצוי זכויות אוניברסליות במערכת 1119גל, ג'; שלו, מ'; אייזנשטדט, מ'. 

 .. גל, ג'; אייזנשטדט, מ'. עורכיםנגישות לצדק חברתי בישראלהביטחון הסוציאלי בישראל". מתוך: 

 .ירושלים, טאובמרכז 

 מערכות תמיכה חברתיות". הזדקנות וזיקנה בישראל. "הזקן והחברה בישראל: 1116ליטוין, ה'. 

221-268. 

מצבם הבריאותי והתפקודי של עולים קשישים: ממצאים . 8993נאון, ד'; קינג, י'; שטרוסברג, נ'. 

מכון ברוקדייל, -ינט. ג'ו93-181-דמ המועצות לשעבר.-נבחרים מסקר עולים מבוגרים מברית

 ירושלים.

Litwin, H. 2001. "Social Network Type and Morale in Old Age". Gerontologist 41:516-524. 

Litwin, H.; & Shiovitz-Ezra, S. 2006. "Network Type and Mortality Risk in Later-Life". 

Gerontologist 46:735-743. 
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 +56 בני לבין לשעבר המועצות ברית עולי +56 בני בין ההשווא: נספח

  נבחרים נושאיםב ,עולים שאינם

למ"ס, + )23כלל בני  
 (1188סקר חברתי 

 +23 בני םעולי
 (הנוכחי סקר)ה

 עולים + שאינם23בני 
 (1188סקר חברתי למ"ס, )

    מין
 63 61 65 גברים
 33 21 37 נשים

    

    מצב משפחתי*
 26 35 28 נשוי
 13 56 17 אלמן

 88 85 81 גרוש/פרוד/רווק
    

    הרכב משק בית*
 17 51 11 לבד יםגר

 75 21 71 הרכב משק בית אחר
    

    השכלה )שנות לימוד(
 26 17 37 81עד 
 52 75 65 ויותר 85
    

כך  המצב הבריאותי לא כל
 טוב/בכלל לא טוב

 
37 

 
73 

 
38 

    

 87 85 83 כיום יםעובד
    

 81 82 81 מרגישים בדידות לעתים קרובות
    

    דיור
 13 61 76 גרים בדירה בבעלות פרטית

 5 17 2 גרים בדיור ציבורי
    

מתקשים לכסות את ההוצאות 
 החודשיות של משק הבית

 
56 

 
52 

 
58 

 

 


