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  המחקר תמצית

 למחקר הרקע. 1

מיליון היהודים שחיו  3.4מתוך  עלו לישראל למעלה ממיליון עשריםשל המאה ה תשעיםה שנות מתחילת

 יחסית ומשכילים צעיריםהעולים היו  1(.3787האוכלוסין הסובייטי משנת בברית המועצות )לפי מפקד 

בשנים הראשונות של העלייה, הגיעו  דויחיב, ורבים, ואנגלית עברית ידעו לא מהםאבל רבים  בממוצע,

 בישראל המצב גםחברתיים בישראל.  קשרים להםהיו  לא הדבריםמטבע . אמצעיםארצה חסרי 

מדיניות הגבלת הגידול של המגזר  :העוליםשל  המוצלחת קליטתםקשיים ב הציב העלייה בתקופת

הרחיקה מאוד  ועליית מחירי הדיור ,במקצועם שלא לעבודמהעולים המשכילים  רבים אילצההציבורי 

בעיות ההשתלבות של ילדי העולים  נוספואלה  קשיים לע. בבעלותם מגוריםל להגיעהאפשרות  את

של העולים המבוגרים(, בעיות ספציפיות של עולים שלא  ודחיייאות ורווחה )בבמערכת החינוך, בעיות בר

  .ועודפי ההלכה -הוגדרו כיהודים על

. ניתוח מצבחלו שינויים אחדים ב בעקבותיהו ,הגדולה העלייה תחילת מאז עברומשני עשורים  יותר

 ניתוחו עתה ועד תשעיםלשעבר מתחילת שנות ה ועצותהמ תברי עולי של שונים חיים בתחומיהשינויים 

 של המחקר הנוכחי.  תוהעיקרי ותהמטר הם – סטטיסטיים נתוניםעל בסיס  –אלה  לשינויים הגורמים

לשעבר  ועצותהמ תמברי הגדולה לעלייה שיוחדוהעשורים האחרונים פורסמו לא מעט מחקרים  בשני

ציפי )לימודים, תעסוקה, דיור, השתלבות חברתית ספ לנושאהוקדשו  רובם, ואולםולקליטתה בישראל. 

 םליוממדית של השתלבות הע-נעשה ניסיון לתת תמונה רב הנוכחי במחקר. מסוימת זמן לנקודתוכד'( או 

 רכישתללהיבטים דמוגרפיים,  התייחסול  – עד השנים האחרונות תשעיםמתחילת שנות ה –לאורך זמן 

 בריאותלכלכלי,  מצבל, תעסוקהל, להשכלהבישראל,  חברהב השתלבות צורךל חיוניות מיומנויות

 רצון מהחיים בארץ. שביעותלו ונפשית גופנית

  המידע ומקורות האוכלוסייה. 2

. במחקר נעשה 3770 שנת תחילת אזלשעבר שבאו ארצה מ ועצותהמ תברי עוליהמחקר היא  אוכלוסיית

על האוכלוסייה  3787האוכלוסין הסובייטי משנת שימוש במגוון רחב של מקורות מידע: נתוני מפקד 

 רכזיתמה שכההל של שנתיים נתונים, דמוגרפי-היהודית בברית המועצות לשעבר והרכבה הסוציו

 ועצותהמ תדמוגרפי של עולי ברי-והמשרד לקליטת העלייה על מספרם והרכבם הסוציו טטיסטיקהסל

מפקדי  של םקבצי ,0033-3773"ס בשנים הלמסקרי כוח אדם של  של םקבצי, לשעבר בעת העלייה

 םקבצי ,0000 מאזשנה  כלבשנערכים  חברתיים סקרים בציוק, 0008-בו 3774-ב הישראלייםהאוכלוסין 

"ס הלמסקרי הבריאות של  של םקבצי, ואילך 3774-סקרי הכנסות וסקרי הוצאות משק בית מ של

 כהשער העולים סקר קובץ, 0007-( ו)סקר הבריאות הלאומי 000695, 377790000, 377399מהשנים 

, 3774-ב ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס שערך העולים תעסוקת מחקר של קובץ, 0030933"ס בשנת הלמ

דוחות  ,0036-0000 שניםבהבגרויות של משרד החינוך  בציוק וגם והמוסדות התלמידים בציוק

על מספר המהגרים היהודים  HIAS נתוני, 0030933–377695 שניםלסטטיסטיים של מינהל הסטודנטים 

                                                   
 לא כל העולים היו רשומים בבריה"מ כיהודים. 1
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וגם  0004-3770בשנים  של המהגרים לפי רפובליקות המוצא ריתהב צותלשעבר לאר ועצותהמ תמברי

 היהודים המהגרים על נתונים, 000093 בשנת שנערך( NJPS) ריתהב צותקובץ הסקר הלאומי של יהודי אר

, והפליטים ההגירה לענייני הפדרלי המשרד של רשמיים נתונים הכוללים, לגרמניה לשעבר"מ מבריה

 .יםמחקר ונתוניהגרמני בשפה הרוסית "פרטנר"  העיתון 000493בשנת  שערך סקר נתוני

מהנתונים נותחו  חלק. אחרים ומאפיינים מוצא רפובליקות, עלייההנתונים נותחו לפי מין, גיל, שנת  רוב

 שנתיים. -בצים רבכך נבנו ק שםל .)רגרסיות( םימשתני-רב ניתוחיםב גם

ואילך.  0000, 3777-3773, 3774-3770, 3773-3770: עלייה תקופות נוקבעבסיס מאפיינים של העולים  על

 .אפשרית הייתהאך חלוקה זו לא תמיד 

 תברי יהודי שלדמוגרפי -הסוציו הרכבם על 3787-מהסובייטי  המפקדנתוני  בידינו היוש במקרים

להעריך את סלקטיביות  כדי םהב השתמשנו, העלייה בעתוגם נתונים על העולים  לשעבר ועצותהמ

 כלל ביןלשעבר ל ועצותהמ תברי עולי בין גם להשוות החלטנוהעלייה ואת השינויים שהתרחשו בארץ. 

 היהודים ביןלשעבר ל ועצותהמ תברי עולי ביןהשווינו  האפשר במידת 2.בישראל היהודית האוכלוסייה

 ולגרמניה. ריתהב צותלאר לשעבר ועצותהמ תמברי שהיגרו

 הממצאים  עיקרי. 3

 :ובהם, מעודדים ממצאים מספר ומצאנ

 בארץ להישאר ומתכוונים" בבית מרגישים" העולים של המכריע רובם. 

 עלו בישראל העולות הנשים של הילודה שיעורי. 

 הצעיר הדור בקרב בעיקר, במהלך השנים השתפרו העולים של המחשב ואוריינות בעברית השליטה .  

 הגיל באותו הישראלים כלל שבקרב לזה דומה ל"בצה ששירתו 65-00 בגיל העולים אחוז . 

 ילדי ובקרב, האחרונות בשנים גדל בגרות לתעודת הזכאים לשעבר המועצות ברית ילידי אחוז 

 . הארצי הממוצע על עולה זה אחוז בישראל שנולדו העולים

 זכאים אינם כבר שרובם אף, מהר וגדל הצעירים העולים בקרב ושיעורם הסטודנטים מספר 

 . מיוחדת כעולים הלתמיכ

 בעלי העולים ממחצית למעלה וכיום, בהדרגה משתפר העולים של מקצועי-התעסוקתי המעמד 

 . להשכלתם מתאימים יד במשלחי עובדים גבוההה השכלהה

 הישראלים שאר של לזו מתקרבת העולים של החיים רמת, בוותק עלייהה עם. 

 :  זו עלייה בקליטת בעיות מעט לא נותרו, זאת עם

 ובאנגלית בעבריתמספקת  שליטה אין( והבינוניים המבוגרים בגילים בייחוד) רבים לעולים . 

 היהודים התלמידים לכלל ביחס גבוה העולים בקרב הספר מבתי הנשירה אחוז . 

                                                   
  .בני משפחה לא יהודים שעלו לארץשכוללת גם  ,ואחרים יהודים להס קוראת "שהלמליתר דיוק, עם הקבוצה  2



iii 

 במקצועם תעסוקה אין( יותר החדשים)בייחוד  רבים לעולים. 

 אובייקטיביים מדדים לפילמשל בקרב הקשישים, , העולים קבוצות מבין בקרב כלכלית מצוקה יש 

 .וסובייקטיביים

 בוותק העלייה עם יורד שיעורה ךא, קבועים מגורים אין העולים לכמחצית . 

 היהודים כלל הבריאותי של  מהמצב טובפחות ( המבוגרים דויחיב( העולים של הבריאותי המצב . 

. ממשלה אחרים יובמשרד היהודית בסוכנות, והקליטה העלייה במשרד גורמיםל וצגהו המחקר ממצאי

מאמצים לסייע ה ולשיפור אתם מתמודדים שהעולים הקשיים להבנת תשתית שמשמ הנרחב היקפם

 . להם
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 תודות

 למנהללהודות  ברצוניובראשונה  בראש. ברוקדייל-ג'וינט-ממאיירס לעמיתיי שלוחותרבות  תודות

נבות, על העזרה המדעית והארגונית  מריםלילדים ולנוער,  אנגלברגמרכז  למנהלת, ג'ק חביב, והמכון

הדוח ובקבלת מידע ממשרד  עריכתעל עזרתה ב רבי-בן דליהלחוקרי המכון  גם תודותבעריכת המחקר. 

ברוך רוזן לוכן  לסטטיסטיקה המרכזית מהלשכה מידע בקבלת העזרה על – באר ושמואלהחינוך 

שרון, למנהל שירותי  אסףהסטטיסטי  ועץלי גםלהודות  ברצוניעל הייעוץ במהלך המחקר.  קינג יהודיתו

 רויטל, וכן להנתונים עיבוד במהלך תמיכתם עלאלון  ברק המחשוב מערכת ולמנהל קוקס שלמההמחשב 

 .בהגהה הסיוע עלמתוק -אביב

 עללחקר יהודי רוסיה ומזרח אירופה של האוניברסיטה העברית בירושלים  נבזליןמודה למרכז  אני

 . המחקר לעריכת המענק

 ומשרד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המידע מערכות לעובדי שלוחותהמידע למחקר  על תודות

 ,החברה למדעי הנתונים מאגר לעובדי וגם, כנעני אריאלהאבישי כהן ולל אישית תודה ובהם, החינוך

ISDC ,קינה.וולצ לנטליה אישית תודה ובהם, בירושלים העברית האוניברסיטה של' 

  הבאתו לדפוס.  ללסלי קליינמן עלו ,ת הדוחרעיה כהן על עריכולאני מודה לג'ני רוזנפלד 

 החשובות במהלך העבודה.  העצות ועל הרגשית התמיכה על רינה לרעייתי לב מקרבמודה  אני
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 לשעבר המועצות מברית העלייה של הכלליות המגמות 4.5

 7      שנים לפי, 0036-3770 –העולים  אוכלוסיית :3 לוח

  לשעבר מ"מבריה יהודיםה מהגריםהו עוליםה, לשעבר מ"בריהב יםהיהוד :0 לוח
 30      המוצא רפובליקות לפי ,ולגרמניה ב"לארה            

 30       מחוזות לפי ,ישראל יהודי וכלל םעוליה :6 לוח

 הדמוגרפיים ההיבטים 4.2

  היהודים והמהגרים ישראל יהודי כלל ,םעוליה, לשעבר מ"בריהב םיהודיה: 5 לוח
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  היהודים והמהגרים ישראל יהודי כלל, העולים, לשעבר מ"בריהב םיהודיה :9 לוח
 36    ומצב משפחתי מין לפי, ומעלה 38 בגיל ,ב"לארה לשעבר מ"מבריה             

 , ישראל יהודי כלל בקרבו םעוליה בקרב, לשעבר מ"בריהב םיהודיה בקרב נשואים :8 לוח
 36          וגיל מין לפי             

 35     עלייה ושנת מין לפי, ומעלה 38 בגיל נשואיםה העולים  :7 לוח

 35 עלייה ושנת גיל, מין לפי, הנשואים העולים מכלל אחר מוצא לבני הנשואים העולים :30 לוח

  ,ובגרמניה ב"בארה לשעבר מ"מבריה היהודים והמהגרים ישראל יהודי כלל ,םעוליה :33 לוח
 34       הבית במשק הנפשות מספר לפי             

 מהגרותהו בישראל היהודיות כלל, עולותה, לשעבר מ"בבריה היהודיות כלל התפלגות :30 לוח
 33 ומעלה 00 בגיל לאישה שנולדו הילדים מספר לפי, ב"לארה מ"מבריה היהודיות

 33  טבעי וריבוי תמותה, ילודה שיעורי לפיכלל האוכלוסייה היהודית בישראל, ו םעוליה :36 לוח

 לאומי/צבאי שירות, במחשב שליטה, אנגלית, עברית: בסיסיים השתלבות גורמי 4.3

 39      בעברית השליטה רמת לפיומעלה,  00בגיל  םעוליה :35 לוח

 39  , לפי מין, גיל ושנת עלייהומעלה 00 בגיל םעוליהשולטים בעברית בקרב  :34 לוח

 38      באנגלית שליטה רמת לפיומעלה,  00בגיל  םעוליה :33 לוח

 38  , לפי מין, גיל ושנת עלייהומעלה 00 בגיל םעוליהשולטים באנגלית בקרב  :39 לוח

  ,משתמשים במחשב למטרה כלשהיהומעלה,  00בגיל  כלל יהודי ישראל,ו םעוליה  :38לוח 
 37        לפי מין, גיל ושנת עלייה              

  



 

 משתמשים במחשב למטרות עבודה, והמועסקים  בישראל, כלל היהודיםוהעולים  :37לוח 
 00        לפי מין, גיל ושנת עלייה             

 שירות לאומי, ב, ששירתו בצה"ל65-009כלל יהודי ישראל,  בגיל ו םעוליה :00לוח 
 00         לפי מין ושנת עלייה             

 שירות בצה"ל ההשפעת  של הומעלה, לפי הערכ 00וכלל  יהודי ישראל, בגיל   םעוליה :03לוח 
 03    עלייה ושנת גיל, מין לפי וכן על אפשרויות תעסוקה בישראל              

 ההשכלה רמת 4.5

 והמהגרים היהודים  ישראל יהודי כלל, העוליםבריה"מ לשעבר, ב היהודים :00 לוח 
 00   השכלה רמת לפי, ומעלה 38 בגילמבריה"מ לשעבר בארה"ב ובגרמניה,               

 יהודי כלל ובקרב םעוליה בקרב"מ לשעבר, בבריה היהודיםבעלי השכלה גבוהה בקרב   :06 לוח
 06          לפי מין וגיל ,ישראל

 ת מוצא ולפי שנת עלייה, רפובליק ,ומעלה 38 בגיל םעוליהבקרב  בעלי השכלה גבוהה :05 לוח
 05         לאומית-וקבוצה דתית             

 כלל  ובקרב( יםהלימוד)לפי ארץ  העולים בקרב, ומעלה 00בגיל  גבוהה השכלהבעלי  :04 לוח
 05       תחום הלימודים לפיהודי ישראל, י             

  הספר בבתי העולים ילדי 4.4 

 04   שנה לפיקרב תלמידי בתי הספר במגזר היהודי בישראל, מילדי העולים   :03לוח 

  03  חינוךהלפי זרם  במגזר היהודי בישראל, פרהס יתילדי העולים וכלל תלמידי ב  :09לוח 

 חטיבות העליונות בבתי הספר בהלומדים במסלול טכנולוגי9מקצועי9חקלאי   :08לוח 
 09   , לפי מין םתלמידיהים בישראל, בקרב ילדי העולים וכלל יהיהוד              

 היהודיים  פרהס יתתלמידים בבה לילדי העולים וכל בקרב מצטברה יםשרוהנ שיעור  :07לוח 
 09        , לפי מיןבי"-בישראל  מכיתות ט'              

 היהודיים בישראל,  ספרה יתוכלל התלמידים בב העולים ילדיציונים ממוצעים של  :60לוח 
 08   )לפי מבחני מיצ"ב( בסיסיים לימודמקצועות ו פרהס תבבי השכבה לפי             

 ים בישראל, יהיהוד פרהס יתוכלל תלמידי י"ב בב םעוליה ילדי זכאים לבגרות בקרב :63 לוח 
 60        מיןו שנה, הזכאות סוגלפי               

  םעוליהתלמידי י"ב  של נבחרים מאפיינים לביןבין הצלחה בבחינות הבגרות  קשר :60לוח 
 63         )תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית(             

 תיכונית-ועל גבוהה להשכלה במוסדות סטודנטים 4.4
 וכלל  םעוליה –תיכונית בישראל -סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ועל :66לוח 

 66     דמוגרפיים-הסטודנטים היהודים, לפי מאפיינים סוציו             

 סטודנטים עולים וכלל הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ישראל,  :65לוח 
 65         לפי תואר הלימודים               

  



 

 סטודנטים עולים וכלל הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ישראל,  :64לוח 
 65         תחומי לימודלפי               

 סטודנטים עולים וכלל הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ישראל,  :63לוח 
 64           לפי מוסדות לימוד             

 נהל הסטודנטים, לפי מין, יבטיפול מש העוליםהסטודנטים  :69לוח 
 64         מצב משפחתי וותק בישראל             

 63  נהל הסטודנטים, לפי סוג מוסד הלימודים יבטיפול מש העוליםהסטודנטים  :68לוח 

  יד ומשלחי תעסוקה 4.5

 מהגרים היהודים ה בקרבכלל יהודי ישראל ו בקרב, םעוליהמועסקים בקרב ה :67לוח 
 69    , לפי מין, גיל ושנת עלייה35-38מבריה"מ לשעבר בארה"ב, בגיל              

 מהגרים היהודים ה בקרבכלל יהודי ישראל ו בקרב, םעוליהבקרב  המובטלים :50לוח 
 69    מבריה"מ לשעבר בארה"ב ובגרמניה, לפי מין, גיל ושנת עלייה              

 מהגרים היהודים הוהמועסקים ישראל  המועסקים בישראל, כלל יהודי םעוליה :53לוח 
 68   שבועיות עבודה ושעותבארה"ב, לפי מין  המועסקיםמבריה"מ לשעבר              

 המועסקים  ישראל יהודי כללו העוליםבריה"מ לשעבר, ב שהועסקו בעת העולים :50לוח 
 67   יד משלחי לפיבארה"ב,  המועסקיםוהמהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר               

 במשלחי יד שונים,  0008בשנת  ישראלב שהועסקוהעולים  :56לוח 
 50         לשעבר"מ בבריהלפי משלח יד              

 המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים  :55לוח 
 53  תואר אקדמילפי  – ישראל יהודי וכלל םעוליה – בעלי השכלה גבוההבקרב              

 המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים  םעולי :54לוח 
 גבוהה, לפי תחום לימודים, מין, שנת עלייה ההשכלה הבעלי  םעוליהוניהוליים בקרב               
 53        וארץ קבלת תואר אקדמי אחרון              

   מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרבהמועסקים בישראל במקצועות  :53לוח 
  לאומית -גבוהה, לפי מין, גיל, שנת עלייה, קבוצה דתיתההשכלה הבעלי  םעוליה
 50         ורפובליקת מוצא              

 המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים   :59לוח 
 56  גבוהה, לפי מין, מצב משפחתי ותעסוקת בן9בת זוגההשכלה הבעלי  םעוליהבקרב               

 הסתברות לעסוק בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, הבין  הקשר :58לוח 
  גבוההההשכלה הבעלי  םעוליהמאפיינים נבחרים של  לביןטכניים וניהוליים              
 55         הרגרסיה הלוגיסטית()תוצאות              

 בקרב וניהוליים טכניים, חופשיים, אקדמיים, מדעיים במקצועות בישראל המועסקים :57 לוח
 54   ובאנגלית בעברית שליטה רמת לפי, הגבוהה ההשכלה בעלי םעוליה

מועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב ה :40לוח 
 54   גבוהה, לפי מין, שנת עלייה ולימודים בקורס מקצועיההשכלה הבעלי  םעוליה



 

 ומעלה, לפי מידת  00המועסקים בגיל  יהודי ישראל וכלל המועסקים םעוליה :43לוח 
 53     מהעבודה, מין, שנת עלייה ומשלח יד  רצוןשביעות              

  חשש מידתומעלה, לפי  00בגיל  המועסקים ישראלוכלל יהודי  המועסקים םעוליה :40לוח 
 59      לאבד את העבודה, מין, שנת עלייה ומשלח יד               

 הכלכלי המצב 4.5

 58   , לפי מיןהמועסקים וכלל יהודי ישראל םעוליהשל  שכר חודשי ממוצע :46לוח 

 58   לפי גילהמועסקים, ישראל  יהודיוכלל  םעוליהשל  שכר חודשי ממוצע :45לוח 

 57     ת עלייהו, לפי שנהמועסקים םעוליהשכר חודשי ממוצע של  :44לוח 

 57 המועסקים, לפי משלח יד בישראל ישראל יהודי וכלל םעוליהשל  שכר חודשי ממוצע :43לוח 

  םעוליהמאפיינים נבחרים של  לבין השכר החודשי הממוצע )ברוטו( בין הקשר :49לוח 
 40     )תוצאות הרגרסיה הלינארית(המועסקים בישראל               

  וכלל, , לפי שנות עלייהםעוליהשל משפחות ( )ברוטוממוצעת חודשית  ההכנס :48לוח 
 43         בישראל היהודיות המשפחות             

 43   הכנסה מקור לפיישראל,  יהודי כללומשפחות  םעוליההכנסות משפחות  :47לוח 

 ישראל,  יהודי כללומשפחות  םעוליהחודשית של משפחות הממוצעת ה ההוצאה :30לוח 
 40          הוצאה רכיבי לפי               

 משפחות להמתגוררות בדירות בבעלותן, לפי שנת עלייה ובהשוואה  םעוליהמשפחות  :33לוח 
 40         ישראל  יהודי כלל              

 46    חדרב המתגוררותנפשות הוכלל יהודי ישראל, לפי מספר  םעוליה :30לוח 

 46  קיימא בני מוצרים על בעלותלפי  ישראל כלל יהודי משפחותו םעוליה משפחות :36לוח 

 וכלל יהודי ישראל  םעוליההיוצאים במשך השנה לנופש בישראל ובחו"ל בקרב  :35לוח 
 45       ומעלה, לפי מין, גיל ושנת עלייה 00בגיל              

 ממצבם הכלכלי  רצונם שביעות מידת, לפי ומעלה 00וכלל יהודי ישראל, בגיל  םעוליה :34לוח 
 44         מין, גיל ושנת עלייהולפי               

  ונפשית גופנית בריאות 4.5

  00בגיל  מהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר בארה"ב,ה, כלל יהודי ישראל וםעוליה :33לוח 
 43  ושנת עלייהמין, גיל  לפי, מאוד טוב או טוב מצב בריאותםש המעריכים ומעלה,              

 49    כלל יהודי ישראל, לפי מחלות, מין וגיל בקרבו םעוליהבקרב  החולים :39לוח 

 וכלל  םעוליהאצל רופאים, בקרב  בשנה לנפשמספר ממוצע של ביקורים  :38לוח 
 48        לפי מין וגיל יהודי ישראל,              

 47  כלל יהודי ישראל, לפי מין וגיל  בקרבו םעוליההמאושפזים במשך שנה בקרב  :37לוח 

 30  כלל יהודי ישראל, לפי מין וגיל  בקרבו םעוליהכל יום בקרב במעשנים ה :90לוח 



 

 , מין, ודיכאון לחץלפי תדירות תחושת  ומעלה, 00וכלל יהודי ישראל בגיל  םעוליה :93לוח 
 33          עלייה גיל ושנת              

 , ומעלה 00 בגיל ישראל יהודי כלל ובקרב םעוליה בקרב בדידות חשים :90 לוח
 30      עלייה ושנת גיל, מין תדירות התחושה, לפי              

 דתיות ורמת לאומית זהות, בארץ מהחיים רצון שביעות  4.55

  מהחיים כללית רצון שביעות, לפי ומעלה 00 בגילוכלל יהודי ישראל,  העולים :96לוח 
 36          ולפי מין וגיל               

 35    ומעלה, לפי מאפיינים נבחרים 00בגיל  ,מהחיים הרצון שבעי םעוליה :95לוח 

 בישראל, לפי מין,  וישארשי שבטוחים והעולים בישראלבית" ב שים"מרגיש עוליםה :94לוח 
 34         גיל ושנת עלייה               

 לפי מין,  – מוצא ארץ לפי זהות9 יהודית זהותישראלית9  זהות החשים םעוליה :93לוח 
 33        גיל, שנת עלייה ורפובליקות מוצא              

 39     , מין, גיל ושנת עלייהדתיותוכלל יהודי ישראל, לפי  םעוליה :99לוח 
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  מבוא .1

 רקע  1.1

 שנות תחילתלשעבר. מ ועצותהמ תמברי ולהדמאז תחילתה של העלייה הג חלפו עשורים משני למעלה

מתוך מיליון וחצי היהודים שחיו בברית  איש ממיליוןלישראל למעלה  עלו עשריםשל המאה ה תשעיםה

 םצאצאי להם ישלעולמם אך  הלכו חלקם ,מאז 3787.3המועצות לפי מפקד האוכלוסין הסובייטי משנת 

 שנולדו כבר בישראל. 

לא  מהם מצד שני, רבים 4.ומשכילים יחסית היו בממוצע צעירים ראלשהגיעו ליש העולים ,אחד מצד

בניגוד לעולי המערב, עולים רבים  5.מצומצמותהיו ידיעותיהם  מחשביםב וגם ,אנגליתוידעו עברית 

של העלייה, הגיעו ארצה חסרי כל אמצעים )רק אחרי  ראשונותהבשנים  דויחיבומבריה"מ לשעבר, 

 כן כמותמיד(.  לא אזבארץ המוצא, וגם  ושארנש הבתים את למכוראפשרות  נוצרהפירוקה של בריה"מ 

 .בישראל'( וכד צבאיים)לימודיים,  חברתיים קשריםלעולים  חסרו

במצב  הקשוריםעצמם, היו גם קשיים   עוליםהשל  םהקליטה הקשורים למאפייני קשיילמעבר  לבא

 משרות חיפשוובעלי השכלה גבוהה יחסית  היו כאמור לשעבר המועצות ברית עולי ,הלדוגמבישראל. 

במגזר הציבורי.  בארץ מרוכזיםרוב התפקידים שדורשים השכלה גבוהה ו, השכלתם את תואמותש

 גידולה תהגבללמדיניות  בארץ מתבצעת ,אינפלציהה, בעקבות מאבק נגד שמוניםה שנות מאמצע, ואולם

 וגרמה אקדמיתה השכלהההתחרות בשוק העבודה של בעלי  אתזו החריפה  הגבלההציבורי.  המגזר של

 לאשנאלצו לעבוד  – 6תיכונית(-על השכלה בעלי וחומר קל) גבוהה השכלה בעלי –שעולים רבים  לכך

 ויצירת העיליתהטכנולוגיה תעשיית  צמיחתמסוימת שיפרו את המצב  במידההפרטי.  במגזרו במקצועם

  (.נוספים רבים ובתחומים תיירות)בבנקאות,  רוסית דוברי לקוחותלשרת  שנועדו תפקידים

 כמעט הפסקהועקב עודף ביקוש  ותריהד במחירי חדה עלייה הייתה העיקרית הבעיה הדיור בתחום

רק בפריפריה(. לכן, לעולים רבים לא היו אמצעים  היה נבנהש המעט) הציבורי הדיור בניית של מוחלטת

 למצוא הסיכויים םש אךלקנות( דירה במרכז הארץ, והם נאלצו לעבור לפריפריה,  לא בוודאי)ו לשכור

 .קלושיםמקצועית היו  עבודה

העולים במערכת החינוך, בעיות בריאות ורווחה  ילדי של השתלבותה בעיות נוספואלה  קשיים לע

)נישואין,  ההלכה לפי יהודים הוגדרו שלא)במיוחד של העולים המבוגרים(, בעיות ספציפיות של עולים 

 .ועוד( גיור

                                                   
 פי ההלכה(.-יש לציין שבני משפחות מעורבות בד"כ לא היו רשומים כיהודים בבריה"מ )גם אם היו יהודים על 3
מפקד הלפי ; וכלל יהודי ישראללעומת רק במעט גבוה  ,56-כ של העולים בעת העלייה היה החציוני הגיל 4

 תיכונית.-על בעלי השכלה 03%-היו בעלי השכלה גבוהה וכ 63%-כ ,3774 משנת ישראליה
הייתה שטחית ולא  אנגליתה הוראת; בבריה"מ עד זמן ה"פרסטרויקה" הייתה למעשה אסורה עבריתה הוראת 5

 .יותר מאשר בארצות המערב הופיעו בבריה"מ מאוחרמחשבים  ;בכל מוסדות הלימודנעשתה 
-הכוונה ב"השכלה גבוהה" היא להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות; הכוונה ב"השכלה על 6

 .תיכוניים שאינם אקדמיים-תיכונית" היא להשכלה הנרכשת במוסדות על
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רבים  אצל: השתנה המצב ,שעברו מאז תחילת העלייה הגדולה עשוריםהמשני  יותר, במשך זאת בכל

 ,ניסיון רכישתב, מקצועיתה הכשרהבבמחשב,  שליטהבהשפה,  בלימוד הדרגתישיפור  חלמהעולים 

 חילופי של תהליך החלכלכלי. זאת ועוד, בתקופה זו -חברתיה מצבוב בארץ חברתיים קשרים ביצירת

 אם בייחודו) העולים הנוער בניל או לילדים כי נראה. העולים מצבב כללי רושיפל תרם הוא גםו, דורות

 ולמדו בצבא שירתו, תיכוןב לימודיםכאן  סיימוש 7(בארץבעצמם נולדו  אך עולים ילדיהם 

 ארצה שהגיעו למימאשר  בחיים להצליחגבוה יותר  יש סיכוי ישראליות ובמכללות באוניברסיטאות

  . ביניים בגיל אפילו אופרישה -טרום בגיל

 מטרות  1.2

 :המחקר של העיקריות מטרותיו להלן

 תברי עולי של שונים חיים בתחומי שחלו השינויים אתסטטיסטיים על בסיס נתונים  לנתח 

 עתה ועד תשעיםמתחילת שנות ה  לשעבר ועצותהמ

 אלו לשינויים הגורמים את לנתח 

  הישראלים הוותיקים, לבין מצבם של מצבם של העולים בין  על בסיס נתונים סטטיסטייםלהשוות

שהיגרו לארצות  ועצותהמת יריהודי ב בין מצבם של העולים לבין מצבם שלובמידת האפשר 

 אחרות.

 המקצועית הספרות את נסקור. מתמקד הוא שבהן הסוגיות ואת המחקר אוכלוסיית את נציג בהמשך

נתקלנו. לב הדוח  תולוגיודמתו נציג את המקורות שבהם השתמשנו ובאילו בעיות ךכ ואחר הרלוונטית

דמוגרפיים,  יבטיםההעלייה מברית המועצות לשעבר,  שלמגמות כלליות  ציגנ בוו ,הוא פרק הממצאים

 םבחברה הישראלית, עניינים הקשורי תלהשתלבו בסיסייםמידת השתלטותם של העולים על גורמים 

 נסקור כך אחרתיכונית. -רכישת השכלה אצל הילדים וכן מה שקשור בהשכלה על רמתה, – בהשכלה

הגופנית והנפשית  בבריאותעניינים הקשורים  נבדוק, הכלכלי מצבם ואת העולים של התעסוקה את

  : שביעות רצון מהחיים בארץ וכן זהותם הלאומית והדתית של העולים. שבנפש בעניינים נעסוק לסיוםו

 המחקר של םיהעיקרי והנושאים אוכלוסייהה. 2

)להלן:  ואילך 3770 שנת תחילתלשעבר שבאו ארצה מ ועצותהמ תברי עוליהמחקר היא  אוכלוסיית

  8.(העולים

בישראל  שנולדו עוליםהלשעבר, מכיוון שילדי  ועצותהמ תברי ילידיב רק עסקנו בחנושנהנושאים  ברוב

גבוהה,  השכלה, נישואין מבחינת) הרלוונטי לגילרוב התקופה הנחקרת  במשךהגיעו  טרם)הדור השני( 

 גיל לפי הרכבםומן הכלל הם נתונים על מספרם הכללי של העולים  יםיוצא'(. וכד העבודה לשוק כניסה

                                                   
מונחים מקובלים נוספים ל"ילדי עולים" הם "הדור הראשון" לילידי ברית המועצות לשעבר ו"הדור השני"  7

 עולים.ילדי  שהם ראלשי ילידיל
ממשלת ארה"ב  )כאשר 3787מבריה"מ לשעבר לסתיו  הגדולה העלייהרוב החוקרים מייחסים את תחילת  8

מאפשרים לבודד עולים שהגיעו  ינםהמקורות שלנו א מרביתלה קבלת פליטים יהודים מבריה"מ(. אבל יהגב
 בריה"מ לשעבר(.אלף עולי  36-הגיעו ארצה כ 3787-)סה"כ ב 3787ארצה בסוף 
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 העולים ילדי אצל גם נבחן אלה ואת, ילדי העולים בבתי הספר על נתוניםמן הכלל הם  יוצאים עוד .ומין

    .ואילך 3770-מארצה  ועהגי הוריהם אם רקאבל  ,בישראל שנולדו

 :נושאים העשרב יעסוק הניתוח

 הרכב(, בארץ להם שנולדו ילדים גם)כולל  לשעבר"מ בריה עולי של הכללי במספרם שינויים (א

 בישראל מסוימים מחוזותו עריםלפי  של העולים לפי רפובליקות המוצא ותפרוסתם יההעלי

 של משפחתיה םמצב, העולים בקרב הודיםי-הלא אחוז, וגיל מגדר לפי העוליםאוכלוסיית  הרכב (ב

 טבעי וריבוי ילודה, משפחותה, גודל עדתיים(-בין םנישואי של נושא)כולל העולים 

 במחשב שימוש, ובאנגלית בעברית שליטה: הישראלית בחברה הבסיסיים ההשתלבות גורמי (ג

  9לאומיצבאי שירותו

של  הרכבה גםו אקדמיים ותארים תעודותלפי  התפלגות :הבוגרים העולים של השכלתם רמת (ד

 הלימוד תחומי לפי( בארץ וגם"ל בחו)גם  קדמיא תוארעולים שקיבלו ה אוכלוסיית

אלה שנולדו בארץ( בבתי הספר, כולל מספרם  הןילידי בריה"מ לשעבר ו הן) העולים ילדי של מצבם (ה

 מסלול(, וחרדידתי -ממלכתי)ממלכתי,  החינוך זרמי, פרבבית הס שכבותההכללי, חלוקה לפי 

  מבתי הספר הנשירו והבגרות"ב מיצה בחניבמ הישגים, מקצועי( 9טכנולוגי או)עיוני  הלימודים

 הרכבדמוגרפיים, -סוציוה םהלשעבר, כולל מאפייני ועצותהמ תמברי העולים סטודנטיםה (ו

 יםמסוימ לימוד מוסדותתחומי הלימוד ו ,אקדמיים תארים לפיאוכלוסייה זו 

 וניידותובישראל  "לחוהרכב לפי משלחי היד ב :לשעבר בישראל ועצותהמ תברי עולי תעסוקת (ז

 גבוההה השכלהה בעלישל  מקצועיתה תעסוקהה על דגשב, בארץ חייםהבמשך  תעסוקתית

 רצוןה שביעותואבטלה ושעות עבודה שבועיות;   עסוקהת שיעורי ;יהעל המשפיעים גורמיםהו

 לאבד אותה חששהמהעבודה ו העולים של תכלליה

 הכנסותה, הרכב נפשולהממוצע, הכנסות למשק הבית  שכרב שינוי :הקליטה של כלכליים היבטים (ח

קיימא, יציאה לנופש -בני םמוצרי על בעלות, וצפיפותו דיור על בעלות, המשפחה של הוצאותהו

 שביעות הרצון מהמצב הכלכלי ,בארץ ובחו"ל, ולבסוף

 פנייהו אשפוז, תחלואהההערכה כללית של מצב הבריאות, שיעורי  :תונפשי תגופני בריאות (ט

 (ובדידות דיכאון, לחץובעיות פסיכולוגיות )תחושות  עישון, לרופאים

 הלאומית הזהות, ישראלב להישאר כוונההו הבית תחושת, בארץ מהחיים הכללית הרצון שביעות (י

 לשעבר.  ועצותהמ תברי עולי של דתיותורמת ה

בין הדדיים ה יםיחסהתרבותית )-מחוץ למחקר הנוכחי, למשל קליטה חברתית ונשאר נושאים כמה

( ועוד העברית התרבות צריכת, האם ובשפת בעברית שימוש של מסוימים היבטים, וותיקיםלעולים 

 נתונים שאין הןהסיבות העיקריות לכך  (.קורבנות וגם עבריינית בהתנהגות מעורבות)גם  עבריינותו

 .ואל תופעותאחרים כבר חקרו  שחוקריםו זמן לאורך אלה נושאים על ארציים השוואתיים
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  המקצועית הספרות של קצרה הצגה. 3

 ועצותהמ תלא מעט מחקרים המוקדשים לעלייה הגדולה מברי פורסמוהאחרונים  עשוריםה בשני

 .בישראל קליטתהללשעבר ו

 לשעבר ועצותהמ תברי עולי תעסוקתב הקשורים נושאים מגוון עלברוקדייל סקר  מכון ערך 3774 בשנת

(Lithwick & Habib, 1996) ;םמחקרי גם לציין. יש השוואהלהנוכחי כמקור  במחקר בו השתמשנו 

; 3773, ונווה ניראל) עוליםה רופאיםהו( 3777, וקינג נווה) עוליםה מהנדסיםה תעסוקת על שפורסמו

 (.0003צדיק, -וולדה-ו קינג) שונות מארצות עוליםהעל קליטה תעסוקתית של  מחקר כן( ו3777, ניראל

 שוביםיי חמישהבתחומי -רב מחקר נערכולשעבר  ועצותהמ תמברי יםעולה נוערה בניקליטת  בתחום

פרנקוביץ' -אלנבוגן) קווקז יוצאי נוער בני על מחקרים שני(, 3778, וולפסון-ופרנקוביץ' -אלנבוגן, נעם)

-כאהן) שונות מארצות( עולים ילדי)כולל  יםולע נוער בני לעשלבי -( ומחקר דו0005, 3778, ואחרים

 (.0030, 0030, ואחרים סטרבצ'ינסקי

-במוסדות להשכלה גבוהה ועל עוליםה סטודנטיםהעל השתלבות  מחקרים שלושה שלגם סדרה  נערכה

 (.0006, ואחרים פרנקוביץ'-אלנבוגן; 0000, 3777, וקונסטנטינובפרנקוביץ' -אלנבוגן)תיכונית 

 שכונות בשלוש בוכרה ועולי( 3778, קינג) קווקז עולי משפחות של קליטתןגם מחקרים על  פורסמוכן  כמו

, 3776 ,ואחרים נאוןלשעבר ) ועצותהמ תמברי המבוגרים העולים קליטת על וגם( 3777, קינג) אביב בתל

 (.3778ונאון,  שטרוסברג; 3774

, שונים בתחומיםהקליטה  אחר מעקב מחקרי סדרת ערכה העלייה לקליטת משרדהשל  מחקרה מחלקת

שבאו ארצה בתקופות מסוימות  לשעבר ועצותהמ תברי עולי של ,ותעסוקה דיור, עברית ידיעת כגון

 ,ב(0005א, 0005, 3779, 3773, ודמיאןתמרי -רוזנבאום; 0005, 3778, 3773תמרי, -ורוזנבאום דמיאן)

, אדלרלשעבר ) "מהברי ובהןמארצות שונות,  עוליםהמן הארץ של  היריד עללציין גם ניתוח  כדאיו

0005.)  

 שנתוני לפרסם( הילד לשלום המועצה בשיתוף) העלייה לקליטת משרדה החל האחרונות בשנים, כן כמו

, 0008ואחרים,  אריה-בן; 0005, רנובלסקי'צו אריה-בן; 0009, אריה-ובן קמחי" )בישראל עולים"ילדים 

דור "בשבהם הוצג מצב ילדי העולים )הן  (0036, אחריםו קושר; 0007, וקושר, כהן אריה-בן; 0033

 אלה םיבתחומים שונים )משפחה, חינוך, מצב כלכלי, בריאות ועוד(. בשנתונ ("דור שני"והן ב "ראשון

   .הניתוח על שמקשה דברעולים לפי ארץ המוצא,  ילדיתמיד יש הפרדה בין  אל

וקליטתה בישראל.  לשעבר ועצותהמ תמברי עלייהה על פרסומיםללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש  גם

 יצאו ךכ ראח (.0003-3773, "סמהל) "עלייה לישראל" ,שנתית סדרה הלשכה פרסמה 3777עד שנת 

, 0009, מ"סהל) 0030-0009, 0003-0000, 0003-0000 שניםבעסקו  הן ;תאלקטרוני בצורהאלה  חוברות

 אחדים להלן. פחות מפורטיםהפרסומים האלה  נעשו עלייהה היקףב צמצוםה עם .(א0030, 0007

 מאפייניםהעל  חוברות :ועצותהמ תבנושא קליטת עולי ברי שכההלשל  אחריםה פרסומיםמה

ג, 0000א, 0000, 3777א, 3778א, 3774, מ"סהל) 0003-3770 בשנים םעוליהשל אוכלוסיית  דמוגרפייםה
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 פרסומים בתוך)האחרונים  0033-0008 גםו 0000-3777 בשנים עולים של בית משקי על, א(0003, 0005

 בשנים עוליםנתונים על תלמידים ב(, 0030ב, 0033, 0030, 0004,  א0003ב, 3774, מ"סהל)בנושא(  יםיכלל

 שנתמתוצאות סקר העולים האחרון  כןוה( 0003ב, 0003, ב0003, מ"ס)הל 000695-ו 377998, 377594

  .ג(0036, מ"ס)הל 0030933

"כ ח הזמנתלשעבר במגזר הציבורי שנערך לפי  ועצותהמ תברי עולי ייצוג על מעניין מחקר גם לציין יש

 (. 0005, והלר קורא"ל )ז שטרן יורי

 ספרה את מנותל כדאי ועצותהמ תשנערכו בישראל בנושא העלייה מברי גדוליםה האקדמיים במחקרים

 Al-Haj) 3777 שנתבתחומיים שנערכו -רב מעקב ימחקר גםו( 3778, וסיקרון לשם" )עלייה של"דיוקנה 

& Leshem, 2000;  Al-Haj, 2004 )(0007, לשם) 0004 שנתוב . 

 אוניברסיטת שלספיר  םש לחוקרי המרכז ע שערכו עולים תעסוקת על מעקב מחקרי סדרת גם לציין יש

המחברים  התייחסו היתר בין(. Cohen-Goldner et al., 2012) האחרונה עבודתםב סוכמושואביב -תל

 ,Lithwick & Habib) 3774-ברוקדייל, שנערך ב מכון-'וינטגלמחקר תעסוקת העולים של  הז בפרסום

1996). 

, מיכאל) םיישראליה פרהס יתבב עוליםה מוריםהעל קליטת  מעניינות עבודותיש לציין  חינוךה בתחום

( ועל שליטתם של תלמידים עולים 0006, לוין) בישראל הספר בבתי העולים תלמידיםה(, על הישגי 0000

 (.Haim, 2010בשלוש שפות: עברית, אנגלית ורוסית )

דוברי רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית  עוליםהשוואתי מעניין של קליטה בתחומים שונים של  ניתוח

 (.0007) י"פור מכון חוקרי ייד-לנעשה ע

 םימאמרה סדרתב נותחולארצות אחרות  תםוהגירברית המועצות  יהודי תעליי של דמוגרפיים היבטים

 (.Tolts, 2003, 2004, 2009, 2011) טולץ' מ של

" רופין"אינדקס  את פרסם, רופיןשל מכללת  "ועלייה לדמוגרפיה מרכזה" ,עלייהה לחקר קרחמה מכון

(. 0030, 0009ואחרים,  סמיונובלשעבר ) ועצותהמ תלבעיות העלייה מברי והוקדש םכרכיהמ חלק. השנתי

 ,"הגירה" עיתוןה אתו( 0036  ',קושנירוביץ) בישראל וההגירה העלייה שנתון את המרכז ציאהו זה מלבד

ישראל, ארה"ב, קנדה  :מדינות ארבעב העמים מחבר מהגריםהכלכלית של  נטגרציהיא על מחקר ובו

    (.  0030, ואחרים אמיתוגרמניה )

, דיור, תעסוקה)לימודים,  ספציפי ושאנל כל אחד דוחוי לעיל זכרושרוב המחקרים שנ יןילצ ראוי

 תתמונ יםמציג אנות, זמן מסוימת. במחקר הנוכחי, לעומת זא לנקודתאו  (וכד' חברתית השתלבות

 עד השנים האחרונות.  עיםתשמתחילת שנות ה –לאורך זמן  םליוהעממדית של -רב השתלבות
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 המתודולוגיות והבעיות המידע מקורות. 4

 :שהשתמשנו בהם העיקרייםהגולמיים  המידע מקורות להלן

היהודית בברית המועצות  האוכלוסייהכלל  על 3787האוכלוסין הסובייטי משנת  מפקד נתוני (א

 רוסיהשל  כלכלה ענייניל המרכזי ארכיוןהמ שהתקבלונתונים  - דמוגרפי-סוציוה הוהרכב לשעבר

סובייטיים -האוכלוסין הפוסט מפקדישל  ונתונים מוסקבהב הסטטיסטי של חמ"ע וועדהמו

 .)לצורך השוואה( ותהרלוונטימאתרי הלשכות לסטטיסטיקה של המדינות 

מספרם והרכבם  עלהעלייה  לקליטת משרדהו טטיסטיקהסל רכזיתמה שכההלשנתיים של  נתונים (ב

, משפחתי מצב, גיל, מגדרלשעבר בעת העלייה )לפי  ועצותהמ תברי עולי שלדמוגרפי -סוציוה

"עלייה  בשנתוני פורסמו נתוניםהמ חלק"ל(. בחו תעסוקהו השכלה רמת, מוצא רפובליקות

 .ס"מהלמהאחרון( נתקבלו ישירות  עשורב העוסקים  נתוניםהוחלק )במיוחד  )ראו לעיל( לישראל"

לשעבר  ועצותהמ תעל אוכלוסיית עולי ברי טטיסטיקהסל רכזיתמה שכהמהל שנתייםה הנתונים (ג

 ביןבהפרדה  – מגוריםה, גיל ויישובי גדרלפי מ (בארץ שנולדו ילדיםואילך )כולל  3770משנת 

 יהודים.-לאעל  לנתונים יהודיםעל  הנתונים

 המועצות ברית עולי 30,000-כ מתוכם, בשנה איש 300,000-היקף )כ רחביכוח אדם  סקרשל  םקבצי (ד

כוללים מגוון רב של נתונים  םקבציה - 3773-00339 שניםמה "סהלמ שלומעלה(  34 ניב לשעבר

 עוליםהמידע על תעסוקת  חסר דםאה וחכ קריסב אמנם) תעסוקה על בעיקרדמוגרפיים, -סוציו

   .(מוצאה בארץ

המפקדים גדול בהרבה  קףיאף שה - 0008-ו 3774 של םיהישראלי האוכלוסין מפקדי בציוק (ה

 ניתוח פשרויותא את ותמגבילבין המפקדים  ותארוכה פסקותהה, דםא וחכ קריסשל  מהיקפם

 קריבס חסריםה הנתוניםלדלות את  כדיהשתמשנו במפקדים בעיקר  לכןו, הזמןלאורך  שינוייםה

 10.דםאה וחכ

-מ, מהם למעלה איש 9,000-כ בממוצע וכולל 0000 מאזשנה  כלב ךנערהסקר  - חברתי סקר בציוק (ו

, דםאה וחכ קריסב המדגם לעומת קטן המדגם 11.ומעלה 00 ניב לשעבר ועצותהמ תברי עולי 3,000

 בעברית שליטה כגון, במפקדיםו אדם כוח בסקריהחברתיים כוללים מידע שאין  הסקרים אך

 שונים. םמתחומי רצון שביעותו דתיות, במחשב שימוש, ובאנגלית

לנתח  מאפשריםהקבצים  -( ואילך 3774-סקרי הכנסות וסקרי הוצאות משק בית )מ של םקבצי (ז

 הוצאות, אחרים תרו)כגון הכנסות מעבודה וממקו זמן לאורךרבים  םיכלכלי-חברתייםנתונים 

מסקרי  כספייםההנתונים  כל את חישבנו השוואה שלצורך לציין חשוב. (דיור תנאיו משפחה

                                                   
 בכל חודש(. – 0030-השתמשנו רק בקבצים שנתיים של סקרי כוח אדם, אף שסקרים אלה נערכים בכל רבעון )ומ  9

לקחנו אותם  ,3774שנת ל ,חסרים נתונים על תואר אקדמי של המרואיין, לכן 0003בסקרי כוח אדם עד  ,למשל 10
 ממפקד האוכלוסין. 

עולי את לא הייתה אפשרות לבודד  0000ואילך, כי בשנת  0006-מרק נאלצנו להשתמש בסקרים חברתיים  11
 בריה"מ לשעבר.
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 רכזיתמה שכההל)לפי מדד המחירים לצרכן של  0030 מחירי פיל הוצאותהו הכנסותה

  (.טטיסטיקהסל

, 377399-ב נערכו הסקרים - טיקהסלסטטי רכזיתמה שכההלהבריאות של  סקרישל  םקבצי (ח

 ובהם, איש 07,000-כ נכללוהאחרון  סקרב. 0007-)סקר הבריאות הלאומי( וב 000695, 377790000

מידע על מצב הבריאות  כוללים סקריםהואילך.  3770משנת  לשעבר ועצותהמ תברי עולי 6,000-כ

 נעשה 000695-בהבריאות הלאומי  סקרהכללי, תחלואה, אשפוז, פנייה לרופאים, עישון ועוד. 

 לבין תוצאותיו ביןאפשר להשוות -אי לכןו 12,בריאותהסקרי  ראש של זומ שונה מתודולוגיהב

 האחרונים. הסקרים תוצאות

 5,000-כ קיףמ קובץה - 0030933 שנתמ טטיסטיקהסל רכזיתמה שכההל לש העולים סקר קובץ (ט

 וקסעלשעבר. השאלות  ועצותהמ תמברי 0,400-כ םהבומארצות שונות,  3770עולים משנת 

 שונים בתחומים בה ושימוש בעברית שליטה, לעלייה סיבות, המוצא בארץ יד ומשלח השכלהב

רצון  שביעותו לאומית זהות, לוותיקים עולים בין יחסים, בארץ ותעסוקה דיור בעיות, בארץ

 וגם אחרים סקרים נתוני לביןהנתונים בו  בין השוואה שםל סקרשונים. השתמשנו ב תחומיםב

  13.אחרים מקורות לפי לעשות אפשרהיה  לאש ניתוחים צורךל

 700-כעל  נתונים ללוכהקובץ  - 3774 בשנתברוקדייל  מכון שערך העולים תעסוקת מחקר קובץ (י

 שליטה ,ובישראל מוצאהבארץ  תעסוקה: 39-03 ניואילך ב 3770-מ לשעבר ועצותהמ תברי עולי

 ;שונים מתחומים רצון שביעותו בריאותי מצב, מקצועייםבעברית ובאנגלית, לימודים בקורסים 

שהיו  חברתייםה סקריםה נתוניו 0030933 "סהלמהעולים של  סקר נתוניל השוואה אפשרמ הוא

 .(0006 משנת רק) בידינו

 קבציםה - 0036 עד 0000 שניםלשל משרד החינוך  בגרויותה בציווק מוסדותהו תלמידיםה בציוק (יא

 זרםהוכלל התלמידים היהודים לפי  עוליםה תלמידיםהאוכלוסיית  שינויים בהרכב לנתח אפשרו

והישגי  פרהס תמבי נשירה, מסלול לימודים, הספר בביתהשכבות , משתייך פרהס תיב שאליו

 רכזיתמה שכההלבפרסומי  השתמשנו( 377998, 377594) קודמותה שניםה עבור הבגרות. בחינות

 עוליםה תלמידיםה הישגי עלקובצי משרד החינוך )ראמ"ה( ב השתמשנו. כמו כן, טטיסטיקהסל

 .0036עד  0000בשנים  "במיצ בבחינות היהודים התלמידים וכלל לשעבר ועצותהמ תמברי

בצורה  – 0000)משנת  0030933 עד 377695 שניםלהסטודנטים  נהלימ של סטטיסטיים דוחות (יב

 בטיפולשלשעבר(  ועצותהמ תמברי)כולל  עוליםה סטודנטיםהאלקטרונית(, שכוללים נתונים על 

 הסטודנטים מכלל קטן חלקמהווים )במיוחד בשנים האחרונות(  אלה סטודנטים - נהליהמ

 ומיםסלקחנו מפר עוליםההסטודנטים  כללשל  הרכבהו מספרהעל  נתוניםה את 14;העולים

                                                   
נשאל ראש המשפחה )או מחליפו( על כל המשפחה, ואילו  0007-ו 377790000, 377399בסקרי הבריאות של  12

 .א(0036ג, 0003, 0006ב, 0000, )הלמ"ס נשאלו כל בני המשפחה בנפרד 000695-בסקר הבריאות הלאומי ב
 היה אפשר כךעל תעסוקת העולים בארץ, ו 0008למשל, הלמ"ס הצמידה לנתוני סקר העולים את נתוני מפקד  13

 חסרה בניתוח לפי סקרי כוח אדם(.זו בארץ )אפשרות לבין משלח יד משלח יד בחו"ל בין להשוות ישירות 
שנים בזמן תחילת הלימודים  6טים עולים שנמצאים בארץ עד סטודנ הםנהל הסטודנטים יהזכאים לתמיכת מ 14

 הגבלות גם לפי גיל הסטודנטים. קיימות. ותלימוד הראשונהשנות  6)לא כולל שירות צבאי( ורק במשך 
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 נתונים בהםו( וגם מסקרי כוח אדם, 000594)עד שנת  טטיסטיקהסל רכזיתמה שכההלרשמיים של 

 .הלימודים מוסד סוג עלו הסקר בזמן המרואיין לימודי על

לפי רפובליקות  ריתהב צותלשעבר לאר ועצותהמ תעל מספר המהגרים היהודים מברי HIAS נתוני (יג

 000093 בשנת שנערך( NJPS"ב )ארה יהודי של הלאומי הסקר קובץו 0004-3770בשנים  ,המוצא

 3770 משנת"ב לארהמהגרים שהגיעו מבריה"מ לשעבר  000-כ ובהם, מרואיינים 4,000-כ והקיף

  . נבחרות וערים"ב רק במדינות ארה יהודי של יםסקר כונערהבאות  בשניםואילך. 

 משרדהנתונים רשמיים של  כולל, לשעבר לגרמניה ועצותהמ תמברי היהודים המהגרים על נתונים (יד

הגרמני בשפה הרוסית  עיתוןה  לש סקר נתוני, פליטיםהו הגירההלענייני  בגרמניה הפדרלי

 Haug & Wolf (0009.)  של מחקר נתוניו (Polian, 2009) 000493 משנת"פרטנר" 

-רב ניתוחיםאחרים, כולל  ומאפייניםמוצא  רפובליקת, העלייה שנת, גיל, מיןהניתוחים נעשו לפי  רוב

  . חשוב להדגיש שהניתוח לאורך זמן מאפשרשנתיים-רב קבצים בנונכך  שםל .)רגרסיות( םימשתני

בניתוח בנקודת זמן מסוימת(.  לבצעה אפשר-שאי הפרדה) בארץ ותקהו לבין עלייהה שנת בין להפריד

 או)מיתון  מסוים בזמן בארץ אובייקטיביהלמצב  בעיקר קשורה שנת העלייה גרידא כי לב לשים יש

עצמו  עולהההישגים של  בעיקר ןמאפיי בארץ ותקהו ואילו, מדיניות ממשלה ועוד(, כלכלית צמיחה

בתחומים  0000בשנת  3770, מצב עולי לדוגמה)לימוד שפה, הכשרה מקצועית, קליטה חברתית ועוד(. 

  (.שנים 30 היה מקריםהבשני  וותקהש אף) 0030בשנת  0000ממצב עולי  שונהשונים היה 

פי -על עלייה תקופות נוקבע. עלייהה תקופות לפי החלוקה הייתה במחקר מתודולוגיותה בעיותה אחת

; אפשרית תמיד לא זו חלוקה אך .ואילך 0000, 3777-3773, 3774-3770, 3773-3770: מאפייני העולים

ואילך. חלוקה  3773לעומת  3774נאלצנו להשתמש בחלוקה דיכוטומית: עד  יםחברתיה, בסקרים למשל

  .0030933 בשנת טטיסטיקהסל רכזיתמה שכההלהייתה גם בסקר העולים של  עלייההשנות  פיאחרת ל

 3787-בשל המפקד הסובייטי  נתונים שישנםקבוצות ההשוואה. במידה  יתההי אחרת מתודולוגית בעיה

, העלייה בעת עצמם עוליםה על נתוניםוגם  לשעבר ועצותהמ תברי יהודי שלדמוגרפי -סוציוה םהרכב על

 כןו מוצאה בארץ שארוהיהודים שנ מאפיינילהעולים  מאפייניבין השוות ל כדיאלה  בנתונים השתמשנו

 האוכלוסייה כלל לבין העולים ביןלהשוות  רצינו. מנגד, ישראלשהתרחשו ב שינוייםה אתלהעריך כדי 

היהודים  מהגריםה ביןלבריה"מ לשעבר  עולי בין נויהשוו האפשר במידת, ולבסוף 15.בישראל היהודית

 ולגרמניה. ריתהב צותלאר לשעברמבריה"מ 

 

                                                   
בני משפחה לא יהודים כוללת גם קבוצה זו  ;"ואחרים"יהודים  להס קוראת "הקבוצה שהלמ לביןליתר דיוק, ו 15

  .שעלו לארץ
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  מצאיםמ. 5

 לשעבר ועצותהמ תמברי העלייה של הכלליות המגמות 5.1

העלייה  קצב. לשעבר ועצותהמ תמברי איש 3,034,000-כעלו ארצה  0036עד סוף  3770 שנת מתחילת

 לעולי נולדו 0036-3770בארצות המוצא. בשנים  היהודית האוכלוסייההזמן עקב צמצום  עםוקטן  הלך

 300,000-כ ועוד עולים 356,000-כ נפטרו תקופה באותה. ילדים 033,000-כ בישראל לשעבר"מ בריה

, כך 16.לארצות המוצא( וחזרש מי ובהם) אחרות למדינות מישראל ירדומכלל העולים(  %30-)כ עולים

 להם שנולדו ילדיםואילך )כולל  3770עולי בריה"מ לשעבר משנת  אוכלוסיית מנתה 0036 שנת בסוף

   (3)לוח  .בישראל היהודית האוכלוסייה מכלל 34% – איש 738,000-כ( בארץ

 (יםהשנ פיסוב) שנים לפי, 2553-5555  –העולים   אוכלוסיית  :5לוח 

  
  
  

 3םעוליה אחוז אלפים

 ללא ילדים
 שנולדו בישראל

 כולל ילדים
 שנולדו בישראל

 כללביחס ל
 יהודי ישראל

3770  184.3 185.0 4.7 
3773  329.7 332.8 8.0 
3770  386.1 391.8 9.2 
3776  441.4 452.6 10.3 
3775  494.4 511.2 11.4 
3774  552.6 576.2 12.5 
3773  601.2 632.3 13.4 
3779  645.6 684.8 14.2 
3778  681.6 729.7 14.8 
3777  738.9 796.3 15.7 
0000  780.4 847.6 16.4 
0003  805.2 882.6 16.7 
0000  811.3 899.3 16.8 
0006  809.3 908.4 16.7 
0005  806.1 916.1 16.6 
0004  803.0 923.9 16.5 
0003  799.6 931.5 16.3 
0009  794.7 937.5 16.2 
0008  789.3 943.1 16.0 
0007 0 775.3 940.7 15.6 
0030  761.1 938.6 15.3 
0033  751.3 939.8 15.1 
0030 753.3 955.6 15.1 
0036 943.9 739.9 34.0 

   ; כולל ילדים שנולדו בישראלס"הלמנתוני  לפי 3
  .0008 בשנת יןסהאוכלומפקד לבהתאם  והנתונים עודכנ 0

                                                   
 חושב על סמך קובצי האוכלוסין של הלמ"ס.  16
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 ממולדובה, מבלארוס 34%-כמאוקראינה,  66%-כהגיעו מהפדרציה הרוסית,  מהעולים 65%-כ

; 9% :הרריים קווקזים ,ובהם) אסיה ומרכז הקווקז מרפובליקות – 38%-ל מעלו הבלטיות ומהארצות

אחוז יוצאי הפדרציה הרוסית בקרב העולים היה נמוך יותר מאשר  .(0.4% :גרוזינים; 7% :בוכרים

 היה תיותיאסיה רפובליקותה יוצאי אחוז, ואילו 3787לשעבר בשנת  ועצותהמ תבקרב כלל יהודי ברי

 מהרפובליקות מאשרגבוה יותר  היה תיותיהאסי מהרפובליקותכלומר, שיעור העלייה  .יותר גבוה

 (0)לוח . האירופיות

יהודים מבריה"מ לשעבר לארה"ב המהגרים והעולים הבריה"מ לשעבר, ב םהיהודי: 2לוח 
 (באחוזיםלפי רפובליקות המוצא ) ,ולגרמניה

 

  

 מהגרים עולים ה  היהודים

בריה"מ לשעבר ב
(3787) (3770-0036)3 

 לארה"ב
(3770-0004)0 

 לגרמניה 
(3787-0003)3  

 100 100 100 100 סה"כ 
 27.1 27.2 33.7 38.0 הפדרציה הרוסית

 55.7 39.2 32.7 33.6 אוקראינה
 3.7 9.9 7.6 7.7 בלארוס
 4.9 5.1 5.0 4.5 מולדובה

 4.3 2.4 2.2 2.8 5בלטיותהרפובליקות ה
 4.3 16.2 18.8 13.4 4תיותיאסיהרפובליקות ה

  קליטהה נתוני משרד – 0009משנת  ;"סהלמנתוני  – 0003עד שנת  3
    HIASלפי נתוני ארגון  0
  ענייני הגירה ופליטים של גרמניהללפי נתוני המשרד הפדרלי  6
    ליטא, לטביה ואסטוניה 5
 טורקמניסטן טג'יקיסטן, ,קירגיזסטן, אוזבקיסטן, סטןחקזיה, ארמניה, אזרבייג'ן, אורגג 4
 

 – 60%, כמעט אביב( תל)כולל  הארץ במרכז 0036שנת  בסוףלשעבר גרו  ועצותהמ תברי עולימ 50%מעל 

ושומרון. בשנים הראשונות של  יהודהוירושלים  יבאזור 9%-כ בדרום ועוד – 05%-כ, (חיפה)כולל  בצפון

 הדיור מחירי עקב, לדרום בעיקר, לפריפריה הארץ ממרכז העולים מעברשל  מגמההעלייה הגדולה הייתה 

 ( 6)לוח  .בפריפריה תעסוקה בעיות בגללבעיקר  ,זו מגמה נבלמהמכן  לאחריחסית. אבל  יםנמוכה

, (46,000-)כ בחיפה היו 0036 בסוף( בארץ שנולדו ילדים כולל)לא  ביותר הגדולות העולים קהילות

  (. 54,000-)כ בעש ובבאר( 40,000-)כ באשדוד

 (באחוזים; יםהשנ פיסובלפי מחוזות ) ,וכלל יהודי ישראל 3םוליעה :3לוח 

  
  

 יהודיכלל   םעוליה
 0036 2001 1991 (0036) ישראל

 100 100 100 100 סה"כ
 10.7 4.5 4.8 6.4 ירושלים

 9.7 33.8 12.9 14.2 צפון
 33.0 16.8 17.5 18.1 חיפה
 28.1 06.8 22.1 22.2 מרכז
 20.3 39.0 16.1 23.3 אביב-תל

 14.7 23.7 24.7 14.5 דרום
 5.5 2.2 1.9 1.2 יהודה ושומרון

 "ס; לא כולל ילדים שנולדו בישראלהלמנתוני  לפי 3
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 הדמוגרפיים ההיבטים 5.2

 0036-3773)כולל ילדיהם שנולדו בארץ( בשנים  לשעבר ועצותהמ תשל אוכלוסיית עולי ברי החציוניהגיל 
 63-כ)האוכלוסייה היהודית בארץ  לכלשל  החציוני ילגהמה גבו זה גילשנים. אמנם  68-כל 64-כעלה מ

וגם לעומת  3787בשנת  לשעבר "מבריה יהודי כלל לעומתשנים(, אבל העולים היו צעירים בהרבה 
 (5 לוח) .ולגרמניה ריתהב צותהמהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר לאר

והמהגרים היהודים מבריה"מ  ישראל יהודי כלל, םעוליה"מ לשעבר, בריהב םיהודיה  :5לוח 
 (באחוזים; יםהשנ פיסוב) גיל לפי, לשעבר בארה"ב ובגרמניה

 םיהודיה  
 בריה"מב

 (3787לשעבר )

 יהודי כלל 3םעוליה
 ישראל 

(0036 ) 

 יהודים מבריה"מ המהגרים ה

  1991 2001 0036 
 ארה"ב ב
(0000)0 

 גרמניה ב
(0005)6 

  100  100  100  100  100  100  100 סה"כ
 0 - 35  11.6 21.6  18.1  18.8  03.6  10.0  10.0  
 34 - 05   7.7 12.9  15.4  11.4  36.7  12.7  11.3  
 04 - 65   11.7 15.7  15.0  15.2  35.6 11.6  13.4  
 64 - 55   13.9 17.3  13.6  13.9  30.7  9.0  14.7  
 54 - 45   14.7 9.9  13.7  11.8  10.2 14.3  14.5  
 44 - 35   16.9 9.3  9.5  11.9  10.1 11.5  13.6  
 34  + 23.6 13.3  14.8  17.0  12.3 30.9  22.5  

  45.4  49.9 35.5  38.2  36.2  34.9 49.7 ניגיל החציוה
 "ס; כולל ילדים שנולדו בישראלהלמנתוני  לפי 3
 000093בשנת  NJPSואילך )כולל ילדים שנולדו בארה"ב(; לפי  3770מהגרים יהודים מבריה"מ לשעבר לארה"ב משנת  0
 ואילך. 3773מהגרים יהודים מבריה"מ לשעבר לגרמניה משנת  6

    

 גברים 300-. יחס הנשים לנשים של רובלשעבר אופיינה ב ועצותהמ תמברי העלייה, המגדר מבחינת
 (4)לוח  .בקרב כלל יהודי ישראל 306לעומת  ,339-ל 336-מ 0036-3773 בשניםבקרב העולים אפילו גדל 

היהודיות עלו ארצה בתקווה לעתיד טוב יותר לילדיהן, ואילו חלק  הנשיםמ שהרבה הוא כךל הסבר
בארץ. היו גם מקרים במשפחות המעורבות  תעסוקה בעיותלמהגברים היהודים נמנעו מהעלייה מחשש 

 הלא הנשים) ארצה עלו היהודיות נשותיהם ואילו, מוצאם בארצות נשארו יהודים הלא הבעליםש
 (.היהודים בעליהן עם ארצה עלו כןבדרך כלל  יהודיות

 כלל בקרבו םעוליה בקרב"מ לשעבר, בריהב םיהודיהגברים בקרב  555-נשים לה מספר  :4לוח 
  (יםהשנ פיסוב, לפי קבוצות גיל )ישראל יהודי

  
  

 בריה"מב םיהודיה
 (3787לשעבר ) 

 יהודי כלל 3םעוליה
 0036  2001  1991 0(6003ישראל )

      103   117   115   113      112 סה"כ
 0 - 35  92      96   95   94   95      
 34 - 37 95      88   95   94   95      
 00 - 05 96      112   100   99   96      
 04 - 65   93      110   106   109   100      
 64 - 55   94      108   114   116   102      
 54 - 45   99      110   120   124   105      
 44 - 35   115      137   132   133   110      
 34  + 168      167   161   157   129      
 "ס; כולל ילדים שנולדו בישראלהלמנתוני  לפי 3
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)לא כולל הילדים שנולדו  לשעבר ועצותהמ תברי עולי בקרב ההלכהפי -עליהודים -הלא של הכללי האחוז

 (3)לוח  .0036 בשנת 60%-ל 3774בשנת  33%-כבארץ( גדל מ

-למעל  –ואילך  0000, ואילו בקרב עולי 30%-יהודים היה פחות מ-הלא שיעור 3773-3770בקרב עולי 

 (.Tolts, 2011א; 0003 )הלמ"ס, 40%

לשעבר היה גבוה יותר בגילים הצעירים. למשל, בשנת  ועצותהמ תברי עולי בקרביהודים -הלא אחוז

 – 37עד  בני קרבב ואילויהודים, -לא 39%-כהיו רק ומעלה  34-ה ניב לשעברבקרב ילידי בריה"מ  0036

-אחוז הלא ("הדור השני") בישראל לשעברזאת, בקרב ילדים שנולדו לעולי בריה"מ  עם .33%-30%-כ

ברובם היו ילדי העולים מהגלים הראשונים של  האל) 09%-כ –יותר  נמוך 0036 בשנתיהודים היה 

 (3)לוח  .(כך כל גבוה היההעלייה, שבקרבם שיעור נישואי התערובת לא 

 (באחוזים; יםשנה פיסוב, לפי קבוצות גיל )םעוליהקרב ביהודים -לאכ רשומים  :4לוח 
   31995  2001  2006  2016  

  31.4  28.4  25.4  11.1 סה"כ -העולים 

 0 - 35  15.4  39.2  54.6  61.0  

 34 – 37 11.7  29.3  37.0  30.0  

 00 - 05  14.5  30.3  32.1  53.7  

 04 - 65   17.5  35.4  34.7  34.5  

 64 - 55   11.8  29.0  36.5  38.5  

 54 - 45   9.2  20.6  26.2  34.0  

 44 - 35   5.6  17.7  21.5  24.4  

 34 + 3.1  8.1  11.7  13.9  

  25.3  22.0  17.2  7.3 עולים שנולדו בארץהילדי 
  "סהלמשנתיים של ה קובצי האוכלוסיןלפי  – 3000-6003לפי מפקד האוכלוסין;  – 3774 3

העולים היה גבוה  בקרבבפיקוח על גיל(  גם) ,הנשואות ובעיקרהנשואים,  אחוז ,הראשונים העלייה בגלי

עלו ארצה בעיקר  שתחילה היא לכך שהסיבה נראה .לשעבר ועצותהמ תברי יהודיכלל  בקרביותר מאשר 

ם הנשואים בקרב הגברים העולי אחוז ירד 0030-ל 3773-אחוז זה הלך וקטן: מ ,בהמשךזוגות עם ילדים. 

מגמה זו קיימת גם . 44%-ל 39%-כמ ירד, ואחוז הנשואות בקרב הנשים העולות 35%-כל 98%-כמ

  (8-ו 9)לוחות בפיקוח על קבוצות הגיל. 
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 לשעבר"מ מבריה היהודים והמהגרים ישראל יהודי כלל, םעוליה"מ לשעבר, בריהב םיהודיה :5לוח 
 (באחוזים) משפחתי מצבמין וומעלה, לפי  55בגיל  ,"בלארה

 3787בשנת  לשעברלפי מפקד האוכלוסין של בריה"מ  3

  "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משק בית – 0030; ח אדםולפי סקר כ – 0003-ו 3773 0
 000093בשנת  NJPSומעלה; לפי  38ואילך בגיל  3770מהגרים יהודים מבריה"מ לשעבר לארה"ב משנת  6

 

, לפי מין ישראל יהודי כלל בקרבו םעוליה בקרב"מ לשעבר, בריהב םיהודיהנשואים בקרב : 5לוח 
     (באחוזים) וגיל

  
  

 בריה"מב םיהודיה
 3(3787לשעבר )

 יהודי כלל 0םעוליה
  2012  2001  1991 0(0003ישראל )

          גברים
38 - 05  22.6      24.2  11.1  2.1  5.1      
04 - 65  76.7      79.5  65.2  45.3  49.5      
64 - 55  86.4      91.4  85.2  74.8  79.0      
54 - 45  87.7      88.6  89.4  85.0  79.3      
44 - 35  89.2      89.1  84.7  87.0  82.8      
34  + 77.9      77.3  77.3  72.0  79.2      

          נשים
38 - 05  45.5      46.3  26.9  11.6  10.7      
04 - 65  76.2      80.5  70.9  57.7  62.3      
64 - 55  74.7      81.3  71.9  69.8  74.6      
54 - 45  71.0      73.0  71.5  72.6  76.5      
44 - 35  62.9      73.0  65.2  65.3  72.0      
34  + 27.9      38.6  35.1  33.1  45.6      

 3787בשנת  לשעברלפי מפקד האוכלוסין של בריה"מ  3
  "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משק בית – 0030 ;ח אדםולפי סקר כ – 0003-ו 3773 0

 
הנשואים כבר בעת העלייה  אחוזזו הייתה קשורה לשני גורמים: ראשית, בגלי העלייה המאוחרים  מגמה

 . התגרשו או התאלמנו ארצה הגיעו שכבר העוליםמ חלק, שנית; (7)לוח  יותר קטןהיה 

  

  
  

 יהודי כלל 0םעוליה בריה"מב םיהודיה
 0(0003ישראל )

 יהודיםהמהגרים ה
  2012  2001   1991 3(3787לשעבר ) 6(0000בארה"ב )

      100      100  100  100  100      100 סה"כ -גברים 
      75.6      63.1  64.3  69.5  78.3      79.6 נשואים
      14.8      28.5  25.0  21.1  14.7      9.6 רווקים

      2.6      6.1  7.4  5.8  3.1      5.3 גרושים9פרודים
      7.0      2.3  3.3  3.6  3.9      5.5 אלמנים

      100      100  100  100  100      100 סה"כ -נשים 
      70.7      58.2  55.0  57.2  67.3      53.6 נשואות
      13.9      22.3  16.3  13.3  9.0      8.8 רווקות

      6.4      10.5  16.1  14.3  8.8      9.1 גרושות9פרודות
      9.0      9.0  12.6  15.2  14.9      28.5 אלמנות
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  (באחוזים) ומעלה, לפי מין ושנת עלייה 55הנשואים בגיל  עוליםה  :5לוח 

  
  

 בעת
 3העלייה

 0בישראל
1991  1996  2001  2006  2012  

        גברים
3773-3770 75.0    78.3  74.7  70.4  66.9  70.0  
3774-3770 68.4    . . .   69.1  66.2  62.1  60.4  
3777-3773 70.4    . . .   . . .   70.5  64.7  62.4  

0000+ 67.6    . . .   . . .   . . .   63.9  62.0  

         נשים
3773-3770 62.2    67.3  61.0  60.7  57.3  61.8  
3774-3770 56.3    . . .   55.7  52.7  49.7  52.1  
3777-3773 57.4    . . .   . . .   55.1  49.1  49.8  

0000+ 55.5    . . .   . . .   . . .   51.9  53.8  
    3770-0009שנים ל"ס ומשרד הקליטה הלמלפי נתוני  3
  "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משק בית – 0030 ;ח אדםולפי סקר כ – 3773-0003 0
 

 0)באחוזים(מכלל העולים הנשואים, לפי מין, גיל ושנת עלייה  3הנשואים לבני מוצא אחר םעוליה :55לוח 
  1995  2001  2006  2012  

  3.7  2.2  1.4  0.6 סה"כ -גברים 
     גיל

65-38 1.1  2.9  5.2  10.2  
55-64 0.4  0.9  2.2  3.8  
45-54 0.3  1.6  0.9  2.8  

44+ 0.7  0.3  1.1  1.6  

     שנת עלייה
3773-3770 0.6  1.7  3.1  3.5  
3775-3770 0.6  1.7  1.9  3.4  
3779-3774 . . .  1.1  2.0  9.2  
0000-3778 . . .  0.6  1.5  2.6  

0003+ . . .  . . .  0.0  2.0  

  13.5  7.0  3.2  2.3 סה"כ-נשים
     גיל

65-38 4.2  6.8  11.8  27.7  
55-64 1.2  2.6  4.9  21.4  
45-54 1.6  0.4  2.5  5.4  

44+ 2.0  1.7  1.4  1.6  
     שנת עלייה
3773-3770 2.8  4.7  7.3  15.6  
3775-3770 1.6  2.4  2.8  12.4  
3779-3774 . . .  1.6  3.9  13.8  
0000-3778 . . .  2.6  5.1  10.2  

0003+ . . .  . . .  6.8  14.1  
 בריה"מ לשעבר שאינהאחוז הנשואים לילידי ישראל או לילידי ארץ  3
 לפי סקר הוצאות משק בית – 0030; בית לפי סקר הכנסות משק – 0003-0300; לפי מפקד האוכלוסין – 3774 0

  "סהלמשל 
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עדתיים הולך וגדל, -הבין הנישואיםכי אחוז  אף, לעולים נשואיםלשעבר  המועצות ברית עולי רוב

עדתיים -שיעור הנישואים הבין הגיע 0030( בשנת 65-38: בקרב העולות הצעירות )נשיםבמיוחד בקרב 

 ( 30 לוח. )08%-כל

 עוד גבוהעדתיים -הבין הנישואים ששיעור מראהבשנים האחרונות  המתחתנים שלרק  בחינהועוד,  זאת

נישאו לבן  50%-, כ0007לשעבר שהתחתנו בשנת  המועצות ת, מכלל הכלות העולות מברילמשל: יותר

, ס"הלמנישאו לילידות ישראל או ארץ אחרת ) 04%-, כהעולים החתנים מכללזוג ממוצא אחר, ואילו 

 (.א0033

 לא זו ירידה. 0030בשנת  0.9-ל 3773בשנת  6.3-לשעבר ירד מ ועצותהמ תשל עולי ברי המשפחהגודל 

העלייה הגדולה, כאשר בני כמה דורות  בתחילת דיור צפיפות בשלצמצום בילודה, אלא  בשל התרחשה

, ההורים הזקנים נפרדו במשפחה הכלכלי המצב, עם שיפור יותר מאוחרים בשלביםגרו בדירה אחת. 

  (33)לוח  .הצטמצמו יתבהמילדיהם הבוגרים, ולכן משקי 

 כללהמשפחות של  גודל לעומת קטן (נפשות 0.9) העולים משפחות של ממוצעה גודלה היה 0030 בשנת

 ועצותהמ תמברי היהודים המהגרים של משפחות גודל לעומת( אבל גדול נפשות 6.3) ישראל יהודי

 .(נפשות 0.6-0.0)ובגרמניה  ריתהב צותלשעבר באר

לפי  ,יהודי ישראל והמהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר בארה"ב ובגרמניה כלל, םעוליה :55לוח 
    (באחוזים) הבית במשק הנפשות מספר

   "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משקי בית – 0030 ;אדם חולפי סקר כ – 0003-ו 3773 3
 000093בשנת  NJPSואילך; לפי  3770מהגרים יהודים מבריה"מ לשעבר לארה"ב משנת  0
 (000493-מעיתון "פרטנר" המהגרים יהודים מבריה"מ לשעבר לגרמניה )לפי סקר  6

 מספר. 3.3-3.4 בסביבות נע האחרונים בעשורים מעלהו 00בגיל  ותלעולהילדים הממוצע שנולדו  מספר

 במקצת(, אך גבוה 0.0באותו הגיל ) בישראל היהודיות הנשים כלל לאצ למספר בהשוואהזה נמוך 

 תמברי יהודיותה מהגרותהו( 3.5) 3787בשנת  לשעבר ועצותהמ תבריב יהודיותה לאצ מספרלבהשוואה 

 (30)לוח (. 3.0) ריתהב צותלאר ועצותהמ

  

  
  

 יהודי כלל 5םעוליה
 3(0003ישראל )

 המהגרים היהודים
 6(0004בגרמניה ) 0( 0000ארה"ב )ב  2012  2001  1991

  100  100  100  100  100  100 סך הכול 
3 7.4  17.2  22.3  20.8  24.1  28.0  
0 18.9  29.2  31.2  25.6  43.8  39.0  
6 23.3  24.2  20.1  16.5  17.2  20.3  
5 23.0  18.6  16.1  16.6  8.0  11.0  
4+ 27.4  10.8  10.3  20.5  6.9  1.7  

  2.19  2.34  3.08  2.66  2.73  3.62 הממוצע
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 מהגרותהו בישראל היהודיות כללעולות, הבבריה"מ לשעבר,  יהודיותה כלל התפלגות :52לוח 
   (באחוזים) ומעלה 25בגיל שנולדו לאישה  הילדים מספר לפיהיהודיות מבריה"מ לארה"ב, 

     3787לפי מפקד האוכלוסין של בריה"מ בשנת  3
 "סהלמלפי סקר חברתי של  – 0006-6003; לפי מפקד האוכלוסין – 3774 0
 000093בשנת  NJPSומעלה; לפי  00ואילך בגיל  3770מהגרות יהודיות מבריה"מ לשעבר לארה"ב משנת  6

בחשבון את  נביא אם אךומעלה.  00לנשים בגיל  נולדו כבראת מספר הילדים ש ףמשק 30 שלוח לציין יש

 משמעותי באופן גדלזה  ששיעורלאישה(, הרי  צפויה ילדיםה פרמס את)כלומר,  הכולל הפריון שיעור

בקרב  השיעורנמוך לעומת  עדייןזאת הוא  ובכל, 0036 בשנת 3.74-ל 3773בשנת  3.63-מ: העולות בקרב

 עולות נשים ולאלף עולים תושבים לאלף שנולדו הילדים שיעור גם עלה. (0.73) בישראל היהודיות כלל

 לשעברבקרב עולות מבריה"מ  כוללה פריוןהשיעור  0033שבשנת  לציין ראוי (.36)לוח  57-34 נותב

  (. 0035למ"ס, ה) 3.38רק  – יהודיות, ואילו בקרב אלו שלא הוגדרו 0.08היה  יהודיות שהוגדרו

 התמותה שיעורימלשעבר היו גבוהים במקצת  ועצותהמ תברי עולי בקרב הכלליים התמותה שיעורי

' ר) פחות טוב, ושנית, עקב מצב בריאותי מבוגר יותר, עקב הרכב גילים ראשית; כלל יהודי ישראל בקרב

 (. 4.7 קפר-תת

 שנשארו יהודיםה בקרב הטבעי ריבוילשעבר )בניגוד ל ועצותהמ תברי עולי בקרב הטבעי הריבוי

 :בישראל היהודים כללהטבעי בקרב  מהריבוי נמוך ייםנש פייותר מ אך, חיובי היה( לשעבר"מ בבריה

 (36)לוח  .0036 בשנת תושבים 3,000-בהתאמה ל, 34לעומת  3בקירוב, 

 טבעי וריבוי תמותה, ילודה שיעורי לפי, כלל האוכלוסייה היהודית בישראלו םעוליה :53לוח 
     3(באחוזים)

  
  

 יהודי כלל םעוליה
  0036  2001  1991 ( 0036ישראל )

       תושבים 5,555-ל
   20.7  14.3  12.0  9.3 שיעורי ילודה

   5.8  8.0  8.0  7.1 תמותהשיעורי 
   14.9  6.3  4.0  2.2 שיעורי ריבוי טבעי

        5,555-שיעור ילודה ל
   55.5 60.3 45.5  35.6  55-54נשים בגיל 

 2.54  5.54 5.44 5.35 פריון הכוללהשיעור 
 "סהלמלפי נתוני חישוב  3

  
  

 היהודיות כלל
 3(3787בבריה"מ )

 היהודיות כלל 0עולות מבריה"מ לשעברה
 0(6003בישראל )

 מהגרות יהודיות
  2013  2008  2003  1995 6(0000ארה"ב )ב

  100  100  100  100  100  100  100 סה"כ 
0 17.3  13.0  15.4  18.1  17.9  23.0  21.0  
3 37.2  35.1  30.3  29.3  27.4  12.1  39.1  
0 35.2  41.1  41.8  41.1  36.4  22.8  35.8  
6 6.9  7.4  9.1  7.1  12.2  23.5  2.2  
5 1.9  1.9  2.0  3.3  4.4  9.6  1.9  
4+ 1.5  1.6  1.4  1.1  1.7  9.0  0.0  

  1.21  2.21  1.64  1.52  1.56  1.57  1.43 הממוצע
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 לאומי/צבאי שירות, מחשבב שליטה, אנגלית, עברית: בסיסיים השתלבות גורמי 5.3

 0036עם הוותק בארץ, בשנת  תשתפרמהעברית  בשפהלשעבר  ועצותהמ תברי עולי של שליטתםש אף

 "טובה", או" מאוד"טובה  ברמהמדברים עברית  שהם דיווחוומעלה  00-ה ינב מהעולים 45%-כעדיין רק 

ברמה  עברית כותבים שהם – %67-כו שהם קוראים עברית ברמה "טובה מאוד" או "טובה" %56-כ

  (35)לוח  "טובה". או" מאוד טובה"

  5(באחוזים) בעברית השליטה רמת לפי, ומעלה 25בגיל  םעוליה  :55לוח 

  
  

 כתיבה קריאה דיבור
2003  2013  2003  2013  2003  2013  

  100  100  100  100  100  100 סה"כ
  25.7  9.9  27.1  11.5  30.2  13.4 טובה מאוד

  13.5  14.0  15.9  15.1  23.5  22.1 טובה 

  17.9  21.2  17.0  23.0  20.0  27.4 בינונית

  20.6  25.8  20.1  24.9  17.6  19.8 חלשה

  22.3  29.1  19.9  25.5  8.7  17.3 בכלל לא
     מתאימותהשנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3

 
 שליטהה יאחוז 65 גיל עד העולים בקרב. ומעלה 54 בני בקרבידיעת העברית נמוכה במיוחד  של הרמה

 (34)לוח  .שונים מדדיםלפי  ,בקירוב, 70%-ל 80%בין  יםנע 0036-בבעברית  טובהה

 בשפה שליטהה –הן ילידי חו"ל והן ילידי ישראל  –ברית המועצות  ייוצא נוער בנילציין שבקרב  יש

 (.0030, ואחרים 'ינסקיסטרבצ-ןהכא) מלאה כמעט העברית

, לפי מין, גיל ומעלה 25 בגיל םעוליהבקרב  (רמה טובה או טובה מאוד)שולטים בעברית  :54לוח 
  3)באחוזים( ושנת עלייה

   

  
  

 כתיבה קריאה דיבור
2003  2013  2003  2013  2003  2013  

  39.2  23.8  43.0  26.6  53.7  35.5 סה"כ 

        מין

  39.6  20.8  44.0  25.0  55.8  35.4 גברים
  38.8  26.4  42.1  27.9  51.9  35.6 נשים

        גיל

00 - 05 86.5  94.3  79.3  89.2  76.9  89.2  
04 - 65 65.5  87.8  51.7  79.9  45.2  76.6  
64 - 55 38.2  77.3  25.0  68.6  19.5  56.0  
54 - 45 31.0  44.8  16.7  25.3  13.7  23.6  
44 - 35 13.3  36.6  7.4  20.0  7.4  16.7  
34+ 1.1  9.4  1.3  3.6  2.4  3.3  

        שנת עלייה

3774-3770 43.6  61.8  32.4  50.8  28.9  47.0  

  27.0  14.1  30.6  15.3  41.0  19.8 ואילך 3773
 מתאימותה שניםל"ס הלמ של חברתי סקר לפי 3
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לשעבר בשפה העברית  ועצותהמ תברי עולי של יחסית נמוכהה שליטהההסיבות לרמת  אחת כי נראה

-בלתי בעבודות מיד לעבוד –עקב מצבם הכלכלי הקשה  – חלקם החלו לישראל הגעתםהיא שאחרי 

. בלבד בסיסי אולפןב הלימודיםסיום  אחרלאו  אולפןב לימודיהם את סיימו בטרם עודאפילו  ,מקצועיות

 וכך ,שליטתם בעברית את לשפר הזדמנות להם הייתה לא, רוסית דוברי עם שעבדו מכיוון, ובהמשך

   .בעברית שלהם הידעמיעוט  הןו הנמוך המקצועי מעמדם הן ונצחוה

 ,ומעלה 00-ה ינב ,לשעבר עצותוהמ מברית מהעולים 39%-כ. באנגלית שליטההמצב  עוד יותר הוא גרוע

 00%-" או "טובה", וכמאוד ברמה "טובה לקרוא אנגלית יכולים 04%-כ רק. בכלל יודעים אנגלית אינם

 במיומנויותהיטב  שולטים 40%-כרק  65ולכתוב באנגלית. אפילו בקרב העולים הצעירים עד גיל  לדבר –

  (39-ו 33)לוחות  שיעור זה עלה בשנים האחרונות(. כי אם) באנגלית השונות

  3(באחוזים) באנגלית שליטה רמת לפי, ומעלה 25בגיל  םעוליה :54לוח 

  
  

 כתיבה קריאה דיבור
2003  2011  2003  2011  2003  2011  

  100  100  100  100  100  100 סה"כ
  6.7  4.2  9.5  5.5  6.3  3.2 טובה מאוד

  13.2  9.8  15.0  13.3  11.7  7.1 טובה 
  9.4  13.9  6.4  13.9  9.7  11.2 בינונית
  3.3  12.0  1.8  8.4  5.4  17.9 חלשה

  67.4  60.1  67.3  58.9  66.9  60.6 בכלל לא
     המתאימות שנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3

 
, לפי מין, גיל ומעלה 25 בגיל םעוליהבקרב  (רמה טובה או טובה מאוד)שולטים באנגלית  :55לוח 

      3)באחוזים( ושנת עלייה

  
  

 כתיבה קריאה דיבור
2003  2011  2003  2011  2003  2011  

  19.9  14.0  24.5  18.8  18.0  10.3 סה"כ 

           מין
  23.2  13.9  28.1  19.0  22.6  12.0 גברים
  17.2  14.0  21.7  18.6  14.3  8.8 נשים

           גיל
00 - 05 42.1  54.9  56.8  62.9  47.4  50.6  
04 - 65 20.1  45.1  32.5  53.8  23.6  47.6  
64 - 55 4.0  15.8  15.1  26.1  10.9  19.9  
54 - 45 4.5  9.6  13.6  15.9  9.8  10.2  
44 - 35 2.5  4.0  7.5  9.4  4.1  6.6  
34+ 1.3  1.7  3.4  3.9  2.1  3.4  

           שנת עלייה
3774-3770 13.0  20.3  22.6  26.7  16.8  21.9  

  17.0  8.6  21.4  11.4  14.7  5.0 ואילך 3773
 מתאימותהשנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3
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 עלהבמחשב )למטרות כלשהן(  משיםתהמש ומעלה 00-ה ינב לשעבר המועצות מבריתהעולים  אחוז
 97%) בארץ היהודית אוכלוסייהה כלל בקרב לאחוז תקרבמ ואוה ,99%-כל 56%-כמ 0036-0006 בשנים

 שליטהה 55עד גיל העולים  בקרב. יותר גבוה אף הוא 45 גיל עדהעולים  בקרבבקרב הגברים ו .(בקירוב

במחשב )גם בקבוצה  משתמשים 69%-כומעלה רק  34 ינב העולים בקרב ואילו, מלאה למעשהבמחשב 

 (38)לוח (. 0006 לעומת השיחמ פי כמעטבמחשב גדל  שימושה היקףזו 

לפי מין,  ,משתמשים במחשב למטרה כלשהיה ,ומעלה 25בגיל  כלל יהודי ישראל,ו םעוליה :55לוח 
 3)באחוזים( גיל ושנת עלייה

  
  

 יהודי כלל םעוליה
 2013 2008 2003 ( 0036ישראל )

 78.5 76.7 58.2 42.5 סה"כ 
     

      מין
 80.9 82.3 66.4 51.8 גברים
 76.2 72.2 51.7 34.8 נשים

     

      גיל
00 – 05 74.6 94.9 96.2 93.0 
04 – 65 68.5 87.4 95.3 91.7 
64 – 55 54.8 79.1 94.0 89.3 
54 – 45 41.7 63.4 87.1 82.3 
44 – 35 24.0 41.9 69.8 71.0 
34+ 7.8 12.6 36.8 45.0 

     

       שנת עלייה
3774-3770 44.4 58.5 75.4 . . . 

 . . . 78.8 57.8 39.0 ואילך 3773
 מתאימותהשנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3

 בשנים גדל עבודה למטרותשמשתמשים במחשב  המועסקים לשעבר המועצות מבריתהעולים  אחוז

 עם. של העולים המקצועית התקדמותם על גם צביעלהיש כדי  ובכך, 44%-לכ עד 66%-מכ 0036-0006

 היהודים כלל שיעור לעומתנמוך  דייןעבמחשב לעבודתם  המשתמשים המועסקים העולים שיעורזאת, 

 בגיל(. יש לציין שבקרב העולים המועסקים 90%-כ) לעבודתם במחשב משתמשיםש בישראל המועסקים

בקרב עולי   .50%-מ פחותרק  – ומעלה 44משתמשים במחשב לצורך עבודה, ואילו בגילים  39%-כ 55-04

 ואילך. 3773-בקרב אלה שהגיעו ב 56%-כמשתמשים במחשב למטרות עבודה לעומת  36%-כ 3774-3770

  (37)לוח 
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משתמשים במחשב למטרות עבודה, לפי מין, ו המועסקים כלל היהודים בישראל,ו העולים :55לוח 
 3)באחוזים( גיל ושנת עלייה

  
  

 יהודי  כלל םעוליה
 2013 2008 2003 ( 0036ישראל )

 69.6 55.1 45.6 32.5 כל המועסקים
     

      מין
 67.4 52.0 44.6 31.7 גברים
 71.8 58.0 46.7 33.3 נשים

     

      גיל
00 – 05 19.6 44.1 58.2 61.5 
04 – 65 39.7 59.3 69.2 75.9 
64 – 55 36.5 51.0 64.6 78.5 
54 – 45 32.4 38.5 43.9 66.7 
44 – 35 17.0 29.9 39.9 61.2 
34+ 17.2 13.9 37.2 50.6 

     

       שנת עלייה
3774-3770 40.4 50.8 62.6 . . . 

 . . . 42.6 37.7 17.4 ואילך 3773
 מתאימותהשנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3
 

 ארצה שהגיעווהנשים  ומעלה 60 בגיל ארצה שהגיעו הגבריםש לציין ראוי העולים של הצבאי שירותה לגבי

 49%-וכ העוליםמ 98% ,0036מתגייסים לשירות סדיר. בכל זאת, בשנת  ינםאבדרך כלל  ומעלה 38 בגיל

 9%-כ ,זאתבצה"ל. מלבד  ורתישואילך  3770לשעבר משנת  ועצותהמ תמברי שעלו 65-00-ה ינבמהעולות 

בצה"ל )הן גברים והן  המשרתיםאחוז  3774-3770לאומי. זאת ועוד, בקרב עולי  שירות שירתו עולותמה

 (00)לוח  .גיליםיהודי ישראל באותם  כללמ המשרתים אחוזנשים( היה אפילו גבוה לעומת 

 עוליםה נעריםמה 83%, 0030-0008שנערך בשנים  יםעול נוערבני  בקרבשלפי סקר  לציין כדאי לזה בקשר

 בקרב. לצבא להתגייס מתכווניםשהם  דיווחו, 39-33 ינב ,מבני העולים 300%-ו לשעבר ועצותהמ תמברי

 לשירות או לצבא להתגייס מתכוונותשהן  דיווחוהעולים  מבנות 73%-ו העולותמהנערות  78% :הנערות

 (.0030, אחריםסטרבצ'ינסקי ו-כאהן) לאומי

לפי מין ושנת , שירות לאומיבששירתו בצה"ל/ ,25-35בגיל  ,כלל יהודי ישראלו םעוליה :25לוח 
  3)באחוזים(עלייה 

  
  
  

 כלל יהודי םעוליה
 ישראל

(2553) 
 ואילך 5554 5554-5555 סה"כ

2005  2013  2005  2013  2005  2013  
             צה"ל

 78.8  65.2  47.1  86.8  84.9  78.0  71.9 גברים

 60.9  41.7  16.0  70.3  39.6  56.5  28.5 נשים

             שירות לאומי
 14.7  2.8  0.0  10.5  4.3  6.8  2.3 נשים

   מתאימותהשנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3
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 0036-בסבורים היו ומעלה  00 ינמכלל היהודים( ב 90%-כ לעומתלשעבר ) ועצותהמ תמעולי ברי 39%-כ

שאחוז זה גבוה  מעניין. בישראל מוצלחת תעסוקה על מאוד" או "משפיע" משפיע" הצבאי שהשירות

 (03)לוח  .ביותר יותר בקרב בני הגילים המבוגרים

שירות בצה"ל על ההשפעת  של ההערכ, לפי ומעלה 25בגיל  ,וכלל יהודי ישראל םעוליה :25לוח 
 3(באחוזים) עלייה ושנת גיל, מין לפי וכן בישראלאפשרויות תעסוקה 

  
  

 יהודי כלל םעוליה
  2013  2005 (0036ישראל )

     100  100  100 סה"כ 
     28.6  18.7  12.6 משפיע מאוד

     41.7  48.0  49.3 משפיע
     14.7  16.6  22.7 כך משפיע-לא כל

     15.0  16.7  15.4 בכלל לא משפיע
    

     חושבים ששירות בצה"ל האחוז 
     משפיע על התעסוקה

     70.3  66.7  61.9 המינים שני
     67.1  65.2  56.1 גברים
     73.4  67.9  66.5 נשים

    

     גיל
00 – 05 44.0  69.5  71.8     
04 – 65 48.5  57.9  63.6     
64 – 55 61.6  62.3  65.9     
54 – 45 68.2  67.8  72.0     
44 – 35 68.0  70.2  74.4     
34+ 75.9  78.8  78.9     

    

      שנת עלייה
3774-3770 60.2  64.9  . . .         

         . . .  69.6  65.0 ואילך 3773
 מתאימותהשנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3
 

 ההשכלה רמת 5.4

 38-ה בניהמועצות לשעבר  תמיהודי ברי 56%-כ, 3787 שנתמנתוני מפקד האוכלוסין הסובייטי  לפי

הישראלי  המפקדזאת, בקרב עולי בריה"מ לשעבר באותו הגיל )לפי  עםומעלה היו בעלי השכלה גבוהה. 

 ( 00היו בעלי השכלה גבוהה. )לוח  63%-כ( רק 3774-ב

ארו בארץ שרמת השכלה נמוכה יותר של העולים בהשוואה ליהודים שנעל  מצביעים לוא ממצאים

 היהודים של הנמוךהעלייה  שיעורל קשורים והם ,חוץ מישראל או היגרו לארצות אחרות שלהם מוצאה

 מהאזוריםיותר  גבוה עלייה שיעור לעומתממוסקבה ומפטרבורג(  ייחוד)ב המדעיים מהמרכזים

השכלה גבוהה  בעלי לשהם קשורים בחששם ש ייתכן עוד)כגון קווקז ומרכז אסיה(.  פחות המפותחים

שעלו ארצה היו  יהודים הלא המשפחות שבני גם ייתכן. בארץ מקצועית לתעסוקה אפשרויות מהעדר

 צותלשעבר לאר המועצות תשבקרב המהגרים היהודים מברי לציין מענייןפחות.  משכיליםבממוצע 
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 היהודיםמשיעור גבוה יותר שיעור בעלי השכלה אקדמית )כלומר,  היו בממוצע 33%-כ ,ולגרמניה הברית

 (  00)לוח  (.שלהם מוצאהשנשארו בארץ  בעלי ההשכלה האקדמית

 0030 בשנת .השתנה לאלשעבר כמעט  המועצות ברית עולי בקרב הגבוהה ההשכלה בעלי שיעורהזמן,  עם

 ההשכלה חסרי שיעוריהודי ישראל(. מנגד,  כללבקרב  השיעורמ 07%-כ)לעומת  67%-כבמסתכם  הוא

 עומדהוא  0030-)בקרב כלל יהודי ישראל ב 9%-כל 39%-מ 0030-ל 3774בין בקרב העולים ירד  התיכונית

 (00(. )לוח 35%-כעל 

ומהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר  ישראל יהודי כלל, העוליםבריה"מ לשעבר, ב היהודים :22לוח 
   (באחוזים(; )אחרונה)תעודה  השכלה רמת לפי, ומעלה 55 בגילבארה"ב ובגרמניה, 

; במפקד זה אין התפלגות של בעלי השכלה גבוהה לפי 3787לפי נתוני מפקד האוכלוסין של בריה"מ בשנת   3
שלישי חושב על התואר הוצג יחד, ואילו אחוז בעלי מהשני  התוארראשון והתואר התארים, לכן אחוז בעלי 

)המקבילים לתואר תארים "קנדידט למדעים" ו"דוקטור למדעים" הסמך נתונים על מספר היהודים בעלי 
 3789פי הסקר של עובדי המדע והמחקר בבריה"מ שנערך בסוף -שלישי בישראל(, על

לפי סקר הוצאות משקי  – 0030; ח אדםוסקר כלפי  – 0003-ו 0003; 3774לפי מפקד האוכלוסין בשנת  – 3774  0
 "סהלמשל  הבית

 0003"ס בשנת הלמ הוצאות משקי הבית שללפי סקר    6
 000093בשנת  NJPSומעלה; לפי  38י נואילך, ב 3770יהודים מבריה"מ לשעבר לארה"ב משנת  מהגרים  5
מהמהגרים  %3.0, את; רק השכלה שנרכשה בבריה"מ לשעבר. מלבד ז000493-עיתון "פרטנר" בהלפי סקר   4

 סיטאות בגרמניה.רהיהודים סיימו אוניב
 אקדמית-וד, סמינר או מכללה לאום, בי"ס לחינוך או לסיעקתעודה על סיום של טכני  3

בעלי ההשכלה  הגברים העולים משיעורהיה גבוה ההשכלה הגבוהה  בעלות העולות שיעורש לציין יש

 ( 06. )לוח הגבוהה

  

  
  

 םיהודיה
 בריה"מב

 3(3787לשעבר )

 יהודי כלל 0םעוליה
ישראל    

(0003)6  

 יהודיםהמהגרים ה

1995 2001 2006 2012 
בארה"ב 

(0000)5 
בגרמניה 

(0004)4   

   100  100  100  100  100  100  100      100 סה"כ
   6.5  1.7  13.8  7.2  8.8  10.6  17.0      16.3 פחות מתיכונית

   9.9  21.0  41.7  30.4  31.3  27.3  26.2      17.0 תיכונית
   16.2  11.8  15.5  23.4  23.0  23.9  21.2      24.2 3תיכונית-על

  30.7{  48.0  17.3  19.1  14.4  15.0  10.7  50.0  {  תואר אקדמי ראשון
  13.5  10.1  18.4  21.2  21.6  22.5 תואר אקדמי שני

   6.5  4.0  1.6  1.5  1.3  1.6  2.4      2.5 תואר אקדמי שלישי
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 יהודי כלל ובקרב םעוליה בקרב"מ לשעבר, בבריה היהודיםבקרב  3בעלי השכלה גבוהה :23לוח 
    )באחוזים( לפי מין וגיל ,ישראל

  
  

 יהודי  כלל   3םעוליה םיהודיה  
  2012  2006  2001  1995 0(3787בריה"מ )ב   6(0003ישראל )  

 25.5  39.0  36.9  38.2  35.6 42.5 סה"כ 
       

          מין
 27.3  35.4  35.4  36.4  35.4 47.0 גברים
 30.6  41.8  38.2  39.7  35.8 38.7 נשים

       

           גיל
38 – 05 13.2 6.5  5.2  4.6  4.4  2.6 
04 – 65 49.5 37.7  29.3  30.6  30.6  33.3 
64 – 55 54.6 46.2  47.0  40.4  35.8  40.9 
54 – 45 52.2 47.5  50.4  45.8  45.4  36.0 
44 – 35 44.0 41.8  52.9  51.0  51.8  32.1 
34+ 31.5 29.7  41.6  44.8  49.0  25.4 

 שלישיבעלי תואר אקדמי ראשון, שני או  3
 3787-בלפי מפקד האוכלוסין של בריה"מ   0
לפי סקר הוצאות משקי  – 0030; ח אדםוסקר כלפי  – 0003-ו 0003; 3774לפי מפקד האוכלוסין בשנת  – 3774  6

  "סהלמשל  הבית

  
(. זאת ועוד, 35עד  44פרישה )-טרום בגיל עוליםאצל  נמצאהשכלה גבוהה  בעלי של ביותר הגבוה השיעור

היה אפילו  55עד  04בגילים  לשעבר המועצות ברית עולי בקרב הגבוהה ההשכלהאחוז בעלי  0030 בשנת

 (06 לוחר' . )הגיל באותו ישראל יהודיכלל  בקרבנמוך יותר מאשר 

 גם ייתכן. מהעולים חלק בקרב הגבוהה ההשכלהעל ירידה ביוקרה של  כנראה מצביע זה ממצא 

 הגבוה הלימודלשכר  קשורהאלו בקרב העולים  בגיליםבשיעור בעלי ההשלכה הגבוהה  שהירידה

 לשעבר השכלה גבוהה הייתה בחינם(.  המועצות בברית) בישראל

לעומת אלה שבאו מאוחר יותר,  3773-3770 עולי בקרב יותר גבוה גבוההה ההשכלה בעלי שיעורכן,  כמו

 לעומת היהודים ובקרב, יתיותבקרב יוצאי הרפובליקות האירופיות לעומת יוצאי הרפובליקות האסי

 (05יהודים. )לוח -הלא
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ת מוצא ולפי שנת עלייה, רפובליק ,ומעלה 55 בגיל םעוליהבקרב  3בעלי השכלה גבוהה :25לוח 
   0ם(לאומית )באחוזי-וקבוצה דתית

  1995  2001  2006  2011  
      שנות עלייה
3773-3770 39.2  43.1  41.4  44.2  
3774-3770 30.7  35.6  34.9  35.4  
3777-3773 . . .   33.7  35.0  34.1  

0000 + . . .   38.0  32.1  34.7  
     

      רפובליקות מוצא
  38.8  38.5  39.2  36.2 6רפובליקות אירופיות

  31.8  25.5  30.5  31.5 5תיותירפובליקות אסי
     

      לאומית-קבוצה דתית
  39.1  38.1  39.4  35.9 יהודים
  30.8  29.8  31.1  33.2 אחרים

     בעלי תואר אקדמי ראשון, שני או שלישי 3
    0003-0033"ס בשנים הלמח אדם של ווסקרי כ 3774לפי מפקד האוכלוסין בשנת   0
  , ליטא, לטביה ואסטוניהמולדובה, בלארוסהפדרציה הרוסית, אוקראינה,  6
 , טג'יקיסטן, טורקמניסטןקירגיזסטןסטן, אוזבקיסטן, ח, ארמניה, אזרבייג'ן, קזגאורגיה 5
 

הרכב  לעומת השתנה בארץ האקדמית השכלתם אתהרכב המקצועות שלמדו העולים שרכשו  גם
 אקדמיים לימודים שסיימו מהעולים 69%-כ, לדוגמה"ל. בחו לימודים שסיימו אלההמקצועות של 

 גם. 06%-ל ירדההנדסה  לומדי שיעורלמדו הנדסה, ואילו בקרב העולים שלמדו בארץ  המוצא בארץ
עסקים,  מינהל, החברה מדעי בוגרי אחוז עלה זאת עםירד.  ולחינוך לרפואה הפקולטות בוגרי אחוז

שהרכב המקצועות שלמדו העולים  לציין גם ראוי. רפואיים-הפרמתמטיקה ומחשבים, ומקצועות 
של כל האקדמאים היהודים בישראל, לזה היה קרוב יותר )לעומת אלה שלמדו בחו"ל( הצעירים בישראל 

-הפרהנדסה, מתמטיקה ומחשבים, מדעי הטבע ומקצועות  למדויותר רבים אף כי בקרב העולים 
 (04. )לוח ומשפטים חינוך, הרוח מדעי למדו ופחות, רפואיים

הודי יכלל  ובקרב( יםהלימוד)לפי ארץ  העולים בקרב, ומעלה 25בגיל  3גבוהה השכלהבעלי  :24לוח 
 0(באחוזיםתחום הלימודים ) לפיישראל, 

 תחום 

  םעוליה
 כלל יהודי

 ישראל
 השכלתם אתרכשו 
 מוצא9 בחו"להבארץ 

את השכלתם  רכשו
 ישראלב

    100    100    100 סה"כ
    18.7    23.0    37.4 הנדסה ואדריכלות

    4.7    9.7    4.1 מתמטיקה ומחשבים
    6.0    9.8    8.9 מדעי הטבע והמדויקים

    13.1    6.0    12.7 חינוך
    11.7    6.8    8.4 מדעי הרוח )כולל שפות ואומנות(

    18.6    17.2    10.3 החברהמדעי 
    5.4    2.1    1.5 משפטים

    13.8    14.6    4.0 נהל עסקיםימ
    3.8    2.5    9.5 רפואה

    2.9    7.6    1.1 רפואיים-מקצועות פרה
    1.3    0.7    2.1 מקצועות אחרים

 (0009-6003שנים ל"ס )ממוצעים הלמלפי סקר חברתי של  0          בעלי תואר אקדמי ראשון, שני או שלישי 3
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  הספר בבתי העולים ילדי 5.5

לשעבר בבתי הספר  ועצותהמ תמברי העולים ילדי של הכללי מספרםיציב יחסית  נשארהאחרון  בעשור

מכלל התלמידים במגזר  33%-כ כלומר ,366,400-במספרם  הסתכם 0030936 ימודיםהל תבשנ .בישראל

 ילדי מספרהלך וגדל  ולעומתוילידי בריה"מ לשעבר )הדור הראשון( הלך וקטן,  מספר ,אולםוהיהודי. 

  (03)לוח  .בישראל שנולדו לשעבר"מ מבריה העולים

 לפי) בוכרהיהודי  33%-קווקז ו יהודיהם  5% ,לשעבר ועצותהמ תברי ילידי ,הספר בתי תלמידי מקרב

  .(החינוך משרד של תלמידים קובץ

)באחוזים  שנה לפי, קרב תלמידי בתי הספר במגזר היהודי בישראלמילדי העולים  :24לוח 
 3ובמספרים מוחלטים(

 בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים מכל הסוגים: של משרד החינוך תלמידים קובצילפי  3
 ואילך 3770עולה מבריה"מ לשעבר משנת הוא  ילידי בריה"מ לשעבר וגם ילדים שלפחות אחד מהוריהם 0

 
 רק. ממלכתיים ספר בבתי לומדים לשעבר מועצותה תמברי עוליםהובני  עוליםה תלמידיםהמ 85%-כ

 .םיחרדיספר  בתיב – %8-כדתיים, ועוד -ממלכתיים פרס יתבב לומדים םהעולי ובני עוליםמה %8-כ

)שעות פעילות, הסעות,  אלו ספר תיבהניתנים ב יותר טובים לתנאים כנראה קשור האחרון נתוןה

 (09)לוח  ארוחות חמות וכד'(.

  

 

שנת 
 לימודים

 כל ילדי העולים
 0מבריה"מ לשעבר

 ילידי  עולים ילדי
  בריה"מ לשעבר

 ילדי עולים 
 ישראלילידי 

 אלפים
 ל התלמידיםלמכ %

 אלפים במגזר היהודי
 מכלל התלמידים %

 אלפים במגזר היהודי
 מכלל התלמידים %

 במגזר היהודי

  377998 . . .     . . .     109.5   11.1   . . .   . . .    
  000093 . . .     . . .     116.3   11.2   . . .   . . .    
  000390 . . .     . . .     112.6   10.8   . . .   . . .    
  000096 127.8   12.3   103.9   10.0   23.9  2.3   
  000695 125.5   12.0   93.8   9.0   31.7  3.0   
  000594 123.0   11.8   83.2   8.0   39.8  3.8   
  000493 121.6   11.5   73.0   6.9   48.6  4.6   
  000399 120.4   11.3   62.4   5.9   58.0  5.4   
  000998 119.8   11.2   52.3   4.9   67.5  6.3   
  000897 120.6   11.2   44.2   4.1   76.4  7.1   
  0007930 124.2   11.2   37.8   3.4   86.4  7.8   
  0030933 126.9   11.3   32.4   2.9   94.5  8.4   
  0033930 129.9   11.3   28.0   2.4   101.9  8.9   
  0030936 166.4   11.5   25.4   2.3   107.0  7.6   
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  3(באחוזים) חינוךה זרםלפי  במגזר היהודי בישראל, פרהס יתילדי העולים וכלל תלמידי ב :25לוח 

  1997/8  2002/3  2009/8  2012/13  

  100            100            100       . . . 0כלל ילדי העולים
  83.9           84.6           86.5      . . . ממלכתיים
  8.0             7.9             7.8        . . . דתיים-ממלכתיים

  8.1             7.5             5.7        . . . ם(ים )חרדייעצמאי
      

  100            100            100      100      ילידי בריה"מ לשעבר עולים ילדי
  91.8           90.6           88.1     87.3 ממלכתיים
  6.0             6.2             7.5       9.0      דתיים-ממלכתיים

  2.2             3.2             4.4       3.7      ם(ים )חרדייעצמאי
      

  100            100            100       . . . ישראל ילידי ילדי עולים
  82.4           80.0           79.8      . . . ממלכתיים
  8.4             9.2             9.3        . . . דתיים-ממלכתיים

  9.2             10.8           10.9      . . . ם(יים )חרדייעצמא
      

  100            100            100      100     כלל תלמידי המגזר היהודי 
  58.4           60.8           64.4    68.2    ממלכתיים
  18.5           18.6           18.3    18.9   דתיים-ממלכתיים

  23.1           20.6           17.3    12.9    ים(ים )חרדיעצמאי
 של משרד החינוך התלמידים קובצי סמך על חישוב 3
 ואילך 3770עולה מבריה"מ לשעבר משנת  הוא ילידי בריה"מ לשעבר וגם ילדים שלפחות אחד מהוריהם 0

 
. ההלכהפי -על יהודיםלשעבר בבתי הספר אינם מוגדרים  ועצותהמ תמברי העולים ילדי מכלל 60%-כ

 בשנת 00%-מ גדל יהודים-הלא שיעור לשעבר ועצותהמ תברי ילידי תלמידיםה שבקרב לציין ראוי

-הלא שיעור, בישראל שנולדו העולים בני תלמידיםה בקרב, זאת לעומת. 0030936 בשנת 30%-ל 377998

  .05%-כ הוא יהודים

 לעומת ,חקלאי 9מקצועי9טכנולוגיה במסלול לומדים –ילדי עולים  – העליונה החטיבה מתלמידי 46%-כ

 .הבנות בקרבאשר מ גבוה אחוזה. בקרב הבנים העולים התלמידים היהודים בישראל מכלל בדבל 64%-כ

 (08)לוח 
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ים יחטיבות העליונות בבתי הספר היהודבהלומדים במסלול טכנולוגי/מקצועי/חקלאי   :25לוח 
 5(ים)באחוז , לפי מיןםתלמידיהבקרב ילדי העולים וכלל בישראל, 

 של משרד החינוך התלמידים קובצי על סמך חישוב 3
 ואילך 3770בריה"מ לשעבר משנת מעולה  אוהילידי בריה"מ לשעבר וגם ילדים שלפחות אחד מהוריהם  2

היהודיים  פרהס יתתלמידים בבה לילדי העולים וכל בקרב 3מצטברה יםשרוהנ שיעור :25לוח 
    0(באחוזים, לפי מין )בי"-מכיתות ט' בישראל

  שנים לא הגיעו לכיתה י"ב )לא כולל תלמידים שנשארו כיתה( 6 תוךשבהאחוז הכללי של תלמידי כיתה ט'  3
 של משרד החינוך התלמידים קובציחישוב על סמך  0

שלוש שנים  בתוך הגיעוי"ב )אחוז תלמידי כיתות ט' שלא -מכיתות ט' הנשירהשל  המצטבר השיעור

, בממוצע 39%על  0036 עד 0030-בלשעבר יציב יחסית ועומד  המועצות ברית ילידי בקרב"ב( י לכיתה

 התלמידים כללאפילו פחות במקצת לעומת  - 7%-ילידי ישראל הוא עומד על כ עולים ילדיואילו בקרב 

 (07. )לוח (30%-)כ בישראל היהודים

  1994/5  1997/8  2002/3  2009/8  2010/16  
       0כלל ילדי העולים

  52.8             51.8             53.3        . . .   . . . שני המינים
  59.1             59.5             61.6       . . .   . . . נערים
  46.4             44.2             44.8        . . .   . . . נערות

       

       ילידי בריה"מ לשעבר עולים ילדי
  57.9             53.0             53.2       51.5        51.0      שני המינים

  64.7             60.8             61.5       60.8        59.2      נערים
  51.0             45.1             44.8       42.5        43.3      נערות

       

       ישראל ילידיילדי עולים 
  49.8             45.3              . . .   . . .   . . . שני המינים

  55.7             51.3              . . .   . . .   . . . נערים
  43.6             39.3              . . .   . . .   . . . נערות

       

       יה"ס היהודייםתמידים בבלכלל הת
  34.8             31.4             34.1       35.6        36.6      שני המינים

  34.2             34.2             38.4       42.5        41.1      נערים
  35.3             28.3             29.6       29.1        32.3      נערות

  
0003 
2004- 

0000 
2005- 

0006 
2006- 

0005 
2007- 

0004 
2008- 

2006 
2009- 

2007 
2010- 

2008 
2011- 

0007 
2012- 

0030 
-0036  

בריה"מ לשעברילידי  עולים ילדי           
 16.9  17.0  16.4  18.3  17.6  17.7  16.6  17.5  18.5  17.8 שני המינים

 20.8  20.1  20.9  22.4  22.3  21.8  20.8  22.1  23.1  22.1 נערים
 13.1  13.7  11.6  14.1  12.9  13.7  12.3  13.0  13.7  13.4 נערות

           

ישראל ילידיילדי עולים            
 9.1  10.4  10.0  10.8  9.6  9.9   . . .   . . .   . . .   . . . שני המינים

 12.1  14.1  14.7  14.5  13.9  12.0   . . .   . . .   . . .   . . . נערים
 6.1  6.7  5.3  6.9  5.7  7.6   . . .   . . .   . . .   . . . נערות

           

יה"ס היהודייםתבב כל התלמידים            
 9.7  9.8  9.8  10.3  11.1  11.2  10.5  10.8  10.8  10.5 שני המינים

 14.0  14.1  14.2  15.0  16.3  16.0  14.7  14.6  14.5  14.1 נערים
 5.2  5.4  5.3  5.6  5.5  6.0  6.0  6.6  6.9  6.7 נערות
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, היהודיים בישראל פרהס יתוכלל התלמידים בב העולים ילדישל )גולמיים( ציונים ממוצעים  :35לוח 
  3)לפי מבחני מיצ"ב(בסיסיים  לימודמקצועות ו פרהס תבבי השכבה לפי

 "ה של משרד החינוךראמארגון של  םנתוניקובצי החישוב המחבר על סמך  3
 

-ל 000390 שביןהתקופה  רוב במשךלים )הדור הראשון( היו ציוני מיצ"ב בעברית של התלמידים העו

 הציונים 17(;)בכל הכיתות היהודים התלמידים כלל מציוניבמידה משמעותית  נמוכים 0933003

                                                   
המשמשת כלי עבודה מרכזי בעבור  ספרייםמערכת מדדים בית  –ספרית" -"מדדי יעילות וצמיחה בית –"ב מיצ 17

 אם שפת: דעת תחומי בארבעה מתקיים"ב מיצוצוותו לתכנון משאבים וניצולם.  הספרמנהל בית 

  2001/2  2002/3  2003/4  2004/5  2005/6  2006/7  2007/8  2008/9  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
 ילידי בריה"מ לשעבר: עולים ילדי

       
   

   כיתה ב:
         

   
 . . .  56.8  68.7  66.6  70.7  69.8  79.8   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . עברית

   כיתה ה:
         

   
 56.0  58.0  61.8  62.1  64.7  69.5  73.3  67.4  71.7  63.7  64.7  66.0 עברית
 65.5  68.2  68.7  73.5  76.7  79.5  78.8  82.0  84.9  73.6  77.3  73.1 אנגלית

 57.9  58.5  60.1  63.9  55.9  60.2  58.4  69.4  73.9  70.5  71.6  71.8 מתמטיקה
 54.3  52.1  48.3  63.1  60.4  59.2  69.9  79.8  83.9  68.9  66.8  59.7 מדעים

   כיתה ח:
         

   

 57.0  60.2  68.2  63.7  60.9  58.9   . . .  69.5  70.9  58.3  59.9  56.8 עברית
 66.1  62.9  67.3  67.0  67.1  67.7   . . .  66.8  70.7  70.2  82.3  75.6 אנגלית

 56.9  47.2  48.9  48.2  45.3  43.5   . . .  55.8  61.7  57.7  57.8  49.7 מתמטיקה
 44.7  43.9  54.3  56.6  54.4  57.2   . . .  67.8  74.5  71.5  62.0  64.4 מדעים

 :ישראלילדי עולים ילידי 
       

   
   כיתה ב:

         
   

 . . .  68.2  75.4  73.9  79.4  76.8  82.5   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . עברית

   כיתה ה:
         

   

 67.5  65.4  68.4  66.4  70.2  75.0  75.7  71.3  74.5  67.3  68.8   . . . עברית
 70.1  64.9  69.9  73.6  76.6  79.7  79.6  81.4  83.1  73.5  77.6   . . . אנגלית

 64.5  60.3  60.9  63.7  59.6  62.2  60.3  71.6  73.6  72.3  72.3   . . . מתמטיקה
 57.7  57.4  51.9  65.3  62.7  62.8  73.3  80.4  84.3  69.7  69.3   . . . מדעים

   כיתה ח:
         

   
 65.3  66.0  73.8  69.2  65.1  65.1   . . .  75.3  77.9   . . .   . . .   . . . עברית
 72.3  63.1  67.1  67.5  70.5  67.4   . . .  70.5  78.2   . . .   . . .   . . . אנגלית

 64.2  46.7  51.0  46.9  50.2  47.1   . . .  60.7  69.5   . . .   . . .   . . . מתמטיקה
 48.1  46.4  56.7  59.2  57.6  59.2   . . .  71.3  80.5   . . .   . . .   . . . מדעים

 היהודיים: תי הספרכלל תלמידי ב

       
   

   כיתה ב:
         

   
 . . .  69.7  75.6  77.6  80.3  77.6  83.6   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . עברית

   כיתה ה:
         

   

 66.6  66.8  68.8  68.7  70.9  74.4  75.9  73.7  75.6  68.2  69.4  71.8 עברית
 66.6  64.4  68.3  72.7  73.2  74.0  72.6  77.5  79.9  69.8  73.5  72.2 אנגלית

 62.0  58.2  59.6  63.8  57.5  59.7  58.1  70.2  72.4  71.1  70.9  73.0 מתמטיקה
 56.6  56.6  50.5  63.8  62.2  62.8  70.8  80.7  84.2  70.1  68.0  63.7 מדעים

   כיתה ח:
         

   
 66.3  66.2  73.5  69.0  66.9  65.5   . . .  76.1  75.3  63.3  65.2  61.7 עברית
 69.3  63.3  68.2  67.1  64.4  61.0   . . .  65.8  70.0  70.8  81.3  75.1 אנגלית

 64.2  48.2  53.1  47.9  48.9  44.4   . . .  58.0  63.1  58.2  55.6  48.9 מתמטיקה
 48.6  45.1  55.0  57.2  55.8  57.4   . . .  69.5  77.5  74.4  62.1  66.4 מדעים
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בין שתי הקבוצות,  דומים היובאנגלית בכיתות ח'  הציוניםח' וגם -ה' ו בכיתותובמדעים  במתמטיקה

היו ציוני  0030936אולם בשנת בקרב העולים.  יותר גבוהים היוה'  בכיתותבאנגלית  הציוניםואילו 

 העולים לבני אשרהעולים במיצ"ב נמוכים יותר בכל המקצועות לעומת ציוני כלל התלמידים היהודים. 

לאלו של כלל התלמידים היהודים או אפילו  ברוב המקצועות היו הציונים שלהם דומים (,השני)הדור 

 18(60)לוח גבוהים יותר )במיוחד באנגלית(. 

 אך, (44%-ל 34%-כמ) 0007-0000לשעבר ירד בשנים  ועצותהמ תברי ילידי בקרב לבגרות הזכאים שיעור

הזכאים לבגרות בקרב  אחוז. 35%-כל הגיע הוא 0030936 בשנתו ,זה שיעור גדל האחרונות שניםה בשלוש

 בבתי היהודים התלמידים כלל בקרב מאשר נמוך 0030936בשנת  היהתלמידי י"ב ילידי בריה"מ לשעבר 

עולים התלמידים ה בקרב ההישגים אבל(. בהתאמה 39%-כו 35%-כ) לבגרות תלמידים המגישים הספר

 ,םיהחרדי הספר בתי ובהם) םיהיהודי הספר בתי כללב םתלמידיה הישגי לעומת במקצת גבוהים היו

 גבוה הזכאים שיעור 0030936 בשנת ישראל ילידי העולים ילדי בקרב. (לבגרות מגישים ינםא כלל םרובש

גם לגבי אחוז העולים הזכאים העומדים בסף דרישות האוניברסיטה הייתה אותה  .96%-כ –יותר 

נמוכים הישגים בקרב העולים הגם כאן  .0036-0030ועלייה בשנים  0007-0000מגמה: ירידה בשנים 

בהתאמה(,  49%לעומת  43%) לבגרות המגישים הספר בבתיכלל התלמידים היהודים מהישגי במקצת 

 (63)לוח  .(33%הים יותר )גבו –)הדור השני(  העולים בניואילו הישגי 

 

                                                   
. בכל שנה מתקיים המבחן 'ח-ו 'ה, 'ב בכיתות(, וטכנולוגיה)מדע  ומדעים אנגלית, מתמטיקה)עברית9ערבית(, 

 .בישראל הספרמבתי  בכרבע
הנתונים מבוססים על ניתוח שנערך במיוחד לצורך דוח זה על בסיס קובצי המיצ"ב הנמצאים בחדר המחקר  18

 דורלבד )לא כולל נתונים מקבילים על כלל יהודי ישראל ועל ילידי בריה"מ ב .הווירטואלי של משרד החינוך
]מתוכם שנתוני  0035-3773מופיעים גם בפרסומי הלמ"ס )הלמ"ס,  – 0030933ורק עד שנת  –לעולי בריה"מ(  שני

ג(. בפרסומים אלו הנתונים ביחס לילידי בריה"מ וכלל יהודי ישראל שונים במקצת מאלה 0033[, 0035-0009
ה הוא ההשוואה בין קבוצות האוכלוסייה )כלל היהודים, עם זאת, מכיוון שעיקרו של לוח ז .60המוצגים בלוח 
 .0030936 לעולי בריה"מ( העדפנו להשתמש בנתוני החדר הווירטואלי הקיימים עד שנת שני דורילידי בריה"מ, 

יש לציין גם שהנתונים המוצגים כאן הם גולמיים )כיול נתונים בין מבחני המיצ"ב בשנים השונות נעשה ע"י 
רק   (, ולכן אין אפשרות להשוות בין השנים ביחס לכל קבוצת אוכלוסייה, אלא0008בשנת ראמ"ה רק החל 

 בין הקבוצות, לאורך השנים.  להציג השוואה של הפערים
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 סוג ים בישראל, לפייהיהוד פרהס יתוכלל תלמידי י"ב בב םעוליה ילדיזכאים לבגרות בקרב  :35 לוח
 )באחוזים( מיןו שנה, הזכאות

 החינוך משרד של בגרויות בציולפי ק – 6930003–000093; ה(0003ב, 0003, ס"הלמ) "סהלמלפי פרסומי  – 377998-ו 377594 3
   (םיחרדישאינם מגישים לבגרות )בעיקר  "סיהתב כוללי לישראל(; ט"ס )השנתון הסטטיסהלמלפי נתוני  0
  )בעיקר חרדיים( שאינם מגישים לבגרות ס"יהתב כולל לארד החינוך )נתוני בחינות הבגרות(; שלפי נתוני מ 6
 לא היו מספיק תלמידי י"ב( 0007ואילך )עד שנת  3770-מילידי הארץ שהוריהם נולדו בבריה"מ ועלו  5
לימוד יחידות 5 לפחותשל  ברמהזכאים לבגרות שעברו בחינות באנגלית  4

  
  

 ילידי בריה"מ 
 3לשעבר

יה"ס תתלמידים בבהכלל 
 0םיהיהודי

יה"ס המגישים תבתוכם ב
 6לבגרות

 נערות נערים סה"כ נערות נערים סה"כ נערות נערים סה"כ
             הזכאים
377594 60.3  59.5  61.1  52.4  48.9  55.0  56.5  53.5  58.6  
377998 56.9  54.2  59.3  51.2  46.7  55.4  56.6  52.1  60.6  
000093 62.5  56.4  67.7  55.6  49.3  61.9  62.0  57.4  66.3  
000390 64.8  58.3  70.6  56.3  49.5  63.0  62.8  57.4  67.7  
000096 63.4  56.9  69.1  57.4  51.2  63.3  63.4  58.1  68.3  
000695 61.5  53.5  68.7  56.4  50.0  62.6  62.4  56.8  67.6  
000594 56.0  48.4  63.5  55.1  49.9  61.0  59.3  53.7  64.7  
000493 59.1  51.9  65.4  54.9  49.5  61.0  60.6  55.5  65.3  
000399 57.9  51.9  63.5  54.4  49.4  60.2  60.2  55.6  64.3  
000998 56.9  50.7  62.4  54.2  49.2  60.1  60.0  55.4  64.2  
000897  55.0  50.4  59.0  56.4  50.7  61.8  61.3  56.9  65.2  

 0007930  56.3  50.4  61.7  57.8  52.7  62.6  61.8  58.1  65.2  
 0030933  58.3  52.2  64.2  58.5  54.2  63.4  62.9  60.0  65.4  

0033930 60.8 56.3 65.2 60.4 55.7 65.4 65.2 63.1 67.1 
0030936 63.7  58.1  68.8  62.1  57.2  66.7  67.2  65.9  68.4  

 ילידי עולים ילדי
             5זכאים  – ישראל

0007930 65.0  60.8  69.1          
0030933 70.4  65.9  74.5          

0033930 70.2 66.1 74.0         

0030936 73.2  70.4  75.9        

 דרישות בסף העומדים זכאים
                 4האוניברסיטה

377594 41.8  . . . . . . 41.7  39.0  44.3  . . . . . . . . . 
377998 44.2  . . . . . . 43.5  39.9  46.9  . . . . . . . . . 
000093 52.6  48.2  56.4  46.3  41.3  51.3  53.8  50.0  57.3  
000390 55.8  50.5  60.4  47.2  41.9  52.5  54.4  50.1  58.3  
000096 54.3  49.5  58.6  48.0  43.1  52.7  54.7  50.5  58.5  
000695 52.3  46.2  57.9  46.8  41.8  51.6  53.4  48.9  57.5  
000594 49.3  42.9  55.5  47.8  43.5  52.8  51.9  47.2  56.4  
000493 53.8  47.6  59.3  48.3  43.8  53.4  53.8  49.6  57.8  
000399 52.4  47.0  57.4  47.7  43.5  52.6  53.3  49.5  56.7  
000998 50.8  45.3  55.7  47.3  43.3  52.0  53.0  49.4  56.2  
000897  48.6  45.7  51.3  48.3  44.0  52.4  53.2  50.0  55.9  

 0007930  49.5  44.8  53.8  49.3  45.7  52.8  53.5  51.1  55.7  
 0030933  51.7  45.9  57.1  49.7  46.6  53.3  54.2  52.4  55.8  

0033930 54.0 50.2 57.7 51.0 47.9 54.5 55.8 54.8 56.6 
0030936 55.6  51.1  59.6  52.9  49.3  56.4  57.4  56.8  57.9  

עולים ילידי  ילדי
             5זכאים  –אלישר

0007930 59.9  56.3  63.4          
0030933 64.3  61.0  67.2          
0033930 63.4 59.2 67.2       
0030936 66.0  64.3  67.6        
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)תוצאות  םעוליהתלמידי י"ב  של נבחרים מאפיינים לביןהצלחה בבחינות הבגרות בין  קשר :32לוח 
    3הרגרסיה הלוגיסטית(

  В Odds Ratio 

     )ביחס לנערים( גדרמ
 3.39 0.43** נערות

     )ביחס לאחד(מס' הילדים במשפחה 
 1.10 0.30** שניים

 0.98 -0.00 שלושה ויותר
     (3773-3770-)ביחס לשנת עלייה 
3774-3770 **0.60-  0.75 
3777-3773 **0.50- 0.69 

0000 + **0.50- 0.68 
     שנות לימוד( 33)ביחס לעד השכלת האם 

 1.43  0.68** שנות לימוד 35-30
 2.94  3.08** שנות לימוד ויותר 34

     )ביחס ל"אחרים"(זהות דתית לאומית 
 1.16 0.34** יהודים

     )ביחס לאשכנזים(קבוצה אתנית -תת
 0.68 -0.67** קווקזים
 0.99 -0.06 בוכרים

     )ביחס לממלכתי(ביה"ס  זרם
 0.75 -0.07** דתי-ממלכתי

     חקלאי( )ביחס לטכנולוגי9מקצועי9הלימודים  מסלול 
 1.60 0.59** עיוני

     מרכז(ה)ביחס לת"א ומחוז גאוגרפי של ביה"ס 
 0.99 -0.03 ירושלים ויו"ש

 0.97 -0.03 חיפה וצפון
 1.60 0.09** דרום

      (7%עד -)ביחס ל "סבביה עולי בריה"מ מתלמידי י"ב %
30% - 05% **0.36- 0.88 
04% - 57% **0.07- 0.74 
 0.88 -0.36** ומעלה 40%

     2Cox R  &Shnell,) % 5.3 (שונות מוסברת 

 *P<0.05  ** P<0.01    
   6930003 - 000096שנים לחישוב על סמך נתוני משרד החינוך  3

 ניתוחלצורך בדיקת הגורמים המשפיעים על זכאות לבגרות של התלמידים העולים בכיתות י"ב נעשה 

לבנות העולות יש סיכוי גדול יותר לקבל ש מראה הניתוח 20(.60מסוג רגרסיה לוגיסטית )לוח  משתני-רב

 הצלחתנמצא קשר חיובי מובהק בין מגדר ה משתנה על נוסף בנים העולים.ל מאשרתעודת בגרות 

של הוריהם, לימודים במסלול  יותר גבוההנוספים: השכלה  משתניםלבין  הבגרות בבחינות העולים

לעומת  הממלכתיים הספר בבתי ולימודים יותר מוקדמת עלייה שנת(, המקצועי)לעומת  עיוניה

אך חזק פחות  מובהקהוא  גם הבגרותשלהם להצלחה בבחינות  שהקשר משתניםדתיים. -הממלכתיים

                                                   
 ארבעב רק יש לגביהם שנתונים כיוון ,ברגרסיה נכללו לאילידי ישראל  העולים ילדי. לשעבר מ"בריה ילידי רק 20

 (.0036-0030) האחרונות שניםה
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 מאשרתלמידים שהוגדרו כיהודים יש יותר סיכוי להצליח בבחינות הבגרות לאומית )ל-דתית זהות הם:

רבע עד מחצית  שבהם ספר תיבב נמצאו)הישגים נמוכים יותר  הספר בביתאחוז העולים אחרים"(, "ל

יותר נמצאו בבתי ספר שבהם שיעור העולים נמוך יותר(, מספר  גבוהים והישגים, עולים הם מהתלמידים

הן לעומת  –יש יותר סיכוי להצליח בבחינות הבגרות  ילדים שני עם ממשפחות ילדיםלילדים במשפחה )

 גם מעניין(. יותר גדול בהן הילדים שמספר משפחות לעומתאחד בלבד והן  ילד בהן שישמשפחות 

 המרכז לעומת הדרום מאזור העולים אצל נמצאו( אחרים משתנים על )בפיקוח יותר גבוהים שהישגים

לא נמצאו הבדלים בין  אךאזור הקווקז,  יוצאי בקרבהישגים נמוכים יותר  גילתה גם הרגרסיה. והצפון

 (60. )לוח האירופיותהרפובליקות  יוצאי ביןו םהעולים הבוכרי

 תיכונית-ועל גבוהה להשכלה במוסדות סטודנטים 5.6

לשעבר במוסדות  ועצותהמ תברי ילידי הסטודנטים מספר שבעה פי עלה( 0033-3773) עשורים שניב

כלומר כל סטודנט שמיני בארץ הוא  00050,21,-כעד  0003,-כמ –תיכונית בישראל -להשכלה גבוהה ועל

 סיטאותרוניב)א גבוהה להשכלה במוסדות הלומדים הסטודנטים שיעורעולה מבריה"מ לשעבר. 
בריה"מ  עולי הסטודנטים כלל בקרב (אקדמיים לאתיכוניים -על מוסדות לעומת, אקדמיות ומכללות

 .בארץ היהודים הסטודנטים כלל בקרב לשיעור זהה שיעור ,80%-כל 93%-כגדל בתקופה זו מ לשעבר

   (66 לוח)

 0033בשנת  90%-כל 3773 בשנת בלבד 30%-כמאחוז הסטודנטים העולים שעבדו בזמן הלימודים גדל 

(. ממצא זה 66( בקרב כלל הסטודנטים היהודים בארץ )לוח 34%מקביל )האחוז הונעשה גבוה יותר מ
 69עולה בקנה אחד עם ירידה באחוז הסטודנטים העולים שקיבלו תמיכה ממינהל הסטודנטים. )ר' לוח 

 ( .להלן

, מנגד. בלבד 66%-לכזה  שיעור ירד 0033 בשנת; 05 עדבני היו  העולים מהסטודנטים 90%-כ 3773 בשנת

 הסטודנטים כלל שבקרבלזה  והשתווה 08%-לכ 03%-מכ גדל ומעלה 60-ה בני העולים הסטודנטים אחוז

מתחילים ללמוד  עוליםההסטודנטים  בקרב מבעברגבוה  שיעור, כלומר (;66)לוח  0033-ב בארץ היהודים

 . בארץ תעסוקתי ניסיוןוצבאי  שירותאחרי 

ונעשה דומה לזה   38%-כל 9%-מכ 0033-3773גדל בשנים  65-38בגיל  עוליםהבקרב  הסטודנטים שיעור

 שיעורלעומת  מקצתבגבוה  זה שיעור היהכלל יהודי ישראל באותו הגיל. בקרב הנשים העולות  בקרבש

 (66) לוח  .היהודיות הנשים כללשיעור העולים, אך נמוך במקצת לעומת  הגברים

 מהם אלה לעומת יותר גבוה היה 3773-3770שעלו בשנים  65-38 בניהסטודנטים בקרב העולים  שיעור

היה שיעור הסטודנטים  ,יהודיםהעולים שהגדירו את עצמם  בקרבשהגיעו ארצה בשנים מאוחרות יותר. 

שיעור  האירופיות הרפובליקות יוצאי בקרב, כן כמו. אחרת עצמם את שהגדירו אלה לעומת גבוה

 שבקרב לציין גם ראוי(. 66 לוח) תיותיהאסי הרפובליקות יוצאי לעומת גבוה היההסטודנטים 

                                                   
 .הסטודנטים נהלימ   שבטיפול באלה רק ולא, ואילך 3770-מ, לשעבר מ"בריה עולי הסטודנטים בכלל מדובר 21
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היה גבוה  יתיותיהודים ויוצאי הרפובליקות האסי-הלא אחוזשלומדים במכללות,  העולים הסטודנטים

  .באוניברסיטאות מאשריותר 

וכלל הסטודנטים  םעוליה –  אלתיכונית בישר-במוסדות להשכלה גבוהה ועל סטודנטים :33לוח 
  5(מוחלטים ובמספרים)באחוזים  דמוגרפיים-היהודים, לפי מאפיינים סוציו

      שנים המתאימותללפי סקר כוח אדם  3
 הפדרציה הרוסית, אוקראינה, בלארוס, מולדובה, ליטא, לטביה ואסטוניה 0
 , טג'יקיסטן, טורקמניסטןקירגיזסטןסטן, אוזבקיסטן, ח, ארמניה, אזרבייג'ן, קזגאורגיה 6
 

לתואר שני ועוד  – 06%-כלתואר ראשון,  000594-ב באוניברסיטאות למדו םעוליה הסטודנטיםמ 37%-כ

השני והשלישי בקרב העולים היה נמוך במקצת  יםארלת הסטודנטים שיעור. היו דוקטורנטים 9%-כ

 (65)לוח  .היהודים הסטודנטיםבקרב  שיעורםמ

  

 כלל הסטודנטים םעוליהסטודנטים ה  
  2011  2006  2001  1996  1991   (0033היהודים )

    333.4  41.7  38.3  29.5  18.0  5.7 אלפיםב ,סה"כ הסטודנטים

          מהם:
    272.1  34.2  29.6  19.7  12.7  4.0 גבוההבמוסדות השכלה 
    61.3  7.5  8.7  9.8  5.3  1.7 תיכונית-עלבמוסדות השכלה 

    81.6  82.0  77.3  66.9  70.6  70.5 )%( סטודנטים להשכלה גבוהה
    65.3  70.3  65.4  60.1  45.8  11.9 העובדים הסטודנטים אחוז

 100 100 100 100 100 100 סה"כ –לפי גיל  הרכב
 32.5 32.9 44.4 52.7 66.5 69.6 05 עד

07-04 9.1 18.3 28.8 35.1 38.9 39.5 
60+ 21.3 15.2 18.5 20.5 28.2 28.0 

       

       :35-55-ה בנימסטודנטים ה אחוז

    18.4 17.7 16.5 12.5 11.4 5.5 סה"כ
    16.3 33.0 34.6 33.3 33.8 6.1 גברים
    20.6 38.7 39.3 36.7 30.7 8.0 נשים

           :שנת עלייהלפי 
3770-3773  9.1  11.5  18.9 21.7  26.5  . . .      
3770-3774  . . .   12.1  11.0  13.7  15.1  . . .      
3773-3777  . . .   2.1  9.7  14.2  14.0  . . .      
      . . .  13.8  13.6  3.2   . . .   . . . ואילך 0000
       :לאומית-קבוצה דתיתלפי 

      . . . 18.9 17.7 14.2 11.8   . . . יהודים
      . . . 12.1 10.5 5.7 8.2   . . . אחרים

        :רפובליקות מוצאלפי 
      . . . 18.4 17.2 12.8 13.8   . . . 0רפובליקות אירופיות

      . . . 14.0 12.7 11.1 4.3   . . . 6יותיתאסירפובליקות 
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לפי תואר הלימודים  ,וכלל הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ישראל 3סטודנטים עולים  :35לוח 
    0)באחוזים(

 תעודה תואר שלישי תואר שני תואר ראשון סה"כ  

        סטודנטים עולים
377493  100   74.2   17.3   7.6   0.9   
000594  100   68.9   22.9   7.4   0.8   

        כלל הסטודנטים היהודים
377493 100   66.8   26.2   5.5   1.5   
000594 100   61.9   29.3   7.9   0.9   

נו סטודנטים עולים מכל סקרהתפלגות לפי תארים של סטודנטים עולים מבריה"מ בלבד,  מכיוון שחסרה 3
     (.סטודנטים מבריה"מ לשעברהיו ם מה 80%מעל ואילך ) 3770הארצות משנת 

 "ס והמועצה להשכלה הגבוהה; ללא האוניברסיטה הפתוחההלמלפי נתוני   0
 

 הוא אך ,מדויקים ומדעיםירד אחוז הסטודנטים העולים שלמדו מדעי הטבע  000594עד  377493 משנת

 הנדסההלומדי  אחוז .אלו תחומים שלמדו בישראל הסטודנטים כלל אחוז לעומתנשאר גבוה 

 אחוז אך ,היה גבוה יותר בקרב העולים )בהשוואה לכלל הסטודנטים( רפואיים-הפרה מקצועותהו

 בשנים גדל החברה מדעי שלמדו העולים אחוזכי  אף) היה נמוך יותר לומדי מדעי הרוח והחברה העולים

 (64)לוח  .היה נמוך במיוחד ומשפטים רפואה שלמדו העולים אחוז (.0004-3773

הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ישראל, לפי תחומי לימוד וכלל  5סטודנטים עולים :34לוח 
  0(באחוזים)

נו סטודנטים עולים סקרמכיוון שחסרה התפלגות לפי תחומי הלימוד של סטודנטים עולים מבריה"מ בלבד,  3
    (סטודנטים מבריה"מ לשעברהיו ם מה 80%מעל ואילך ) 3770מכל הארצות משנת 

 "ס והמועצה להשכלה הגבוהה; ללא האוניברסיטה הפתוחההלמלפי נתוני  0

 טכניוןב היהודים הסטודנטים כללמ 08%-כ: העולים בשיעורהאוניברסיטאות  בין בלטבחיפה  הטכניון

   (63)לוח  .עולים היו 0004-ב

  

  
 סה"כ  

 מדעי 
 הרוח

 מדעי 
  רפואה משפטים החברה

מקצועות 
 עזר 

 רפואיים

מדעי הטבע 
 ומדעים

 מדויקים
 הנדסה

 חקלאות ואדריכלות

           עולים  סטודנטים
377493  100  24.3  17.0  1.0  2.4  7.0  33.5  14.1  0.7  
000594  100  18.7  24.1  1.5  1.9  9.8  23.9  19.3  0.8  

           כלל הסטודנטים 
           היהודים
377493 100  28.8  32.3  4.6  3.3  3.7  14.7  11.2  1.4  
000594 100  23.4  31.0  4.4  3.0  5.4  17.1  14.2  1.5  
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וכלל הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות ישראל, לפי מוסדות לימוד  3סטודנטים עולים  :34לוח 
  0(באחוזים)

מכיוון שחסרה התפלגות לפי מוסדות הלימוד של סטודנטים עולים מבריה"מ בלבד, לקחנו סטודנטים עולים  3
 .(סטודנטים מבריה"מ לשעברם היו מה 80%מעל ואילך ) 3770מכל הארצות משנת 

 הפתוחה"ס והמועצה להשכלה הגבוהה; ללא האוניברסיטה הלמלפי נתוני  0
 

 3770-מלשעבר  ועצותהמ תמברי העולים הסטודנטיםמ 85%-כ תשעיםה שנות בתחילתש לציין כדאי

 0033 בשנתזאת  ולעומת, היהודית והסוכנות הקליטה משרד של הסטודנטים נהליממ עזרה קיבלו ואילך

   (69)לוח . בלבד %4-כ –

הסטודנטים עוזר רק לסטודנטים  נהלימ כןש ,העלייה מאז שחלף הזמן פרקל קשורהעזרה  מתן

 קיימות(; כמו כן צבאי שירות תקופת כולל)לא  עלייתםלשהתחילו ללמוד בשלוש השנים הראשונות 

 שעלו אלה בעיקרו) יותר הוותיקים עוליםב רואה הסטודנטים מינהל. במתן עזרה זו גיל לפי הגבלות

  .לתמיכה זכאים אינםהם  ולכןלכל דבר,  ישראליםשירתו בצבא(  ךכ רואח בארץ תיכון סיימו, צעיר בגיל

 נהל הסטודנטים, לפי מין, מצב משפחתי וותק בישראל יבטיפול מש העוליםהסטודנטים : 35לוח 
    3(מוחלטים ובמספרים)באחוזים 

  1993/4  1996/7  2000/1  2004/5  2010/11  

  1,929  4,830  7,478  6,869  9,908 המספר המוחלט
  4.6  13.5  25.4  36.4  84.2  )%( םעוליהמכלל הסטודנטים 

       

  61.5  61.9  60.2  51.1  51.8 )%( הנשים
       מצב משפחתי )%(

  8.8  12.3  16.3  9.0  . . . נשואים9ות
  89.8  85.6  81.6  90.2  . . . רווקים9ות
  1.4  2.1  2.1  0.8  . . . גרושים9ות

       בישראל )%(ותק 
  5.5  3.4  11.3  12.8  10.3 עד שנה

  7.2  7.3  24.8  29.3  16.7 משנה עד שנתיים
  5.9  8.6  16.7  21.2  35.8 משנתיים עד שלוש שנים

  81.4  80.7  47.2  36.7  37.2 יותר משלוש שנים 
 הסטודנטים נהלימ נתוני לפי 3

  
  

הסטודנטים 
 העולים 

כלל הסטודנטים 
 היהודים

  תוךהעולים מ
 הסטודנטים היהודים

1995/6    2004/5    1995/6    2004/5    1995/6    2004/5    

   15.0   9.5   100   100   100   100 סה"כ
   14.2   9.5   17.8   19.8   16.8   19.9 יםלהאוניברסיטה העברית בירוש

   27.9   17.2   10.0   10.0   18.7   18.2 הטכניון
   12.0   7.8   24.3   26.7   19.5   21.9 אביב-תלאוניברסיטת 

   13.5   7.8   20.6   19.3   18.5   15.8 אילן-אוניברסיטת בר
   15.4   10.1   10.9   11.2   11.2   12.0 אוניברסיטת חיפה

   13.9   8.3   15.7   12.3   14.5   10.7 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
   13.6   19.0   0.8   0.8   0.8   1.6 מכון וייצמן
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-כלעומת  ,בטיפול המינהל היו נשואים שהיו עוליםה הסטודנטיםמ 7%-כרק  0030933הלימודים  בשנת

 בטיפולשיותר של הסטודנטים  צעירה םגיל הוא לכך ההסבר כי נראה. עוליםהמכלל הסטודנטים  04%

 המינהל. 

 לומדיםה שיעור נהליהמ בטיפוללשעבר ש ועצותהמ תברי עולי יםהסטודנט שבקרב גם מעניין

 0030933בשנת  69%-כל 377695בשנת  30%-כירד מ  )כלומר במוסדות השכלה גבוהה( באוניברסיטאות

 כלל בקרב(. 68 לוח) 36%-כל 68%-כמ עלה( במכללותתיכוניים )כלומר -על במוסדות לומדיםה שיעורו

 .(66לוח ר'  ) ותהפוכ ותמגמה והי (מטופלים במינהל שאינםהן מטופלים והן ) העולים הסטודנטים

 3(באחוזים) הלימודים נהל הסטודנטים, לפי סוג מוסדיבטיפול מש העוליםהסטודנטים   :35לוח 

  1993/4  1996/7  2000/1  2004/5  2010/11   

  100  100  100  100  100 סה"כ הסטודנטים
  37.3  46.9  46.5  58.8  62.2 סה"כ -האוניברסיטאות 

  4.9  6.5  8.1  10.6  12.1 האוניברסיטה העברית בירושלים
  5.5  6.4  6.9  9.5  11.9 הטכניון )חיפה(
  7.4  12.1  11.8  11.4  16.1 אביב-אוניברסיטת תל
  5.5  7.1  5.7  6.0  7.5 אילן-אוניברסיטת בר

  4.6  5.9  7.3  12.6  6.7 אוניברסיטת חיפה
  4.2  4.7  4.9  8.0  7.7 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  5.2  4.2  1.8  0.7  0.1 האוניברסיטה הפתוחה
 62.7 53.1 53.5 41.2 37.8 סה"כ – המכללות

  45.8  30.2  19.0  11.2  2.5 מכללות אזוריות
  3.3  3.9  3.7  4.1  7.8 מכללות לחינוך

  1.3  1.5  1.9  2.6  3.6 יקהזללות לאמנויות ומוכמ
  11.1  15.2  26.9  21.2  20.8 מכללות טכנולוגיות

  1.1  2.3  1.9  2.0  3.2 מכללות לסיעוד
 הסטודנטים נהלימ נתוני לפי 3

 

  יד ומשלחי תעסוקה 5.7

 35-ה עד 38-ה ינב לשעבר ועצותהמ תברי עולי בקרב הכללי המועסקים שיעור עלה 0030-3773 בשנים

של  מזהוגם ( 96%-)כהאוכלוסייה היהודית בישראל  כללשל  מזהגבוה יותר  ואהו 83%-כל 64%-כמ

 ירד בבד בד. (Polian, 2009) (44%) ובגרמניה( 39%-כ)היהודים מבריה"מ לשעבר בארה"ב  המהגרים

 (50-67 )לוחות .הארצי מהממוצע נמוך שיעור, 4%-כל 67%-כמהעולים  בקרב המובטליםשיעור 
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מהגרים היהודים מבריה"מ ה בקרבכלל יהודי ישראל ו בקרב, םעוליהמועסקים בקרב ה  :35לוח 
  )באחוזים( , לפי מין, גיל ושנת עלייה45-55בגיל  לשעבר בארה"ב,

 הלמ"ס שללפי סקר הוצאות משקי הבית  – 0030; לפי סקר כוח אדם - 3773-0003 3
( NJPS; לפי הסקר הארצי של יהודי ארה"ב )38-35+( בארה"ב בגיל 3770המהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר ) 0

  0003-0000בשנים 
 

מהגרים היהודים מבריה"מ ה בקרבכלל יהודי ישראל ו בקרב, םעוליהבקרב  מובטליםה :55לוח 
 )באחוזים(לפי מין, גיל ושנת עלייה  3לשעבר בארה"ב ובגרמניה,

                                         .38-35מועסקים יחד( בגיל  המחפשים עבודה ביחס לכוח העבודה )המועסקים והבלתי מועסקים הבלתי אחוזל היא הכוונה  3

 "ס בשנים המתאימותהלמלפי סקר כוח האדם של   0

בשנים ( NJPS; לפי הסקר הארצי של יהודי ארה"ב )38-35+( בארה"ב בגיל 3770המהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר )  6
0003-0000  

 (0004-עיתון "פרטנר" בה)לפי סקר של  38-35יהודים בגרמניה בגיל המהגרים האחוז מקבלי דמי אבטלה ביחס לכל   5

  
  

 כלל יהודי 3םעוליה
 3(0003ישראל )

 יהודיםהמהגרים ה
  2012  2006  2001  1996  1991 0(0000בארה"ב )

     67.1     73.2  80.6  73.5  65.5  63.2  34.7 סה"כ
     80.5     74.6  83.6  76.2  70.3  71.4  48.5 גברים
     54.4     71.9  78.2  71.2  61.5  55.9  22.1 נשים

            גיל
05-38 25.4  44.0  43.8  42.7  50.8  41.6     47.8     
65-04 41.8  72.0  76.1  81.9  83.2  78.7     79.8     
55-64 39.7  80.3  79.7  87.1  90.9  85.6     85.0     
45-54 38.7  75.4  74.7  82.2  89.5  83.8     79.4     
35-44 16.7  32.2  39.2  63.1  71.7  68.7     25.5     

            שנת עלייה
3773-3770 34.7  71.0  72.1  77.3  85.4  . . .       . . .       
3774-3770 . . .   56.8  68.3  72.3  77.9  . . .       . . .       
3777-3773 . . .   . . .   59.0  72.5  78.6  . . .       . . .       

0000+ . . .   . . .   45.9  67.8  78.9  . . .       . . .       

  
  

 כלל יהודי 0םעוליה
ישראל 

(0033)0 

 המהגרים היהודים

1991  1996  2001  2006  2011  
בארה"ב 

(0000)6 
בגרמניה 

(0004)5 
     38.2     9.8     5.6  4.8  6.1  10.3  9.0  38.6 סה"כ
       . . .     6.5     5.8  5.6  6.1  9.9  7.3  27.9 גברים
       . . .     14.1     5.5  4.1  6.1  10.6  10.8  52.5 נשים

         

              גיל
05-38 44.1  11.9  16.6  14.0  10.3  11.9     20.7     22.9     
65-04 31.7  8.8  9.1  5.7  5.8  6.8     4.2     25.8     
55-64 35.6  7.6  8.9  4.0  4.7  4.1     1.6     29.6     
45-54 39.4  7.6  9.8  5.2  3.2  4.2     10.5     40.8     
35-44 58.3  13.3  10.5  6.3  3.0  4.1     24.1     60.2     

         

              שנת עלייה
3773-3770 38.6  6.3  7.4  4.6  5.0  . . .       . . .       . . .       
3774-3775 . . .   11.9  10.1  6.2  4.6  . . .       . . .       . . .       
3777-3773 . . .   . . .   12.3  7.0  5.2  . . .       . . .       . . .       

0000+ . . .   . . .   22.4  8.4  4.4  . . .       . . .       . . .       
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 ,התייצב מכן אחרל, אך 3773-3773של העולים גדל בשנים  שבועיותה עבודההשל שעות  ממוצעה ןמספר

 שעות 53-כו 50-כ) היהודים המועסקים בישראלזה של כלל לעומת  היה רק במקצת גבוה 0030ובשנת 

 תמברי היהודים המהגרים שלשעות העבודה השבועיות  מספרלדומה  היהזה  מספר. (בהתאמה שבועיות

 בהיקף עבדובארה"ב  המהגריםמ 39%-כ אבל, (שבועיות שעות 53-כ) ריתהב צותלשעבר באר ועצותהמ

-כ באותו זמן. 40%-כ רק – שעות(, ואילו בקרב עולי בריה"מ בישראל  57-64) מלאה משרה"רגיל" של 

  (53)לוח  .שעות בשבוע 40מעל  –)בעיקר גברים(  09%-וכ)בעיקר נשים( עבדו במשרה חלקית,  03%

מהגרים היהודים מבריה"מ הו המועסקיםישראל  כלל יהודי, המועסקים בישראל םעוליה :55לוח 
 (באחוזים) שבועיותעבודה  ושעותבארה"ב, לפי מין  המועסקיםלשעבר 

 של הלמ"סלפי סקר הוצאות משקי הבית  – 0030; לפי סקר כוח האדם - 3773-0003 3
( NJPS+( המועסקים בארה"ב; לפי הסקר הארצי של יהודי ארה"ב )3770המהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר ) 0

 0003-0000בשנים 
 

במקצועות אקדמיים, חופשיים, טכניים  שלהם המוצא בארץהיו  מהעולים 34%-כשל  ידה משלחי

 עובדי 3%-כ, ורוקחים רופאים 4%-כ, מורים 30%-כ, טכנאים 33%-כ, מהנדסים 37%-וניהוליים )כ

מכירות ושירותים,  כעובדי 9%-כעבדו בארץ המוצא כפועלים מקצועיים,  33%(. רק והחברה הרוח מדעי

 (50)לוח  .ותפקידעובדי כ – 4%-ו מקצועיים כבלתי 9%-כעוד 

 הקשורים גורמיםב הוא לכך ההסבר מקצת. ירד בארץ ירידה דרמטית המקצועי של העולים םמעמד

'. עם זאת וכד בארץ חברתיים קשרים דרעה, במחשביםובאנגלית  ,בעברית שליטה חוסר: עצמם בעולים

 גבוהה השכלה הדורשים עבודה מקומות של: ראשית, ריכוז בארץ במצב קשוריםההיו גם הגורמים 

 דיור(; שנית, מחירי של המגזר הציבורי בגידולו וריסון קיצוציםמדיניות  בבד ובד) הציבורי במגזר

  
  

 כלל יהודי 3םעוליה
 3(0003ישראל )

 יהודיםהמהגרים ה
  2010  2006  2001  1996  1991 0(0000בארה"ב )

  100  100  100  100  100  100  100 סה"כ -שני המינים 
  17.9  25.0  20.8  28.7  27.0  21.0  26.0 שעות 65עד 

  67.2  52.0  52.5  46.7  49.5  50.0  55.9 שעות 57-64

  14.9  23.0  26.8  24.6  23.5  29.0  18.1 שעות ויותר 40

  100  100  100  100  100  100  100 סה"כ -גברים 
  8.8  13.8  11.0  16.2  15.7  12.4  18.5 שעות 65עד 
שעות 64-57  58.5  46.2  47.8  45.7  46.8  49.3  74.4  
  16.8  36.9  42.2  38.1  36.5  41.4  23.0 שעות ויותר 40

  100  100  100  100  100  100  100 סה"כ -נשים 

  31.4  35.6  29.4  40.0  38.4  31.4  41.2 שעות 65עד 
שעות 64-57  50.7  53.4  51.1  47.6  57.5  54.5  56.6  
  12.0  9.7  13.1  12.4  10.5  15.2  8.1 שעות ויותר 40

          מס' שעות עבודה ממוצע
  40.9  40.5  42.2  39.9  40.1  42.8  40.0 שני המינים 

  44.1  45.1  47.1  45.1  45.2  47.3  42.8 גברים 
  36.2  36.1  37.9  35.2  35.0  37.6  34.3 נשים 
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 עבודה למצוא אפשרויותה ושםעולים רבים לעבור לפריפריה,  אילצו)מחירים אלו במרכז הארץ  גבוהים

 הכנסה והבטחת אבטלה דמי קבלתל םתנאי החמרת מדיניות, שלישית; (יותר נמוכות היו במקצוע

 .(להשכלתם המתאימה עבודה לחפש זמן די לעולים היה לא)בעקבותיה 

 המועסקים שיעורירד  ,קצר לאחר שיהודי ברית המועצות לשעבר הגיעו ארצה זמן, 3773 בשנת, כך עקב

 .ארץ המוצאשיעורם בשלושה בהשוואה ל פיבמקצועות אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים  בקרבם

 (50 לוח)ארבעה.  פי – מקצועיים בלתיהו, שניים וחצי פי גדל מקצועייםה פועליםה אחוזזאת,  לעומת

המועסקים והמהגרים ישראל  יהודי ללוכ העוליםבריה"מ לשעבר, ב שהועסקו בעת העולים :52לוח 
 (באחוזים) יד משלחי לפי, בארה"ב המועסקיםהיהודים מבריה"מ לשעבר 

   משרד לקליטת העלייהה"ס והלמשנתיים האחרונות לפני העלייה; לפי נתוני ב 3
     "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משקי הבית – 0030; אדםח ולפי סקר כ - 0003-ו 3773 0
ומעלה, המועסקים בארה"ב; לפי הסקר הארצי  38ואילך בגיל  3770המהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר משנת  6

 0003-0000( בשנים NJPSשל יהודי ארה"ב )
קצועות יסודיים נכנסו לקבוצה "מה( המורים בביה"ס 3775סיווג האחיד של משלחי היד )הלמ"ס, הלפי  5

לקבוצה "מקצועות אקדמיים ומדעיים". אבל  –יסודיים -עלהואילו המורים בביה"ס  חופשיים וטכניים",
נכנסו לקבוצה "מקצועות חופשיים  המורים כל בחו"ל העולים  תהקליטה על תעסוק מכיוון שבנתוני משרד

  וטכניים", לצורך השוואה סיווגנו אותם כך גם לגבי תעסוקה בארץ ובארה"ב. 
מנהלים של ארגונים ממשלתיים וציבוריים. שאר המנהלים  עלרק  מדוברלצורך השוואה, בבריה"מ לשעבר  4

  בהם עבדו.שתחומים הלפי בלוח  מסווגים

  
  
  

 כלל יהודי  םעוליה
 ישראל

2(0030) 

 מהגריםה
 יהודים בארה"בה 

 3בחו"ל 3(2000)
   0בישראל

3773  2001  2010  

 100 100  100  100  100  100 כ מועסקים"סה

 25.0  13.6  11.9  10.5  10.2  31.7 ומדעיים מקצועות אקדמיים

 2.8  1.9  1.9  1.0  0.6  3.3 מדעי החיים והטבע

 10.1  4.0  4.8  4.9  5.0  37.0  מהנדסים ואדריכלים

 4.8  2.0  0.4  6.0  0.6  5.3 ורוקחים רופאים 

 6.0  4.7  0.0  3.0  3.8  4.3  מדעי הרוח והחברה

 1.3  1.0  0.4  0.5  0.4  0.9 מרצים להשכלה גבוהה

 30.1  19.2  15.8  15.1  9.8  33.2 חופשים וטכניים מקצועות

 12.8  5.3  9.4  3.4  5.8  15.5  הנדסאיםטכנאים ו

 5.3  9.0  6.3  6.6  3.0  9.5  גננות ומדריכי נוער 5מורים,

 2.9  2.9  3.6  3.3  0.3  3.7 סופרים, אמנים ועיתונאים

 9.1  2.0  6.7  5.0  6.5  4.5 יםירפוא-האחיות ועובדים פר

  4.5  5.4  5.3  5.4  5.5  5.3 4מנהלים

  3.5  54.4  55.4  5.3  3.5  4.5 ותפקידעובדי 

  55.5  25.3  25.4  55.5  5.5  5.3 מכירות ושירותים עובדי

  54.3  55.5  25.5  25.2  52.5  54.5 מקצועיים פועלים

  5.5  4.5  55.5  54.4  24.2  4.4 בלתי מקצועיים
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 כןו, בישראל חברתיים קשרים רכישתו מחשביםהו עבריתה ילימוד ועם בארץ בוותק עלייהה עם, אולםו

שלמדו  הצעירים העולים של העבודה לשוק כניסתם, היתר)בין  הדורות חילופי תהליך תחילתבעקבות 

 לצמיחתניכרת  השפעה הייתה( המצב השתפר בהדרגה. כמו כן ישראליות מכללותבבאוניברסיטאות ו

  דוברי הרוסית. של םרכיוגם להופעת משרות וחברות שלמות המיועדות לצ העיליתהטכנולוגיה תעשיית 

 במקצועותהעולים המועסקים  שיעור בישראל עלה( 0030-3773) השנ עשריםכ, במשך מכך כתוצאה

 מכירותוב, בקירוב 33%-ל 6%-מ – פקידותב ,60%-כל 00%-מאקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים 

-כל 50%-מ – המועסקיםהמקצועיים  הפועלים שיעורירד בקרבם  . מנגד05%-כל 30%-כמ –שירותים ו

  (50לוח ר' ) .33%-כל 04%-כמ – מקצועיים בלתיוה, 00%

 כללשל  למעמדם בהשוואהנמוך  נשארלשעבר  המועצות מברית העולים של זאת, המעמד המקצועי בכל

למשל  22.הברית לארצותלשעבר  המועצות מברית היהודים מהגריםה שלהיהודים המועסקים בארץ וגם 

 חופשיים, טכניים וניהולייםים, קדמיאצועות קמהעולים היו מועסקים במ 60%-כרק  0030בשנת 

 .(50לוח ר' ) "בבארה יהודיםה מהגריםמה 33%-וכבישראל  מועסקיםההיהודים  כללמ 53%-כ לעומת

 לעומת"ב לארה מהגרים של יותר גבוהה השכלה רמתב לעומת ארה"ב אפשר אולי להסביר בדלהה את

 עבודהמקום  למצוא כנראה, יותר קל "בארה כמו גדולה במדינהש כךכן בו( 00 לוח)ר'  לישראל עולים

   במקצוע מתאים. 

 ועצותהמ תברי מעולי 59%-כ, 0008לוסין ומפקד האוכ 0030933נתונים של סקר העולים בשנת  לפי

 ידמשלחי  באותם בארץ עובדים םיאקדמיים ומדעי יד שלחיואילך שעבדו בחו"ל במ 3770לשעבר משנת 

 שעבדו מי בקרב 64%(. וניהוליים טכניים, חופשיים, אקדמיים יד משלחי)כולל  דומיםיד  משלחיבאו 

שעבדו בחו"ל  ממי 00%-כ רקו, מקצועות באותם בארץ עובדיםבחו"ל במשלחי יד חופשיים וטכניים, 

 ואל נתוניםסית(. המבוגר יח גילם בשלש)ייתכן  עובדים גם בארץ במקצועות אלו במקצועות ניהוליים

 (56)לוח  עולים צעירים שסיימו לימודים והתחילו לעבוד רק בארץ. כוללים אינם

 לשעבר"מ בריהלפי משלח יד ב ,במשלחי יד שונים 2555בשנת  בישראל שהועסקוהעולים  :53לוח 
 3(באחוזים)

 0008ומפקד האוכלוסין  0030-0033לפי סקר העולים של הלמ"ס בשנים  3

                                                   
 לצורך עבודה במשלח יד זה או אחר. ההשכלה בדרישותהמעמד המקצועי מתבטא  22

  
  
  
  

 לשעבר"מ בריהמשלח יד ב
 מקצועות 
 אקדמיים
 ומדעיים

 מקצועות
 חופשיים
 מנהלים וטכניים

 עובדי 
 ותפקיד

 עובדי 
 מכירות

 ושירותים

 פועלים 
 מקצועיים

 ובלתי מקצועיים

 100 100 100 100 100 100 כ"סה -משלח יד בישראל 
 2.9 3.5 2.1 10.8 6.1 28.8 מקצועות אקדמיים ומדעיים
 6.7 10.5 3.4 4.8 28.1 16.6 מקצועות חופשים וטכניים

 1.9 0.2 2.9 5.9 0.8 1.8 מנהלים 
 3.7 14.7 22.6 14.6 7.9 10.4 ותפקידעובדי 

 11.0 24.3 28.5 22.9 21.3 19.6 עובדי מכירות ושירותים
 57.7 31.8 18.3 27.5 20.5 15.4 פועלים מקצועיים

 16.1 15.0 22.2 13.5 15.3 7.4 מקצועיים פועלים בלתי
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אחוז המועסקים במקצועות אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים  גבוהה השכלה בעליעולים  בקרב

 תוארה בעלי עוליםמה 86%-כ 0030-כי ב נמצא. 43%-כל 63%-כמ (0030-3773) שנה עשריםמשך כבגדל 

 53%-כו שניה תוארה בעלימ 44%-כ בקרבכזה  המצב. קרוב במקצוע או במקצועם עסקיםמו שלישיה

על  הנסמכיםבמקצועות  םבעלי ההשכלה הגבוהה המועסקי שיעורשלציין  כדאי. ראשוןה תוארה בעלימ

  (55)לוח  .מקבילים תארים בעלייהודי ישראל  כללשל  מזה ךנמו עדייןהשכלתם 

 
בקרב , המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים :55לוח 

 3)באחוזים(לפי תואר אקדמי  – ישראל יהודי וכלל םעוליה –בעלי השכלה גבוהה 

של  לפי סקר הוצאות משקי הבית – 0003ח אדם, וסקר כלפי  – 0003-ו 0003, 3773 ;אוכלוסיןלפי מפקד  - 3774 3
   "סהלמ

בעלי תואר אקדמי )ראשון, שני,  - 3774-0003+ שנות לימוד; 34בעלי  -בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה  – 3773 0
 שלישי(

מגיע  םבמקצוע עובדיםה שיעור ,בארץבקרב העולים )בעיקר הצעירים( שסיימו לימודים גבוהים  ,זאת עם

 (55 לוחל ווהשו 54)לוח  .גבוההה השכלהה בעלי ישראל יהודי כלל בקרבשזה מ אף גבוה, כלומר, 95%-כל

 המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים םעולי   :54לוח 
גבוהה, לפי תחום לימודים, מין, שנת עלייה וארץ קבלת ההשכלה הבעלי  םעוליהבקרב 

 3)באחוזים( תואר אקדמי אחרון

    (0009-0030שנים ללפי סקר חברתי של הלמ"ס )ממוצעים  3
       פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעיים סמוכים 0
        כולל שפות, ספרות ואמנות 6
 נהל עסקיםיכולל משפטים ומ 5
 
רפואיים ה מקצועותה בעליביותר של מועסקים בהתאם להשכלתם נמצא בקרב העולים  גבוהה שיעורה

-כ) מחשביםהו מתמטיקהה בתחום מקצועותה בעלישיעור  נמצאהשני  במקום(. 89%-כ) רפואיים-והפרה

  
  

 כלל יהודי םעוליה
   0030   0003   0003   3774   3773 (0030ישראל )

    71.8  45.2  54.5  54.5  55.4  34.5 0כסה" -בעלי השכלה גבוהה 
         בעלי: –מהם 

    25.0  32.5  41.5  45.9  67.8  . . . (BA, Bed ,BSc)תואר ראשון 
    44.5  50.2  48.0  54.8  75.5  . . . (MA, MSc)תואר שני 

    77.3  84.9  84.9  83.4  93.3  . . . (PhD)תואר שלישי 

  
  סה"כ  

 ארץ קבלת תואר שנת עלייה מין
 בישראל בחו"ל +3773 3774עד  נשים גברים

 74.3 44.2  39.9  56.8  46.9  55.0  50.4 סה"כ
             מהם לפי תחום לימודים:

 88.6 87.9  87.0  87.3  88.7  84.3  87.2 קרובים מקצועותרפואה ו
 92.3 66.4  60.7  82.2  56.8  91.3  74.2 מתמטיקה ומדעי המחשב

 93.0 49.3  38.1  69.0  64.6  50.5  58.4 0מדעי הטבע
 85.6 41.2  31.0  55.2  39.4  51.2  47.1 הנדסה ואדריכלות
 80.2 40.0  40.8  50.5  46.2  47.2  46.4 חינוך יסודי ותיכוני

 40.0 35.1  29.1  42.1  35.8  37.0  36.1 6מדעי הרוח
 56.8 25.1  27.9  40.4  31.9  45.6  35.5 5מדעי החברה
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 53%-כו המהנדסיםמ 59%-, כבמקצועם םעובדי והטבע החיים מדעי בוגרי העוליםמ 48%-כ(. 95%

ברוב  גבוה במקצועם העובדים העולים הגברים שיעור .מבוגרי מדעי הרוח והחברה 63%-כ רקו המורים

 (54 לוח' ר) העובדות במקצוען. העולות הנשים משיעור המקצועות )פרט למקצועות רפואיים ומדעי הטבע(

 – יותר הצעיריםבמקצועות המתאימים להשכלתם גבוה יותר בקרב  המועסקים העוליםכמו כן, אחוז 

שהגדירו את  אלה בקרבלעומת החדשים יותר,  –יותר בארץ  הוותיקים בקרביותר,  המבוגרים לעומת

לעומת יוצאי רפובליקות  –אירופיות  רפובליקות יוצאיבקרב ו ,"אחרים"לעומת  –עצמם כיהודים 

  (53)לוח  אסיאתיות.

 םעוליההמועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב  :54לוח 
 לאומית ורפובליקת מוצא-, קבוצה דתיתגבוהה, לפי מין, גיל, שנת עלייהההשכלה הבעלי 

  3)באחוזים(

  1991  1995  2001  2006  2012  

  45.2  54.5  54.5  55.4  34.5 סה"כ
       מין

  44.9  46.1  48.1  44.1  37.5 גברים
  59.7  47.2  42.9  39.1  33.5 נשים

       גיל
65-04 33.5  46.4  55.2  65.5  67.0  
55-64 37.9  45.7  50.2  48.2  61.0  
45-54 38.5  37.0  42.7  43.2  45.5  
35-44 34.9  29.6  30.1  33.2  36.7  

       שנת עלייה
3773-3770 36.1  45.8  55.3  56.7  30.4  
3774-3770 . . .   30.2  43.5  47.0  40.8  
3777-3773 . . .   . . .   28.2  37.3  54.8  

0000  + . . .   . . .   16.3  23.8  60.7  
       לאומית-קבוצה דתית

  53.8  48.8  47.6  42.4  36.3 יהודים
  41.3  32.2  28.2  33.7  25.7 אחרים

       רפובליקות מוצא 
  53.1  47.0  46.0  42.4   . . . 0רפובליקות אירופיות

  44.3  43.7  40.2  35.8   . . . 6יותתירפובליקות אסי
 לפי סקר הוצאות משקי הבית – 0003 ;ח אדםוסקר כלפי  – 0003-ו 0003, 3773 ;אוכלוסיןלפי מפקד  – 3774  3

    (0033ת מוצא הוצגו לפי סכ"א ולאומית ורפובליק-דתית ה)נתונים לפי קבוצ "סהלמשל 
    ואסטוניה, ליטא, לטביה מולדובה, בלארוסהפדרציה הרוסית, אוקראינה,   0
  ג'יקיסטןטורקמניסטן וטסטן, אוזבקיסטן, קירגיזסטן, ח, ארמניה, אזרבייג'ן, קזגאורגיה  6

 את התואם במקצועעצמו  העולה של השתלבותו לביןבמקצועו תעסוקת בן הזוג בין  חזק קשרגם  נמצא

 .כך כל משמעותי ואינ מקצועיתה תעסוקהה לבין משפחתיה מצבההקשר בין  זאת לעומת ;השכלתו

  (59)לוח 
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המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב  :55לוח 
 3)באחוזים( גבוהה, לפי מין, מצב משפחתי ותעסוקת בן/בת זוגההשכלה הבעלי  םעוליה

  1991  1995  2001  2006  2012  

   גברים
   

  
  61.4  46.7  50.7  48.6  45.8 לא נשואים

  54.1  45.9  47.7  43.5  36.6 סה"כ -נשואים 
   זוג:הלפי משלח יד של בת  מהם

   
  

  70.6  63.7  68.1  30.3   . . . אקדמי 9 חופשי 9 טכני 9 ניהולי
  45.7  35.3  36.5  63.0   . . . מקצוע אחר או בכלל לא עובדת

   נשים
   

  
  42.1  44.9  37.1  38.8  38.8 לא נשואות

  50.5  48.4  45.2  39.2  32.4 סה"כ -נשואות 
   זוג:הלפי משלח יד של בן  מהן

   
  

  70.4  63.1  60.3  46.4   . . . אקדמי 9 חופשי 9 טכני 9 ניהולי
  37.6  39.3  34.9  07.6   . . . מקצוע אחר או בכלל לא עובד

 לפי סקר הוצאות משקי הבית – 0003 ;ח אדםוסקר כלפי  – 0003-ו 0003, 3773 ;אוכלוסיןלפי מפקד  – 3774   3
  "סהלמשל 

 
בסיס סקרי  על 35-04-ה ינבהעולים האקדמאים  בקרברגרסיה לוגיסטית שנערך  מסוגמשתני -רב ניתוח

בי חיו נמצא קשר הרגרסיה מודלבשנכללו  הגורמים מתוך"ל. הנהממצאים  את( מאמת 58כוח אדם )לוח 

 דויחיוב ,שני תואר בעליל) אקדמי תואר: ביןל העולים של מקצועיתה תעסוקהה ביןביותר  חזק מובהק

 בארץ תקו, (ראשון תואר בעליל מאשר םשלה במקצוע לעסוק סיכוי יותר יש ,שלישי תואר לבעלי

 סוקלע סיכוייותר  יש לצעירים) וגיל (חדשיםל מאשר םשלה במקצוע סוקלע סיכוי תרוי יש)לוותיקים 

 והגיעש אלו בקרב גבוה יותר שלהםלעסוק במקצוע  סיכויה, כן כמו (.ריםמבוגל מאשר םשלה במקצוע

 אלו בקרב, (מאוחר יותר צהאר שהגיעו אלו כמו בארץ ותק אותויש להם  אם אפילו) יותר מוקדם ארצה

 לעומת)כיהודים  עצמם אתשהגדירו  אלו בקרב, השכלתם את אםוהת מקצועב עובדים זוגם ותנ9בשבני

 גברים ובקרב (האסיאתיות הרפובליקות יוצאי לעומת) אירופיותה רפובליקותה יוצאי בקרב, ("אחרים"

 יותר משתלביםירושלים והסביבה  תושביהשכלה גבוהה  בעליגם מראה שעולים  הניתוח (.נשים)לעומת 

מתושבי  יותר אפילו)רמת השכלה  אותהלהם  שישאזורים אחרים  תושבי מאשר מקצועית בתעסוקה

 23.(והדרום הצפון תושבימ יותר וחומר קל ,והמרכז אביב תל

 

 

                                                   
 בקורסים ולמידה ובאנגלית בעברית שליטה, לימודיםוארץ ה הלימודים תחום: הרגרסיה מודלב וללנכ לא 23

אבל המודל החלופי של רגרסיה המבוסס על  .האדם כוח בסקרי מופיעים אינם ואל כיוון שנתונים ,מקצועיים
קשר מובהק עם התעסוקה  יששל הלמ"ס )שלא הוצג בדוח זה( מראה שגם לגורמים אלו חברתי  סקר

 המקצועית של העולים.
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הסתברות לעסוק בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים הבין  הקשר :55לוח 
גבוהה )תוצאות הרגרסיה ההשכלה הבעלי  םעוליהמאפיינים נבחרים של  לבין וניהוליים

 3הלוגיסטית(
  В Odd's Ratio 

     )ביחס לגברים(מין 
 0.88 -0.30** נשים

 (65-04-)ביחס ל גיל

 
  

55-64 **0.95-  0.48 
45-54 **3.03- 0.30 
35-44 **3.94- 0.18 

    (3773-3770-)ביחס לשנת עלייה 
3774-3770 **0.09-  0.77 
3777-3773 **0.68- 0.69 

0000  + **0.40- 0.59 

     שנים( 0-0-)ביחס לותק בארץ 
 1.64  0.40** שנים 4-6
 2.78  3.00** שנים 7-3

 4.12  3.50** שנים 35-30
 5.64 3.96** שנים ויותר 34

     )ביחס לתואר ראשון(:  תואר אקדמי
 0.97 2.21** (MSc, MAתואר שני )

 0.80 16.43** (PhDתואר שלישי )

     ומרכז()ביחס לתל אביב אזור מגורים בארץ 
 1.20  0.38** ירושלים, יהודה ושומרון

 0.82  -0.00** חיפה וצפון
 0.94 -0.03 דרום

     )ביחס ללא נשואים9ות( זוגהמצב משפחתי ותעסוקת בן/בת 
 1.76  0.43** זוג עובד9ת במקצוע מדעי9אקדמי9חופשי9טכני9ניהוליהבן9בת 
 0.90 -0.33** זוג עובד9ת במקצוע אחר 9 בכלל לאהבן9בת 

    )ביחס לאחרים(לאומית -קבוצה דתית
 1.37  0.60** יהודים

    )ביחס לאירופיות(רפובליקת מוצא 
 0.86 -0.34** יותתירפובליקות אסי

   2Cox R  &Shnell% ,) 55.2 (שונות מוסברת 

 *P<0.05   ** P<0.01    
 "סהלמשל  0003-0033ח אדם ומבוסס על סקר כ 3

גם הם על תעסוקה מקצועית,  משפיעים מקצועייםבקורסים  לימודיםו ובאנגלית בעברית שליטה

 (  40-ו 57)לוחות  .גברים אצל במיוחד
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המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב  :55לוח 
 3)באחוזים( בעברית ובאנגלית לקרוא יכולתגבוהה, לפי ההשכלה הבעלי  םעוליה

 יכולת לקרוא
 באנגלית בעברית

21995 2006-2003 2012-2007 21995 2006-2003 2011 

  64.5  74.7  81.8 73.4 75.7  77.9 טובה מאוד
  65.6  66.6  61.0 60.6 57.3  57.0 טובה 
 בינונית

 48.7 {  
39.8 45.5 

 46.0 {  
49.4  

 61.7 {  
  35.7 25.0 23.2 חלשה
  38.4  22.2  29.8 11.5 6.2  16.0 לא בכלל

לפי סקר  – 0009-0003-ו 0006-0003; מכון ברוקדייל-ג'וינטלפי סקר תעסוקת עולי בריה"מ לשעבר של  – 3774 3
 לבד. 0033שנת  הוצגה , לכן0030-ו 0030-0009"ס )ממוצע(; אין נתונים לגבי אנגלית עבור הלמחברתי של 

      קריאת ספרות מקצועית 0

 
בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב  מועסקיםה :45לוח 

 3)באחוזים( גבוהה, לפי מין, שנת עלייה ולימודים בקורס מקצועיההשכלה הבעלי  םעוליה

  
  

1995 2012-2007 
 לא למדו בקורס למדו בקורס לא למדו בקורס למדו בקורס

  47.7  54.0  44.0  56.1 כל העולים
  50.5  60.9  39.8  50.9 גברים
  44.9  49.4  50.7  60.4 נשים

       יהישנת על
3770-3774  56.1  44.0  59.5  55.4  
  36.9  43.0   . . .   . . . ואילך 3773

לפי סקר חברתי של  – 0009-0003; מכון ברוקדייל-ג'וינטלפי סקר תעסוקת עולי בריה"מ לשעבר של  – 3774 3
 "ס )ממוצע(הלמ

 אך, 83%-כל 34%-כמ 0036-3774 בשנים גדלהמועסקים  העוליםבקרב  מהעבודההרצון  שביעות שיעור

 גבוהשביעות הרצון  שיעור(. 88%-כ) בארץ המועסקיםהיהודים  כללבקרב  השיעור לעומת נמוך נשאר

. והניהוליים הטכניים, החופשיים, האקדמיים המקצועות בעלי ובקרביותר בקרב העולים הוותיקים 

 (43)לוח 
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 רצוןמידת שביעות  ומעלה, לפי 25בגיל  המועסקים ישראל וכלל יהודי המועסקים םעוליה :45לוח 
   3(באחוזיםמין, שנת עלייה ומשלח יד ) ,מהעבודה

 – 6003, 0009, 0006; מכון ברוקדייל-ג'וינטלפי סקר תעסוקת עולי בריה"מ לשעבר של  – 3774 3
 "סהלמלפי סקר חברתי של    
 

 את לאבד "מאוד רבה במידה" או" רבה במידה" חוששיםההעולים  אחוזשניים  פי ירד תקופה באותה

 כללבקרב  יםהמקביל יםמהשיעור במקצת נמוכים אלו יםשיעור. 30%-כל 37%-כמ – הנוכחית עבודתם

עובדי  שהם. חשש גדול יחסית לאבד את העבודה נמצא בקרב העולים (30%) המועסקים היהודים

 (40)לוח  .םיפועלים מקצועיפקידות ו

  

  
  

כלל יהודי ישראל  םעוליה
  2013  2007  2003  1995 (0036) המועסקים

     100  100  100  100  100 סה"כ מועסקים
     40.2  24.0  18.6  14.1  7.5 מרוצה מאוד

     48.2  56.9  56.6  59.4  57.7 מרוצה 

     8.2  13.1  19.5  19.9  28.0 לא כל כך מרוצה

     3.4  6.0  5.3  6.6  6.8 כללבלא מרוצה 

       מרוצים מעבודתם

     88.4  80.9  75.2  73.5  65.2 שני המינים

     88.0  81.1  74.7  68.4  64.8 גברים

     88.7  80.7  75.6  78.4  65.6 נשים

        שנת עלייה
3774-3770 65.2  79.3  78.8  82.8  . . .         

         . . .  77.6  69.3  62.5   . . . ואילך 3773
         בישראלמשלח יד 

 מנהלים, עובדים במקצועות 
     93.6  91.7  91.7  95.7  82.1 מדעיים ואקדמיים

     91.8  86.6  86.7  87.0  84.7 עובדים במקצועות חופשיים וטכניים
     87.9  84.1  77.4  81.0  72.1  ותפקידעובדי 

     82.7  76.7  70.6  73.1  62.3 עובדי מכירות ושירותים

     80.2  71.2  72.5  65.5  62.1 פועלים מקצועיים

     77.8  67.9  56.9  58.6  34.1 בלתי מקצועיים
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לאבד  חשש מידתומעלה, לפי  25בגיל  המועסקים ישראל וכלל יהודי המועסקים םעוליה  :42לוח 
   3(באחוזיםמין, שנת עלייה ומשלח יד )את העבודה, 

 – 6003, 0009, 0006; מכון ברוקדייל-ג'וינטלפי סקר תעסוקת עולי בריה"מ לשעבר של  – 3774 3
 "סהלמלפי סקרים חברתיים של    

 
 הכלכלי מצבה 5.8

 וחצי אחדמ יותר פי( 0030)במחירי  עוליםההחודשי הממוצע )ברוטו( של  השכר עלה 0030-3774 בשנים

כלל  משכרמ 64%-ב ךנמוהחודשי של העולים  השכר ההי 3774 בשנת. ₪ 9,400-ל מעלב םוהסתכ

 ( 46)לוח  .03%-ל הפער הצטמצם 0030 שנתבוהיהודים המועסקים בישראל, 

 
  

  
  

ישראל  יהודיכלל   םעוליה
  2013  2007  2003  1995 (0036) המועסקים

     100  100  100  100  100 סה"כ -עבודה הד ובילא חשש
     3.6  2.2  2.3  7.1  4.8 מאוד דולג

     8.4  7.3  8.1  18.6  13.7 גדול
     28.5  30.4  31.8  37.3  31.5 קטן

     59.5  60.1  57.8  37.0  50.0 חשש  אין

עבודה ה אתלאבד  חוששים
        רבה מאוד או רבה מידהב

     12.0  9.5  10.4  25.7  18.5 שני המינים

     12.6  9.7  11.2  27.3  17.5 גברים
     11.5  9.4  9.6  24.1  19.5 נשים

       שנת עלייה
3774-3770 18.5  24.9  10.5  9.1  . . .         

         . . .  10.2  10.0  27.1   . . . ואילך 3773

        משלח יד בישראל
 מנהלים, עובדי מקצועות 

      9.8 7.2 3.7  14.3  23.2 ואקדמיים מדעיים 

      10.4 6.1 4.9  18.6  30.0 עובדי מקצועות חופשיים וטכניים
     13.9  13.4 9.3  21.2  13.2  ותפקידעובדי 

     13.9  8.6 13.5  24.8  9.7 עובדי מכירות ושירותים
     16.8  13.1 12.4  30.5  17.2 םפועלים מקצועיי

     14.9  9.9 13.6  34.4  16.5 מקצועייםבלתי 
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 , לפי מין המועסקים ישראל וכלל יהודי םעוליהשל  3שכר חודשי ממוצע )ברוטו(  :43לוח 
     0, ₪(2255)במחירי               

    רק מעבודה שכירה 3
  "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משקי בית – 0030 ;הכנסותלפי סקרי  – 0003, 0003, 3774 0

ביותר  ךנמוה, ואילו ₪ 8,700 מעל –( 55-64הביניים ) בגיל עוליםה לש אוה 0030-ב יותרב גבוהה השכר

 ךנמוהאחרון )בהתאמה  ₪ 5,800-כו ₪ 6,800-כ –ומעלה  34 ינבו 05-38בני  מועסקיםה עוליםה לש –

ים בגיל שהעוליםלכך עשוי להיות  הסברה(. זה בגיל היהודים המועסקים כללשל  משכרם שניים פיכמעט 

 צעירהזאת, שכר העולים בגיל  עםובמשרה חלקית.  מקצועיות בלתי בעבודות עובדים ללכ רךבד אלו

 (45)לוח  .זה בגיל המועסקים היהודים כלל שכרקרוב ל( 65-38)

 , לפי גיל המועסקים ישראל וכלל יהודי םעוליהשל  3שכר חודשי ממוצע )ברוטו( :45לוח 
     0, ₪(2255)במחירי              

    מעבודה שכירה רק 3
  "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משקי בית – 0030 ;לפי סקרי הכנסות – 0003, 0003, 3774 0
 

 –ואילך  0003 עולי לש ואילו, ₪ 7,600-כ עומד על 0030 בשנת 3773-3770הממוצע )ברוטו( של עולי  השכר

 ( 44)לוח  .בארץ לוותק רק ולא, עלייההגם לשנת  קשורזה  שהבדל  מראה שנים לפי ניתוח. ₪ 4,500-רק כ

 

  1995  2001  2006  2012  
      המועסקים םעוליה

  7,514  6,489  6,346  4,864 שני המינים
  8,863  8,006  7,830  5,852 גברים
  6,302  5,120  4,877  3,679 נשים

       כלל היהודים המועסקים בישראל
  9,526  8,731  9,218  7,462 שני המינים

  11,751  10,982  11,735  9,319 גברים
  7,393  6,582  6,723  5,433 נשים

      ביחס לכלל  םעוליה
      )%(היהודים המועסקים בישראל 

  79  74  69  65 שני המינים
  75  73  67  63 גברים
  85  78  73  68 נשים

  
  

 כלל יהודי ישראל עולים ה
 (0030המועסקים )

 עולים ביחס לכללה
  2012  2006  2001  1995 העובדים היהודים )%( 

 79  9,526  7,514  6,489  6,346  4,864 כ"סה
05-38 3,138  4,063  3,767  3,797  3,923  97 
65-04 5,249  6,949  7,178  7,266  7,569  96 
55-64 5,593  7,103  7,341  8,939  11,373  79 
45-54 5,090  6,819  6,922  8,249  11,303  73 
35-44 4,129  5,312  5,672  7,170  11,674  61 

34+ 1,094  2,225  3,977  4,762  8,534  56 
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 0, ₪(2552)במחירי ת עלייה ו, לפי שנמועסקיםה םעוליהשל  3שכר חודשי ממוצע )ברוטו(  :44לוח 
 

  2012  2006  2001  1995 שנות המחקר 

  7,514  6,489  6,346  4,864 סה"כ העולים

3773-3770 5,454  7,808  7,720  9,324  

31994-1992 3,847  6,244  6,581  7,327  

3779-3774 . . .  5,593  5,679  7,479  

42000-1998 . . .  4,240  5,682  6,236  

0003+ . . .  . . .  4,596  5,356  

 רק מעבודה שכירה 3
  "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משקי בית – 0030 ;לפי סקרי הכנסות – 0003, 0003, 3774 0
 3770-3774נתונים לגבי עולי הוצגו  3774שנת ל 6
 3778-0003הוצגו נתונים לגבי עולי  0003שנת ל 5

 
-כ הוא 0030-בוניהוליים אקדמיים  ,המועסקים במקצועות מדעיים עוליםה של החודשי שכרםכן,  כמו

העולים  שכר. ₪ 5,400-כעד  5,600-כ –ועובדי מכירות ושירותים  מקצועיים בלתיה לש, ואילו ₪ 36,000

המועסקים באותם  היהודיםשל כלל  זול דומה 0030-המועסקים בארץ במקצועות חופשיים וטכניים ב

 ( 43)לוח  .מקצועות

המועסקים, לפי משלח יד  ישראל יהודי וכלל םעוליהשל  3שכר חודשי ממוצע )ברוטו( :44לוח 
 0, ₪(2552)במחירי  בישראל

     רק מעבודה שכירה 3
   "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משקי בית – 0030 ;לפי סקרי הכנסות – 0003, 0003, 3774 0
 

-0030 והוצאות משקי הבית על בסיס סקרי הכנסות שנערךרגרסיה לינארית  מסוגמשתני -רב ניתוח

ביותר  גבוהה השכר) משלח יד לבין העולים של חודשיה שכרה בין מובהק חיובי קשר ייםקש מראה 3774

לעומת  גבריםל יההגבוה יותר  שכר. כמו כן, (וניהוליים אקדמיים ,מדעיים מקצועות בעלי אצלהיה 

 מוקדם ארצה שהגיעו לאלה, מבוגרים יותרהוהן לעומת  יותר הן לעומת הצעירים 55-64 גילאיל, נשים

 תושביל וכן (נשואים לא)לעומת  לנשואים(, היד משלח באותו אפילו)השכלה גבוהה יותר  לבעלי, יותר

 (49)לוח  (.)לעומת תושבי אזורים אחרים מרכזהו אביב תל אזור

  
  

 םעוליה
כלל יהודי ישראל 

 (0030)המועסקים 

 עולים ביחס ה
  יהודי ישראל  לכלל

  2012  2006  2001  1995 המועסקים )%(

 79  9,526  7,514  6,489  6,346    4,864 סה"כ

          לפי משלח יד
מקצועות מנהלים ו

 80  16,358  13,037    12,765  11,580  8,651 אקדמיים ומדעיים

 100  9,372  9,413  8,140 8,589  6,840 מקצועות חופשים וטכניים

 87  7,614  6,604  5,708  5,404  4,038 ותפקידעובדי 

 78  5,440  4,255  3,937  3,717  2,578 עובדי מכירות ושירותים

 87  8,455  7,358  6,662  5,835  4,878 פועלים מקצועיים

 94  4,754  4,463  4,162  3,738  3,139 בלתי מקצועיים
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המועסקים  םעוליהשל מאפיינים נבחרים  לבין 3השכר החודשי הממוצע )ברוטו( בין הקשר  :45לוח 
  0בישראל )תוצאות הרגרסיה הלינארית(

  В 

     **134              (3774-)ביחס לשנת המחקר 

  )ביחס לגברים(מין 
     **2,003-           נשים

  (:05-38-)ביחס ל גיל
65-04            1,112**     
55-64            1,764**     
45-54            1,294**     
35-44              319**     

  (3773-3770-)ביחס לשנת עלייה 
0000-3770             -813**     

0003 +           -1,495**     

  )ביחס ללא נשואים9ות(המצב המשפחתי 
     **803              נשואים9ות

  (לימוד"שנות  30עד ")ביחס לרמת השכלה 
     **228              שנות לימוד 30-33
     **513              שנות לימוד 34-36

     **1,130            + שנות לימוד33

  ים(:ימקצוע )ביחס לבלתימשלח יד בישראל 
     **6,530            מקצועות מדעיים ואקדמייםו מנהלים

     **3,420            מקצועות חופשיים וטכניים
     **1,353            ותפקידעובדי 

      52-               עובדי מכירות ושירותים
     **1,283            פועלים מקצועיים 

  אביב ומרכז(: )ביחס לתלמחוז המגורים 
     **324-             ירושלים, יהודה ושומרון

     **682-             חיפה וצפון
     **721-             דרום

   25.5 , %(2adjusted Rשונות מוסברת )
 ** P<0.01     

    )₪( 0003רק מעבודה שכירה; במחירים של  3
 שכולל גם סקר הכנסות() 0030-בוסקר הוצאות משקי בית  3774-0033בשנים "ס הלמלפי סקרי הכנסות של  0
 
לשעבר גדלו  ועצותהמ תברי עולי של בית למשק( אחרות והכנסות קצבאות, שכר)כולל  ברוטו הכנסותה

של כל משפחות  הכנסותהבין  הפער. ₪ 36,300-כוהגיעו ל 43%-ב( קבועים)במחירים  0030-3774 בשנים

בשנת  03%-ל 3774בשנת  60%-העולים לבין כלל המשפחות היהודיות בישראל הצטמצם רק במקצת: מ

 0030 בשנת, למשל. יותר משמעותיים יהיו שינוייםה ,בארץ הוותק את בחשבון נביא. אבל אם 0030

 ,₪ 34,300-כהייתה  3773-3770בשנים  ארצה שהגיעו העולים משפחות של ממוצעת חודשית הכנסה

 עולים משפחות של חודשית הכנסה ואילו, היהודיות המשפחות כלל של זומ 30%-ב רק נמוכה כלומר

 (48)לוח . 68%-ב נמוכה כלומר ,₪ 33,000-כ הייתה ואילך 0003-ב והגיעש
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 המשפחות  וכלל ,, לפי שנות עלייהםעוליהשל משפחות )ברוטו( ממוצעת חודשית  ההכנס  :45לוח 
   5, ₪(2255)במחירי בישראל  היהודיות

  1995  2001  2006  2012  

בישראל היהודיות המשפחות כלל  11,944  15,124  15,353  17,604 
 13,066 10,954 10,589 8,390 סה"כ –עולי בריה"מ  משפחות

     :העלייה שנות לפי
3773-3770  9,581  12,672  13,380  15,556  

3770-37750 6,768  10,901  10,789  11,800  
3779-3774 . . .   9,701  9,354  12,950  
60000-3778 . . .   7,540  9,791  11,498  

0003+ . . .   . . .   7,632  10,972  
  לפי סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס – 0030 ;הכנסות לפי סקר – 0003, 0003, 3774 3
     3770-3774הוצגו נתונים לגבי עולי  3774שנת ל 0
  3778-0003הוצגו נתונים לגבי עולי  0003שנת ל 6
 

האוכלוסייה היהודית  כלל מהכנסות 39%-כמעבודה שכירה )לעומת  באו םעוליהמהכנסות  95%

 מהכנסות 7%-כ לעומת( זקנה קצבאות)בעיקר  הלאומי מהביטוח קצבאותב מקורן 36%-כבישראל(, 

 יהודי כללאצל  מהשיעור 0030-ב נמוך אצל העולים עצמאית מעבודה הכנסותה שיעורכלל יהודי ישראל. 

 (47)לוח  בהתאמה(. ,33%-כ לעומת 9%-כ) ישראל

 3(באחוזים) הכנסה מקור לפי, ישראל כלל יהודי משפחותו םעוליההכנסות משפחות   :45לוח 

   לפי סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס – 0030 ;הכנסותלפי סקרי  – 0003, 0003, 3774 3
  מס הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי ומס בריאות 0

 משקי כללב ההוצאות סךלעומת  08%-ב נמוך 0030-ב העוליםשל  הביתשל משקי  ממוצעה הוצאותה סך

בקרב שתי האוכלוסיות  ה)כולל תשלום משכנתאות( דומ לדיור הוצאותה אחוז. בארץ םיהיהודי הבית

( וירקות פירות לל)כו למזון הוצאותה אחוז, זה לעומת(. 37%-)כ ותקשורת לתחבורה גם וכך(, 03%-)כ

  
  

 משפחות כלל   םעוליהמשפחות 
  2012  2006  2001  1995 (0030יהודי ישראל )

  100  100  100  100  100 סה"כ הכנסות ברוטו
  82.9  86.6  86.3  83.4  88.1 נטו תמהן: הכנסו

  17.1  13.4  13.7  16.6  11.9 0תשלומי חובה         

      מכלל ההכנסות )ברוטו(:

  66.5  74.0  73.3  71.4  73.3 שכירהעבודה 

  10.8  7.3  5.2  4.3  0.9 עבודה עצמאית

  4.1  1.0  1.6  0.3  0.1 הון

  6.3  1.1  0.6  0.1  0.1 קרנות פנסיה בארץ

  0.9  0.7  0.5  0.4  0.1 הכנסות מחו"ל

  1.2  0.9  0.9  1.5  2.0 קצבת ילדים )ביטוח לאומי(

  3.8  7.5  8.6  9.0  11.1 לאומי( קצבת זקנה )ביטוח

  3.6  4.7  6.0  8.2  6.5 קצבאות אחרות )ביטוח לאומי(

  1.3  1.7  2.3  4.5  5.8 עזרה מארגונים אחרים

  1.6  1.3  0.9  0.3  0.1 עזרה מאנשים פרטיים
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 הוצאותה אחוז ואילו, היהודיות המשפחות בכלל 34%-כלעומת  38%-כ עומד עלהעולים  משפחותב

 כלל לעומת במקצת ךנמו העולים במשפחות בית ומשק דירה לתחזוקת גםו ובידור תרבות, לחינוך

 (30)לוח  .בישראל היהודיות המשפחות

 רכיבי לפי, ישראל יהודי כללומשפחות  םעוליהשל משפחות  חודשיתהממוצעת ה ההוצאה  :54לוח 
     3הוצאה

    מתאימותה שניםל"ס הלמלפי סקר הוצאות משק בית של  3
    0003במחירי  0
 כולל מסים עירוניים )ארנונה( 6
 
מכלל המשפחות  33%-כל)בהשוואה  בבעלותן בדירות 0030 בשנת תגוררוה םעוליה ממשפחות 40%-כ

זאת  ולעומת, 38%-כ ואהבדירה בבעלותם  הגרים שיעור 3773-3770עולי  בקרב אבל(. היהודיות בישראל

 (33)לוח . 03%-כרק  – ואילך 0003עולי  בקרב

 כללמשפחות להמתגוררות בדירות בבעלותן, לפי שנת עלייה ובהשוואה  םעוליהמשפחות   :45לוח 
    3)באחוזים( ישראל יהודי

לפי סקר הכנסות  – 0003-ו 0003 ;מפקד האוכלוסיןלפי  – 3774; משקי ביתלפי סקר הוצאות  – 0030-ו 3770 3
 "סהלמשל 

     .3770-3770הוצגו נתונים לגבי עולי  3770עבור שנת  0
     .3770-3774הוצגו נתונים לגבי עולי  3774עבור שנת  6
  .3778-0003הוצגו נתונים לגבי עולי  0003עבור שנת  5

  
  

 כלל  משפחות  םעוליה
  2012  2001  1992 (0030) ישראליהודי 

  14,596  10,495  8,984  8,107 0)₪(סה"כ  -ת כהוצאות לתצרו
  100  100  100  100 סה"כ -באחוזים 

  12.4  14.4  15.8  16.1 מזון )ללא ירקות ופירות(

  2.8  3.2  4.1  4.4 ירקות ופירות

  26.2  26.0  25.1  24.7 דיור

  9.7  8.2  7.0  6.1 6תחזוקת הדירה ומשק הבית

  3.6  3.8  4.8  7.0 ריהוט וציוד לבית

  3.0  3.4  2.9  3.5 הלבשה והנעלה

  5.7  5.4  4.7  8.4 בריאות

  12.8  11.6  12.5  10.1 , תרבות ובידורךחינו

  19.3  19.3  18.3  15.6 בורה ותקשורתחת

  4.5  4.7  4.9  4.0 מוצרים ושירותים אחרים

  1992  1995  2001  2006  2012  

  50.1  49.6  46.7  46.0  17.5 סה"כ - םעוליהמשפחות 

       שנת העלייה
21991-1990 17.5  55.9  64.9  64.2  67.5  
31994-1992 . . .  32.4  61.0  62.0  61.0  
3779-3774 . . .  . . .  34.8  45.6  46.9  

42000-1998 . . .  . . .  11.8  29.0  28.1  
0003+ . . .  . . .  . . .  14.0  26.1  

  65.7  68.3  69.2  69.9  68.8 יהודי ישראל כללמשפחות 
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ונעשתה שווה  0030 בשנת 0.84-ל 3773 בשנת לחדר איש 3.59-מ ירדה העולים משפחות של הדיור צפיפות

 (30 )לוח .בארץ היהודיות המשפחות כלל בקרבשלזו 

 3(באחוזים)חדר ב המתגוררותנפשות ה, לפי מספר וכלל יהודי ישראל םעוליה  :24לוח 

  "סהלמשל  לפי סקר הוצאות משקי בית – 0030 ;לפי סקרי כוח אדם – 3773-0003 3
 

 בשנת 59%-כלגדל  והשיעור 3770 בשנתלפחות מכונית אחת  הייתההעולים  משפחותמ 03%-כל רק

 בעלות(. ב33%) בעלות המכונית בארץ היהודיות המשפחות כלל שיעור לעומת נמוך עדייןהוא  אך ,0030

 משפחותההעולים התקרבו לכלל  – ומזגניםגלים -מיקרו, די-וי-די, טלפונים ניידים, מחשביםעל 

שימוש פחות  יש עדיין, במשפחות העולים זאת עם. אף הקדימו אותן –, ובחיבור לאינטרנט הישראליות

 (36)לוח  .הישראליות המשפחות כלל לעומת כביסה ומייבשי כלים מדיחיב

 3(באחוזים) קיימא בני מוצרים על בעלותלפי  ישראל ייהוד כללומשפחות  םעוליה משפחות  :34לוח 

      "ס הלמשל משקי בית לפי סקר הוצאות  – 0003-ו 0008, 0003, 3770 ;לפי מפקד האוכלוסין – 3774 3

 צפיפות דיור
 )אנשים לחדר(

 כלל יהודי   םעוליה
  2012  2006  2001  1996  1991 (0030ישראל )

      100  100  100  100  100  100 סה"כ
      30.1  21.1  16.3  10.0  6.6  1.7 ופחות 0.4
0.43 - 0.77 6.3  19.1  26.9  31.4  34.4  29.9      
3.00 21.1  33.6  33.2  30.4  26.7  19.5      
3.03 - 3.57 24.5  19.7  18.2  13.2  12.7  12.2      
3.40 - 3.77 23.0  11.3  6.7  6.1  3.8  5.2      
0.00+ 23.4  9.7  5.0  2.6  1.3  3.1      

      0.84  0.85  0.92  1.01  1.14  1.47 צפיפות דיור ממוצעת

  
 בבעלות9בשימוש המשפחה 

 כלל יהודי   םעוליה
  2012  2008  2001  1995  1992 (0030) ישראל

  66.0  46.7  41.1  36.6  32.6  26.1 מכונית )אחת או יותר(

  21.6  8.6  5.3  2.7  1.5  . . . ם שתי מכוניות או יותרמה

  82.5  82.9  66.7  44.2  14.4  7.7 מחשב )אחד או יותר(

  37.5  35.0  14.3  . . .  . . .  . . . ם שני מחשבים או יותרמה

  75.7  77.2  60.8  14.7  . . .  . . . חיבור לאינטרנט

  83.7  74.7  76.3  84.9  89.9  81.4 קו טלפון נייח )אחד או יותר(

  95.5  94.9  88.0  69.5  . . .  . . . טלפון נייד )אחד או יותר(

  71.3  69.3  65.8  36.1  . . .  . . . ם שני טלפונים או יותרמה

  86.6  93.5  95.6  96.5  91.5  84.7 מכשיר טלוויזיה )אחד או יותר(

  57.4  52.3  42.2  . . .  . . .  . . . י טלוויזיות או יותרתם שמה

  70.0  72.1  82.2  88.3  . . .  . . . טלוויזיה בכבלים או בלוויין

  55.3  52.9  54.6  3.4  . . .  . . . די-וי-די

  86.8  80.4  61.3  39.1  23.5  10.7 מזגן

  63.0  70.7  72.1  70.1  . . .  46.3 שואב אבק

  38.9  20.4  15.4  5.9  2.9  1.8 מדיח כלים

  95.3  95.7  93.6  91.2  82.9  79.3 מכונת כביסה

  41.4  14.9  14.4  4.2  3.4  2.6 מייבש כביסה

  86.5  89.2  87.1  61.9  22.0  7.7 תנור מיקרוגל
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-כל 68%-כמ 0036-0006 בשנים גדל בארץ לנופש השנה במשך שיצאו ומעלה 00-ה ינב העולים אחוז

כלל יהודי  של מזה נמוךלנופש בארץ  יוצאיםההעולים  אחוז עדיין .67%-כל 06%-כמ –, ובחו"ל 56%

 בשנתלנופש בארץ  יוצאיםהאחוז  . גבוה יותר בקרב העוליםלנופש בחו"ל  יוצאיםה אחוז אךישראל, 

 לייבג –ביותר בגילים הצעירים, ואילו בחו"ל  גבוההעולים )כמו גם בקרב כלל יהודי ישראל(  בקרב 0036

 (35)לוח  .הביניים

 25וכלל יהודי ישראל בגיל  םעוליהלנופש בישראל ובחו"ל בקרב  במשך השנה היוצאים  :45לוח 
  3)באחוזים( ומעלה, לפי מין, גיל ושנת עלייה

  שנים המתאימותל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3

 השיעור .3774 תבשנ הכלכלי ממצבם מאוד ומרוצים מרוצים יוה לשעבר ועצותהמ תברי עולימ 60%-כ

-3774(. בקרב עולי 44%-כ) ישראל יהודי כללשל  מזה נמוך הוא זאת בכל אך , 0036בשנת  50%-כל גדל

 הרצון שביעות. 60%-כרק  –ואילך  3773מרוצים ממצבם הכלכלי, ואילו בקרב עולי  55%-כ 3770

 (34)לוח (. 66%-כ) 45-54 ניבעולים  בקרב 0030-בהכלכלי נתגלתה  מצבהמ ביותר הנמוכה

 
  

  
  
  

 יצאו לנופש בחו"ל יצאו לנופש בישראל
 יהודיכלל   םעוליה

 (0036) ישראל
 יהודיכלל   םעוליה

  2013  2003  2013  2003 (0036) ישראל

     35.8  38.6  23.2     54.7  42.8  37.8 סה"כ 
     36.7  42.2  22.1     57.2  46.4  40.8 גברים
     34.9  35.8  24.1     52.3  39.9  35.2 נשים

        גיל

05-00 58.2  48.0  61.5     21.6  40.8  32.7     

65-04 48.2  50.3  59.8     29.4  39.8  35.0     

55-64 48.8  57.0  64.5     22.6  37.4  34.7     

45-54 37.9  46.1  56.8     28.0  47.5  40.6     

35-44 33.6  38.6  48.6     26.5  47.4  41.9     

34 + 13.7  23.1  37.0     14.0  25.1  30.0     

          שנת עלייה
3774-3770 41.1  45.1  . . .         25.9  38.2  . . .         

         . . .  39.3  18.2         . . .  39.1  31.4 ואילך 3773
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 ממצבם הכלכלי ולפי נםרצו שביעות מידת , לפימעלהו 25בגיל  ,וכלל יהודי ישראל םעוליה :44לוח 
     3(באחוזיםמין, גיל ושנת עלייה )

  
  

 ישראל יהודיכלל   םעוליה
(0036) 1995  2003  2008  2013  

     100  100  100  100  100 סה"כ 
     7.9  1.5  1.7  0.5  0.4 מרוצים מאוד

     47.2  38.2  35.6  26.9  29.5 מרוצים 
     29.1  39.6  41.9  43.6  50.6 לא כל כך מרוצים
     15.8  20.7  20.8  28.9  19.5 בכלל לא מרוצים

      מרוצים ממצבם הכלכלי
     55.1  39.7  37.3  27.4  29.9 שני המינים

     58.0  40.7  39.7  28.6  30.6 גברים
     56.5  38.9  35.3  26.5  29.2 נשים

      גיל
05-00 . . .   27.0  42.1  49.6  57.0     
65-04 28.4  24.6  35.1  37.8  46.2     
55-64 31.1  18.9  34.6  34.8  52.8     
45-54 25.3  22.4  31.4  33.3  54.0     
35-44 37.9  25.6  27.6  35.7  58.0     

34 + 43.9  41.4  49.3  49.9  65.9     
       שנת עלייה
3774-3770 29.9  31.7  39.4  44.3  . . .         

         . . .  32.4  34.3  19.3   . . . ואילך 3773
שנים ל"ס הלמלפי סקר חברתי של  – 0006-6003 ;מכון ברוקדייל-ג'וינטלפי סקר תעסוקת העולים של  – 3774 3

 המתאימות
 

  ונפשית גופנית בריאות 5.9

אחוז זה כמעט ולא  .טוב או מאוד טובהבריאותי  מצבםשומעלה מעריכים  00-ה ינב םעוליהמ 34%-כ 

"טוב ו"טוב"  הבריאותי מצבם את דירגו) המרוצים העוליםעם זאת, אחוז  .0036-3774השתנה בשנים 

 היהודים מהגריםל בהשוואה(, אך גבוה 83%-כ) המרוציםיהודי ישראל  כללל בהשוואה נמוך "(מאוד

 יותר גבוה(. אחוז המרוצים 43%-כ) המרוצים ממצבם הבריאותי ריתהב צותבאר לשעבר"מ מבריה

 (33 לוח) .בגיל עלייההעם  יורד הואהעולות, ו הנשיםבקרב  מאשרבקרב הגברים העולים 
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ומעלה,  25בגיל  מהגרים היהודים מבריה"מ לשעבר בארה"ב,הכלל יהודי ישראל ו, םעוליה  :44לוח 
 (באחוזיםמין, גיל ושנת עלייה ) לפי 3,טוב או טוב מאוד מצב בריאותםש המעריכים

 "לא טוב בכלל", "כך טוב-לא כל"קטגוריות משלימות:  3
 "סהלמלפי סקר חברתי של  – 0006-6003מכון ברוקדייל; ג'וינט לפי סקר תעסוקת עולים של  – 3774 0
( NJPSומעלה; לפי הסקר הארצי של יהודי ארה"ב ) 00ואילך בגיל  3770מהגרים יהודים מבריה"מ לארה"ב משנת  6

 000093-ב
  

 לחץ כולל, המחלות ברוב תחלואההבגילים המבוגרים(  דויחי)ב העולים בקרב עלתה 0007-3779בשנים 

 לבה שריר אוטםב התחלואה(, סרטן ושבץ מוחי. הלב שריר אוטםל)פרט  לב מחלות, סוכרת, גבוה דם

לא השתנתה, ובקרב  ומעלה 34-ה בני העולים הגברים בקרב, 35-54-ה ינב העולים הגברים בקרב גדלה

ברוב המחלות )פרט לסוכרת, אסטמה, דיכאון,  בקרב העולים ירדה. שיעורי התחלואה –הנשים העולות 

 (39)לוח  .ישראל יהודי כלל בקרב השיעורים לעומתגבוהים  היו 0007 בשנת( לבה שריר אוטםוחלקית 

  

  
  

 כלל יהודי 0 םעוליה
 0(6003ישראל )

 יהודיםהמהגרים ה
  2013  2008  2003  1995 6(000093בארה"ב )

   51.4   81.3  65.1  62.8  60.6  63.9 סה"כ
   59.0   83.7  69.4  69.0  67.5  76.5 גברים 
   42.8   79.0  61.8  57.9  54.7  53.0 נשים

        גיל
05-00  . . .   90.9  97.9  97.5  97.6   82.7   
65-04 83.0  90.0  90.2  89.5  96.1   85.6   
55-64 80.0  76.6  82.3  86.7  93.3   92.9   
45-54 61.1  58.5  66.7  69.7  82.0   72.6   
35-44 45.4  47.2  45.8  50.0  72.5   40.7   

34 + 27.5  19.1  21.6  22.7  47.3   12.7   

         שנת עלייה
3774-3770 63.9  61.5  63.2  65.0   . . .     . . .    

    . . .     . . .   65.5  62.4  58.9   . . .  ואילך 3773
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מכלל  אחוזיםבגיל )ו מין מחלות, כלל יהודי ישראל, לפי בקרבו םעוליהבקרב  החולים :54לוח 
 3התושבים(

  0007-ו 377790000, 377399"ס בשנים הלמלפי סקרי בריאות של  3

  
  

  
  

 נשים גברים שני המינים
44-25 64-45 34+ 44-25 64-45 34+ 44-25 64-45 34+ 

                אוטם שריר לב
  12.6  4.6  . . .  17.5  4.4  . . .  14.5  4.5  . . .  1997 םעוליה
  2000  . . .  5.2  14.7  . . .  7.0  24.1  . . .  3.7  8.7  
  2009  0.1  5.0  12.6  0.2  7.3  17.2  0.0  3.3  9.8  

  8.4  1.5  0.1  18.3  7.0  0.4  12.7  4.1  0.3  2009 כלל יהודי ישראל
                 מחלות לב אחרות

  13.8  7.8  . . .  15.0  3.0  . . .  14.3  5.7  . . .  2000  םעוליה
  2009  1.0  6.5  22.0  0.3  5.1  20.4  1.6  7.5  23.0  

  15.4  4.4  1.1  13.6  4.5  1.0  14.6  4.5  1.0  2009 כלל יהודי ישראל
                 שבץ מוחי

  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2.2  . . .  . . .  1997  םעוליה
  2000  . . .  1.5  5.1  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
  2009  0.3  1.4  6.2  0.2  2.6  5.7  0.4  0.5  6.5  

  5.2  1.0  0.1  5.8  1.8  0.1  5.5  1.4  0.1  2009 כלל יהודי ישראל
                 סרטן

  2.7  2.5  . . .  . . .  . . .  . . .  2.6  1.9  . . .  1997 םעוליה
  2000  . . .  2.3  5.9  . . .  . . .  7.9  . . .  4.0  4.6  
  2009  0.7  4.2  9.8  0.9  3.1  11.0  0.6  4.9  9.1  

  8.9  4.1  0.8  8.6  2.6  0.5  8.7  3.4  0.7  2009 כלל יהודי ישראל
                 לחץ דם גבוה

  33.5  24.3  6.6  29.9  13.4  4.4  39.5  19.4  5.6  1997  םעוליה
  2000  7.1  28.3  45.2  7.2  19.8  42.0  7.0  34.7  47.2  
  2009  6.2  30.0  56.0  7.3  29.9  46.3  5.2  30.1  62.1  

  56.1  22.0  3.2  49.4  28.4  4.3  53.2  25.0  3.8  2009 כלל יהודי ישראל
                 סוכרת

  12.7  9.0  . . .  12.1  3.6  . . .  12.5  6.6  . . .  1997  םעוליה
  2000  . . .  6.1  13.8  . . .  5.6  11.5  . . .  6.5  15.3  
  2009  1.5  9.2  20.6  0.7  12.1  19.5  2.2  7.0  21.3  

  22.0  7.9  2.2  21.2  11.7  1.3  21.6  9.7  1.7  2009 כלל יהודי ישראל
                 אסטמה

  3.2  4.5  1.8  3.8  3.1  2.8  3.4  3.9  2.2  1997  םעוליה
  2000  2.7  3.7  5.5  2.7  . . .  7.9  2.8  4.9  4.1  
  2009  3.1  3.8  5.0  4.2  3.3  5.0  2.0  4.1  5.1  

  7.4  4.3  3.1  5.5  3.2  3.8  6.6  3.8  3.4  2009 כלל יהודי ישראל
                 מחלות ריאות

  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10.3  5.1  1.6  2000  םעוליה
  2009  1.6  5.2  10.2  1.9  4.4  6.4  1.4  5.6  12.8  

  7.5  2.7  0.8  5.6  1.7  0.9  6.6  2.2  0.9  2009 כלל יהודי ישראל
               עיכולהת כמחלות מער

  16.4  8.7  4.1  13.8  4.8  1.8  15.4  7.0  3.1  2009  םעוליה
  13.4  5.7  1.8  8.0  3.2  1.7  11.0  4.5  1.7  2009 כלל יהודי ישראל

                 דיכאון/חרדה
  9.2  6.9  3.4  3.5  2.6  0.7  7.0  5.1  2.1  2009  םעוליה

  11.5  6.7  2.7  5.7  3.0  2.0  9.0  4.9  2.4  2009 כלל יהודי ישראל
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פרט  –והן מומחים  משפחה רופאירופאים )הן רופאים כלליים9 אצל בשנההממוצע  םביקוריה מספר
 היה אוה, זאת עם(. המבוגרים בגילים דויחי)ב העולים בקרב 0007-3779 בשנים גדללרופאי שיניים( 

 אצל)ממוצע בשנה(  ביקוריםה מספרכלל יהודי ישראל.  בקרב הביקורים מספרבמקצת לעומת  ךנמו
 .(ומעלה 34 בנות עולותהביקורים של  מספרל)פרט  0007-3779 בשניםבקרב העולים  ירד םרופאי השיניי

 54בגיל  העולים בקרבהביקורים אצל רופאי שיניים  מספרכנראה לעליית המחירים. גם  קשור זה נתון
 (38)לוח  .ישראל יהודי כללבקרב  הביקורים מספר לעומת ךנמו ההיומעלה 

 
וכלל יהודי ישראל, לפי  םעוליהבקרב  ,רופאים אצל בשנה לנפשביקורים מספר ממוצע של  :45לוח 

  3מין וגיל

 0007-ו 377790000 ,377399"ס בשנים הלמלפי סקרי בריאות של  3

  
  

 כלל יהודי  םעוליה
  2009 2000/3777 1999/1993 (0007ישראל )

       )ללא רופאי שיניים(כלל הרופאים  אצל
       שני המינים

55-04 4.0  4.9  4.7  4.7  
35-54 6.7  9.1  7.5  8.1  

34+ 11.3  13.1  14.6  15.8  
       גברים
55-04 2.4  3.4  2.6  3.1  
35-54 5.9  5.5  6.3  7.4  

34+ 10.2  14.9  14.8  15.7  
       נשים
55-04 5.2  6.3  6.6  6.1  
35-54 7.4  11.9  8.5  8.7  

34+ 12.0  12.0  14.5  15.9  
      רופאים פנימיים/ כלליים/ רופאי משפחה אצלמהם 

       שני המינים
55-04 2.4  2.9  2.7  2.4  
35-54 5.0   5.6   4.0   5.0  

34+ 9.2      9.8   10.6   11.3  
       גברים
55-04 1.8  2.4  1.7  2.0  
35-54 4.8   3.9   3.4   4.6  

34+ 8.2   10.9   10.1    11.2  
       נשים
55-04 2.8  3.3  3.5  2.9  
35-54 5.2   6.9   4.5   5.3  

34+ 9.8   9.1   11.0   11.5  
       אצל רופאי שיניים מהם

       שני המינים
55-04 3.5  3.2  2.3  2.1  
35-54 3.0   2.5   2.7   3.2  

34+ 2.2   1.3   2.0   2.8  
       גברים
55-04 3.0  2.2  2.5  1.9  
35-54 2.9   . . .   2.7   2.6  

34+ 2.6   . . .   1.5   2.5  
       נשים
55-04 3.9  4.0  2.2  2.3  
35-54 3.2   3.9   2.6  3.7  

34+ 1.9   1.1   2.3  3.0  
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-0007 בשנים ירדבמשך השנה לטיפול או לניתוח  המאושפזים שיעוררופאים,  אצל םלביקורי בניגוד

 03%-מ –ומעלה  34ובגיל  8%-כל 33%-כמ – 35-54, בגיל 6%-כל 4%-כמ 55-04בקרב העולים בגיל  3779

 כלל בקרב שיעורה לעומת נמוך היה המאושפזים שיעורומעלה  34בגיל  העולים הגברים בקרב. 00%-כל

שיעור ומעלה  34-ו 35-54בגילים בקרב הנשים העולות  ואילו, באותו הגיל בארץ היהודים הגברים

  (37)לוח  .גיליםבאותם  המאושפזות הנשים היהודיות לכל שיעור לעומת גבוההיה  המאושפזות

 באחוזיםכלל יהודי ישראל, לפי מין וגיל ) בקרבו םעוליההמאושפזים במשך שנה בקרב  :45לוח 
   3מכלל התושבים(

  
  

 כלל יהודי עולים ה
  2009  1999/2000  1996/1997 (0007ישראל )

       שני המינים
55-04 5.4  4.3  3.3  3.5  
35-54 11.2  10.6  7.9  7.3  

34+ 26.0  20.7  20.2  18.5  

       גברים
55-04 7.0  4.5  3.3  3.1  
35-54 11.8  8.1  8.3  8.1  

34+ 28.4  23.7  16.7  18.5  

       נשים
55-04 4.0  4.2  3.2  4.0  
35-54 10.6  12.5  7.6  6.7  

34+ 24.6  18.8  22.4  18.5  
  0007-ו 003777900,  377393779"ס בשנים הלמלפי סקרי בריאות של  3

 

-כל 67%-כמ 0007-3779 בשנים ירדומעלה  00-ה נייום בקרב הגברים העולים ב כלב מעשניםה שיעור

 30%-כמזה  שיעור עלה 0036-3779בשנים בקרב הנשים העולות . 69%-כשוב עלה ל 0036אך בשנת , 66%

 בכל ישראל יהודי כלל בקרב מהשיעורבקרב העולים היה גבוה  0036-ב המעשנים שיעור .03%-כל

  (90)לוח  .ומעלה 34-ה בנות הנשים בקרב לשיעור פרט, הקבוצות

  כל יוםב עישנו 37-34-ני הבהצעירים )הגברים(  העוליםמ 35%-כ 0007בשנת סקר הבריאות מראה כי 

לעומת  3%-כגיל עישנו אותו הב הצעירות העולותמ .היהודים באותו הגיל צעיריםמכלל ה 9%-כ לעומת

 . היהודיותמכלל הצעירות  6%-כרק 
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 3)באחוזים(כלל יהודי ישראל, לפי מין וגיל  בקרבו םעוליהכל יום בקרב במעשנים ה :55לוח 

  
  

 כלל יהודי   םעוליה
  2013  2009  1999/2000  1996/1997 (0036ישראל )

        שני המינים
  22.8  28.0  23.9  25.1  23.7 ומעלה 25

05-00 28.2  33.0  31.9  40.3  27.2  
55-04 34.1  35.3  33.3  34.3  25.3  
35-54 20.6  23.3  23.0  30.6  24.6  

34+ 6.2  4.6  7.0  9.7  10.9  

        גברים
  27.6  36.9  32.9  38.7  39.4 ומעלה 25

05-00 34.7  52.9  36.0  46.2  33.4  
55-04 52.8  50.3  40.8  40.3  30.5  
35-54 38.5  37.1  34.6  41.2  28.6  

34+ 12.8  8.9  12.8  17.6  14.5  

        נשים
  18.2  20.8  17.0  14.7  11.8 ומעלה 25

05-00 23.5  22.0  27.5  34.5  20.9  
55-04 19.1  22.2  26.8  28.8  20.2  
35-54 6.0  12.6  14.5  21.5  20.9  

34+ . . .  . . .  3.2  5.1  8.0  
 0036"ס בשנת הלמשל  חברתי וסקר 0007-ו 377790000, 377399לפי סקרי הבריאות בשנים  3

 ועצותהמ תברי ילידי נוערה בנימ 34%, 0030-0008 שניםב נערךש נוערבני  בקרבשלפי סקר  לציין ראוי

  .הוותיקים הישראליםמ 7%-ו שנולדו בישראל עוליםה ילדימ 30%, יום כלבמעשנים  39-34 ינב לשעבר

 (0030, אחריםסטרבצ'ינסקי ו-כאהן)

-0036ירד בעשר שנים ) ,"קרובות לעתים אובמצב לחץ, "תמיד שדיווחו שהם  00-אחוז העולים בני ה

. אחוז העולים שדיווחו ישראל יהודי כללהמדווחים כך בקרב ונעשה זהה לאחוז  03%-כל 66%-כ( מ0006

מכלל  8%-כלעומת ) 30%-כל 33%-כירד באותה תקופה מ "קרובות לעתים או"תמיד שהם בדיכאון 

 בקרב גם) הגברים מאשר יותר הרבה דיכאון וגם לחץ גם מרגישות העולות הנשים(. 0036-יהודי ישראל ב

 עוליםל –, ואילו תחושת הדיכאון 65-04 איגילהלחץ אופיינית יותר לעולים  תחושת(. ישראל יהודי כלל

  (93)לוח  .ומעלה 34 איגיל

  



61 

מין, גיל ושנת , ודיכאון לחץתחושת תדירות  לפי ומעלה, 25וכלל יהודי ישראל בגיל  םעוליה :55לוח 
     3(באחוזיםעלייה )

  שנים המתאימותל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3

 
 35%-כמ 0036-ל 0006 ןבי וירדקרובות" תחושת בדידות  לעתיםאו  "תמיד המרגישים העולים שיעורי

מגיע  זה מדד גםיהודי ישראל(.  כללבקרב  יםהמקביל מהשיעוריםבמקצת  יםגבוההם  אך) 33%-כל

 הגברים בקרב מאשריותר בקרב הנשים העולות  הגבוההבדידות  תחושת .ומעלה 34 בגיל( 39%-כלשיא )

 (90)לוח  .העולים

 

  

  
  
  

 תחושת דיכאון תחושת לחץ
 כלל יהודי  םעוליה

 (0036ישראל )
 כלל יהודי  םעוליה

 2013 2003 2013 2003 (0036ישראל )
 100 100 100 100 100 100 סה"כ 

 7.7 10.4 16.4 26.1 26.0 33.3 תמיד9לעתים קרובות

 23.0 27.2 34.4 41.9 37.4 37.2 לפעמים

 21.6 15.2 20.3 16.7 14.4 12.1 לעתים רחוקות

 47.7 47.2 28.9 15.3 22.2 17.4 אף פעם לא
       

        תמיד/לעתים קרובות

 5.7 7.1 11.8 22.7 21.5 26.9 גברים

 9.5 12.9 20.3 29.3 29.6 38.7 נשים

         גיל

05-00 25.1 22.2 20.0 7.1 2.4 3.7 

65-04 29.6 38.4 32.1 7.7 10.5 6.2 

55-64 41.8 28.2 29.0 18.7 10.0 6.6 

45-54 41.9 22.6 24.4 20.9 9.7 8.3 

35-44 37.5 24.1 24.7 16.1 10.5 8.0 

34+ 24.8 17.9 22.2 22.8 13.4 12.2 
       

           שנת העלייה
3770-3774  33.9 28.7 . . . 14.9 12.2 . . . 
 . . . 7.5 19.3 . . . 21.7 32.2 ואילך 3773
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, התחושה תדירות ומעלה, לפי 25כלל יהודי ישראל בגיל  בקרבו םעוליהבדידות בקרב  חשים :52לוח 
    3(באחוזיםמין, גיל ושנת עלייה )

  
  

 כלל יהודי  םעוליה
 2013 2007 2003 (0036ישראל )

 100 100 100 100 סה"כ 
 7.7 10.5 13.3 14.1 תמיד9לעתים קרובות

 16.6 18.7 22.4 27.5 לפעמים

 22.2 15.7 18.4 17.5 לעתים רחוקות

 53.5 55.1 45.9 40.9 אף פעם לא

     תמיד/לעתים קרובות

 5.7 6.7 8.7 9.6 גברים

 9.5 13.6 16.9 17.8 נשים

     גיל

05-00 8.6 7.1 3.9 3.1 

65-04 11.4 7.3 5.9 4.0 

55-64 13.1 12.3 13.3 6.9 

45-54 14.0 14.4 10.4 7.5 

35-44 14.9 12.0 7.4 8.1 

34+ 19.0 24.2 16.8 15.5 

      שנת עלייה
3770-3774  12.7 12.5 10.7 . . . 
 . . . 10.2 14.4 16.6 ואילך 3773

 שנים המתאימותל"ס הלמלפי סקר חברתי של  3

 דתיות רמתו לאומית זהות ,בארץ מהחיים רצון שביעות 5.11

-כמ 0036 עד 3774 בשנים גדלה ומעלה 00-ני הב םעוליההרצון הכללית מהחיים בארץ בקרב  שביעות

-ב(. 87%-כ) ישראל יהודי כללהרצון הכללית של  שביעות לעומתנמוכה  הנשארש, אף 83%-כל 44%

 94%-כ המבוגרים בגילים גם אבל, 75% –( 05-00גבוהה ביותר בקרב העולים הצעירים ) היא 0036

 (96)לוח  .מהעולים מרוצים מהחיים
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מין וגיל  ולפי מהחיים כללית רצון שביעות, לפי ומעלה 25 בגיל ,וכלל יהודי ישראל העולים  :35לוח 
 3(באחוזים)

 "סהלמלפי סקר חברתי של  – 0006-6003מכון ברוקדייל; 'וינט גלפי סקר תעסוקת עולים של  – 3774 3
 

 יותר מהחיים מרוציםהמועסקים במקצועות אקדמיים, חופשיים, טכניים ומדעיים  העולים

 הלאמיותר  מהחיים מרוצים נשואיםה .כלל מועסקיםשאינם  ממיבמשלחי יד אחרים או  המועסקיםמ

 עולים, םבבעלות בדירהבמצב בריאותי טוב יותר, עולים הגרים  עוליםבקרב הנשים(.  ודחיי)ב נשואים

דיווחו על שיעורי שביעות רצון גבוהים  בעברית ושולטים במחשב המשתמשים עוליםמכונית,   בעלי

 (95 לוח) .שונה שמצבם מהעולים

 

  

  
  

 כלל יהודי םעוליה
  2013  2007  2003  1995 (0036ישראל )

     100  100  100  100  100 סה"כ
     33.2  14.4  10.4  9.6  4.3 מרוצים מאוד

     55.3  66.2  63.8  59.4  51.0 מרוצים 
     9.1  16.4  21.4  25.0  34.3 כך מרוצים-לא כל

     2.4  3.0  4.4  6.0  10.4 בכלל לא מרוצים
      

       מרוצים מאוד או מרוצים
     88.5  80.6  74.2  69.0  55.3 שני המינים

     89.4  82.6  74.5  69.4  56.6 גברים
     87.6  79.1  74.0  68.7  54.1 נשים

      

      גיל
05-00 . . .  84.1  87.2  94.0  95.6     
65-04 61.8  67.3  76.2  84.4  90.9     
55-64 63.8  63.1  75.1  86.0  88.8     
45-54 45.3  62.9  70.7  75.6  88.1     
35-44 51.4  68.6  69.3  77.0  87.0     

34 + 49.1  73.1  71.3  75.1  82.4     
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   3(באחוזיםמאפיינים נבחרים )ומעלה, לפי  25בגיל  ,מהחיים הרצון שבעי םעוליה :55לוח 

  2013  2007  2003  1995 מרוצים ומרוצים מאוד מהחיים

      שנת עלייה
3774-3770 55.3  72.8  74.4  82.6  

  77.6  74.0  61.6  . . . ואילך 3773

     תעסוקה

מועסק במקצוע אקדמי9חופשי9 
  87.9  78.9  73.8 טכני או ניהולי

 
91.7 

  78.4  72.7  67.5  54.8 במקצוע אחרמועסק 
  73.9  70.5  67.8  44.7 לא מועסק

     מצב משפחתי

     גברים
  78.1  73.6  67.9  49.9 לא נשואים

  85.0  75.1  70.1  57.3 נשואים
     נשים

  74.7  67.9  65.4  47.7 לא נשואות
  82.4  78.9  71.2  56.3 נשואות

     ימצב בריאות
  86.4  81.5  76.3  61.7 טוב מאוד 9 טוב

  69.9  60.5  57.8  43.4 לא כ"כ טוב 9 בכלל לא טוב

     םרשותב/םמכונית בבעלות
  86.8  83.8  77.3  65.0 יש )לפחות אחת(

  73.1  66.8  62.9  41.0 אין

     סוג הדיור
  84.6  77.6  73.8  61.0 בעלות

  78.3  69.0  73.7  74.5 שכירות ציבורית
  73.2  70.7  61.9  41.2 שכירות פרטית

     שימוש במחשב
  83.3  78.8  70.7  66.8 כן )לכל מטרה(

  71.8  68.4  67.7  52.6 לא

     קריאה בעברית
  91.3  85.3  77.2  64.9 טובה מאוד 9 טובה

  77.1  71.6  69.1  55.1 בינונית
  70.6  66.7  64.6  48.1 חלשה 9 בכלל לא

 "סהלמלפי סקר חברתי של  – 0006-6003; מכון ברוקדייל-ג'וינטלפי סקר תעסוקת עולים של  – 3774 3
 

. 0030בשנת  85%-כל 3774בשנת  33%-כבישראל כמו בבית עלה מ מרגישיםשהם  שדיווחו העולים שיעור

  (94)לוח  .בארץ תיקיםו  ּו צעירים, נשים בקרבגבוהים יותר  האחוזים
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לפי מין, גיל  ,בישראל וישארשי בטוחיםש עוליםהו בישראל "ביתב שים"מרגיש עוליםה :54לוח 
    3(באחוזיםושנת עלייה )

  
  

 6בטוחים שיישארו 0מרגישים בבית
1995 2010 1995 2010 

 84.5 75.9 83.9 60.7 סה"כ
 79.3 69.7 79.5 60.6 גברים
 88.7 81.2 87.5 60.8 נשים

         גיל
65-04 65.5 89.8 55.8 71.4 
55-64 67.0 84.6 68.0 83.2 
45-54 61.4 83.5 79.0 85.9 
35-44 51.3 79.2 89.3 90.9 

34-95  48.0 80.7 98.0 96.9 
         שנת עלייה

3770-3776  60.7 86.9 75.9 83.9 
3775-3779  . . .  83.9 . . .  86.0 
3778-0003  . . .  81.5 . . .  85.6 
0000+ . . .  72.3 . . .  80.3 

 "סהלמלפי סקר העולים של  – 0030מכון ברוקדייל; 'וינט גלפי סקר תעסוקת עולים של  – 3774 3
  ("בכלל לא"או  "במידה מועטה")שאר האופציות:  "רבה מאוד"במידה או  "במידה רבה" 0
 "בטוח שלא אשאר", "ייתכן שלא אשאר", "ייתכן שאשאר"שאר האופציות:  6
 
 ברית ילידימ 96% ,0030-0008 בשנים שנערך, 39-30 בני יםעול נוערבני  בקרבלציין שגם לפי סקר  יש

 או מאוד רבהבמידה  כבבית בישראל מרגישים( "השניהדור ") ישראל ידיילמ 83%-ו לשעבר המועצות

 (   0030, ואחריםסטרבצ'ינסקי -כאהן) .מבני הנוער הישראלים הוותיקים 70%לעומת  ,רבהבמידה 

. גם אחוז זה 84%-כל 93%-כמ 0030-3774 בשניםהעולים גדל  בקרבבארץ  שיישארוהבטוחים  אחוז

הבטוחים שיישארו  אחוז, הבית לתחושת בניגוד אבל. הגבריםבקרב  מאשרגבוה יותר בקרב הנשים 

 (94לוח ר' ) .הצעירים לעומת המבוגרים בקרבבארץ גבוה יותר 

 לשעבר ועצותהמ תברי ילידי - נוערה בנימ 93% ,0030-0008-שנערך ב יםעול נוערבני  בקרבסקר  לפי

 הנוער בני רבקמ 70%-ו  ישראל ילידי עוליםה ילדימ  86% ,בארץ שיישארו חושביםאו  בטוחים

  (   0030, ואחרים סטרבצ'ינסקי-כאהן) .הוותיקים ישראליםה

 הםש 0030 בשנתלשעבר דיווחו  ועצותהמ תמעולי ברי 99%-כהזהות של העולים.  תחושת את בדקנו

 ארץ בני שהם היא שהרגשתם דיווחו  49%-כו, ישראליםשהם מרגישים  דיווחו 90%, יהודים מרגישים

 . שלהם המוצא

 68%-כ,היהודית הזהותציינו את  50%-כ: "להנ שלושהמ בלבד אחת זהות לבחור נתבקשו המרואיינים

היהודית חזקה יותר בקרב  הזהותש מראה הניתוח. המוצא ארץ לפי זהותה את 00%-כ, והישראלית את

 איןארץ המוצא  לפי זהותב ואילוהמבוגרים יותר והזהות הישראלית חזקה יותר בקרב הצעירים יותר, 

, ואילו הישראלית הזהותהיהודית וגם  זהותהגם  תומתחזק בוותק עלייהה, עם זאת עם. גיל לפי הבדל

 (93)לוח  .נחלשתארץ המוצא  לפי זהותה
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לפי מין, גיל, שנת  – מוצא ארץ לפי זהות /יהודית זהות ישראלית/ זהות החשים םעוליה :54לוח 
   3(באחוזיםעלייה ורפובליקות מוצא )

      0030933"ס בשנת הלמלפי סקר העולים של  3
       ליטא, לטביה ואסטוניה 0
  , טג'יקיסטן, טורקמניסטןקירגיזסטן, אוזבקיסטן, סטןחקז, ארמניה, אזרבייג'ן, גאורגיה 6
 

 הנוער מבני 99%, 0030-0008בשנים שנערך  יםעול נוערבני  בקרב סקרבש לציין כדאי השוואה לצורך

 מרגישים הםש דיווחו הארץ ילידי לשעבר ה"מהעולים מברי מילדי 70%-וילידי ברית המועצות לשעבר 

-ו, דיווחו שהם מרגישים יהודים בהתאמה 83%-ו 36%, מאוד רבה במידהאו  רבהבמידה  ישראלים

, ואחריםסטרבצ'ינסקי -כאהן) שלהם המוצא ארץ בנידיווחו שהם מרגישים  בהתאמה 03%-ו 33%

0030 .) 

 07%-כ, חרדים או דתייםמגדירים את עצמם  0036-ב מהעולים 6%-כ רקגם את דתיות העולים:  בדקנו

 גבוה והמסורתיים הדתיים אחוז .(3774 בשנת חילונים 30%-כ)לעומת  חילונים 38%-כו, מסורתיים –

 (99)לוח  .ומעלה 34-ההנשים העולות וגם בקרב העולים בני  בקרב יותר

  

  

 בראש ובראשונה במידה רבה / רבה מאוד

 םיהודי םישראלי
ארץ  ניב
 םיהודי םישראלי סה"כ מוצאה

ארץ  ניב
 מוצאה

 20.5 41.8 37.7 100 57.4 76.5 72.0 סה"כ
 22.4 39.9 37.7 100 57.5 74.7 68.9 גברים
 19.0 43.3 37.7 100 57.3 78.0 74.5 נשים

            גיל
65-04 83.0 73.8 54.3 100 49.6 33.4 17.0 
55-64 70.2 70.4 64.0 100 42.8 33.9 23.3 
45-54 75.1 75.3 55.9 100 40.7 39.0 20.3 
35-44 63.4 82.7 54.6 100 26.8 53.2 20.0 

34-95  61.7 85.4 57.7 100 21.5 55.3 23.2 
            שנת עלייה

3770-3776  77.2 87.0 54.9 100 38.6 48.5 12.9 
3775-3779  71.0 72.5 58.8 100 38.8 39.2 22.0 
3778-0003  65.3 63.1 58.5 100 37.6 32.0 30.4 
0000+ 61.0 58.7 64.4 100 28.9 36.7 34.4 

            רפובליקות מוצא
 27.2 36.3 36.5 100 60.7 71.8 73.1 הפדרציה הרוסית

 18.9 42.3 38.8 100 55.8 74.4 69.8 אוקראינה
            מולדובה, בלארוס

 13.0 44.4 42.6 100 52.4 86.6 75.2 0בלטיותהרפובליקות הו
 19.2 47.5 33.3 100 58.9 78.6 71.2 6תיותיאסיהרפובליקות ה
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 3(באחוזיםושנת עלייה ) מין, גיל, דתיותוכלל יהודי ישראל, לפי  םעוליה  :55לוח 

  
  

 כלל יהודי   םעוליה
 2013 2007 2003   1995 (0036ישראל )

 100 100 100 100 100 סה"כ
 חרדים

   }0.3 
0.3 1.1 0.6 9.0 

 10.5 2.2 1.1 2.0 דתיים
 36.9 28.9 34.7 37.0 35.0 מסורתיים

 43.6 68.3 63.1 60.7 62.4 לא דתיים )חילונים(

        דתיים ומסורתיים
 56.4 31.7 36.9 39.3 37.6 שני המינים

 54.5 26.6 32.5 37.4 34.6 גברים
 58.2 35.9 40.3 40.9 40.2 נשים

        גיל
65-00 34.4 35.2 34.3 31.8 60.6 
55-64 34.2 33.4 34.4 25.1 49.8 
45-54 38.8 37.8 34.1 28.3 56.8 
35-44 38.8 41.4 42.5 31.3 54.9 

34+ 47.0 47.4 40.1 38.3 57.1 
        שנת עלייה
3774-3770 37.6 40.2 37.7 32.4 . . . 

 . . . 29.9 35.3 36.8 . . . ואילך 3773
 "סהלמלפי סקר חברתי של  – 0006-6003מכון ברוקדייל; 'וינט גלפי סקר תעסוקת עולים של  – 3774 3

 לשעבר ועצותהמת ברי עולי( 39-30 ני)ב נוערה בנימ 36%, רק 0030-0008בשנים  עולה נוערסקר  לפי

הנוער  בני בקרב 49% לעומת, זאת. 09% – עוליםה, ובקרב בני מסורתיים או כדתייםעצמם  מגדירים

 (.0030, , עמיאל ואחריםסטרבצ'ינסקי-כאהןהישראלים הוותיקים )

  



68 

 פעולה וכיווני סיכום. 6

 :ובהם, מעודדים ממצאים מספר מצאנו

 בארץ להישאר ומתכוונים "בבית מרגישים" העולים של המכריע רובם. 

 עלו בישראל העולות הנשים של הילודה שיעורי. 

 הצעיר הדור בקרב בעיקר, במהלך השנים השתפרו העולים של המחשב ואוריינות בעברית השליטה .  

 הגיל באותו הישראלים כלל שבקרב לזה דומה ל"בצה ששירתו 65-00 בגיל העולים אחוז . 

 ילדי ובקרב, האחרונות בשנים גדל בגרות לתעודת הזכאים לשעבר המועצות ברית ילידי אחוז 

 . הארצי הממוצע על עולה זה אחוז בישראל שנולדו העולים

 זכאים אינם כבר שרובם אף, רמה וגדל הצעירים העולים בקרב ושיעורם הסטודנטים מספר 

 . כעולים תה מיוחדלתמיכ

 בעלי העולים ממחצית למעלה וכיום, בהדרגה משתפר העולים של מקצועי-התעסוקתי המעמד 

 . להשכלתם מתאימים יד במשלחי עובדים גבוההה השכלהה

 הישראלים שאר של לזו מתקרבת העולים של החיים רמת, בוותק עלייהה עם. 

 :  זו עלייה בקליטת בעיות מעט לא נותרו, זאת עם

 ובאנגלית בעבריתמספקת  שליטה אין( והבינוניים המבוגרים בגילים בייחוד) רבים לעולים . 

 היהודים התלמידים לכלל ביחס גבוה העולים בקרב הספר מבתי הנשירה אחוז . 

 במקצועם תעסוקה אין( יותר החדשים)בייחוד  רבים לעולים. 

 אובייקטיביים מדדים לפילמשל בקרב הקשישים, , העוליםבין מקבוצות  בקרב כלכלית מצוקה יש 

 .וסובייקטיביים

 בוותק העלייה עם יורד שיעורה ךא, קבועים מגורים אין העולים לכמחצית . 

 היהודים כלל של הבריאותי מהמצב פחות טוב( המבוגרים דויחיב( העולים של הבריאותי המצב . 

. ממשלה אחרים יובמשרד היהודית בסוכנות, והקליטה העלייה במשרד גורמיםל הוצגו המחקר ממצאי

המאמצים לסייע  ולשיפור אתם מתמודדים שהעולים הקשיים להבנת תשתית שמשמ הנרחב היקפם

 . להם
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 ביבליוגרפיה

 לקליטתהמשרד  .35.52.52 - 55.55.55שעלו בתקופה  לשעבר"מ בריה עולי בקרב הירידה. 0005'. ש ,אדלר
 .ירושלים, העלייה

, העלייה לקליטת משרדה .ישראל במדינת והאלפיים 55-ה שנות עולי המדענים קליטת. 0030. 'ע ,אינגבר
 http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/ScienceData.aspx .ירושלים
   .(0035מאי )נדלה: 

 על סדותבמו לשעבר המועצות ברית עולי השתלבות. 0000'. ו, קונסטנטינוב'; ש', פרנקוביץ-אלנבוגן
 , ירושלים.ברוקדייל מכון-וינט'ג, 00-643-דמ .'א בשנה הלומדים עולים: 2 דוח: ואקדמיים תיכוניים

 אזור יוצאי עולים וילדים נוער בני קליטת. 3778'. ו, קונסטנטינוב, ג'; נועם'; ל, כץ'; ש', פרנקוביץ-אלנבוגן
 , ירושלים.ברוקדייל מכון-וינט'ג, 78-608-דמ .מחקר ממצאי:  הקווקז

 על במוסדות לשעבר המועצות ברית עולי השתלבות. 3777. 'ו, קונסטנטינוב'; ש ,פרנקוביץ'-אלנבוגן
 מכון-וינט'ג, 77-659-דמ .ח"תשנ הלימודים בשנת במכינות שלמדו עולים: 5 דוח, ואקדמיים תיכוניים
  .ירושלים ,ברוקדייל

 על במוסדות לשעבר המועצות ברית עולי השתלבות. 0006. 'ו, קונסטנטינוב'; א ,כץ'; ש ,'פרנקוביץ-אלנבוגן
 מכון-וינט'ג, 06-674-דמ .ח"תשנ בשנת במכינות שלמדו עולים אחרי מעקב: 3 דוח: ואקדמיים תיכוניים
 .ירושלים ,ברוקדייל

קליטת בני נוער יוצאי אזור הקווקאז: ממצאים . 0005. 'ו, קונסטנטינוב ';ד ,לוי ';ש ,פרנקוביץ'-אלנבוגן
 .ירושלים ,ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס, 05-568-דמ. ממחקר מעקב המשך

. 0030'. ר, רייכמן ';א, קוגן, מ'; סמיונוב, ג'; לוגן ';י, הברפלד ';ד, דבורץ ';ו, ברידג ';א, בגנו'; ק ,אמית
, הגירה. בתוך: "השוואתיניתוח  :מדינות בארבע העמים חבר ממדינות מהגרים של כלכלית אינטגרציה"

המכון להגירה ושילוב חברתי, המרכז האקדמי רופין, , 97-43' עמ)עור'(,  'ר שרעביו 'ספרגולה, -דלה. 5' מס
 .  עמק חפר

 העבודה בשוק לשעבר מ"ברה עולי להשתלבות עשור. 0003. 'ט, לרום'; ש, גולדנר-כהן'; צ, אקשטיין
 .אביב תל, ספיר פנחס שם על לפיתוח המרכז. הישראלי

, אשדוד, אופקים: קליטה שנות 25 של הסיפור: בישראל עולים ילדים. 0007. 'י, כרם'; ש, כהן ';א, אריה-בן
 .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד. נתניה, עלית נצרת, אדומים מעלה

 .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד .2555: בישראל עולים ילדים. 0007. 'ח, קושר'; ש, כהן'; א, אריה-בן

 . ירושלים,  העלייה לקליטת המשרד. 2555: בישראל עולים ילדים. 0033. 'מ, קמחי'; ש, כהן'; א, אריה-בן

 .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד. 2555: בישראל עולים ילדים. 0008'. מ, קמחי'; ש, כהן'; א, אריה-בן

 .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד .2555: בישראל עולים ילדים. 0005'. ד, רנובלסקי'צ'; א, אריה-בן

 והסתגלות לאומית זהות, אתנית זהות :ל"בצה( לשעבר) המועצות מברית עולים. 0000. 'עשלום, -בן
 .בירושלים . האוניברסיטה העבריתאסימילטיבי בהקשר

http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/ScienceData.aspx
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"ל, שתי. החינוך ממערכת העמים מחבר עולה נוער של והסמויה הגלויה הנשירה תופעת. 0003. 'י ,בקון
 .ירושלים

 נבחרים ממצאים: לשעבר מ"מבריה עולים בקרב ירידה שיקולי. 0009. 'י ,תמרי-רוזנבאום'; ר ,גינדין
 .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד. קליטה מסקרי

' מס ח"דו. בארץ ראשונות שנתיים - 2555 לשעבר המועצות ברית עולי. 0005י'.  ,תמרי-, נ'; רוזנבאוםדמיאן
  .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד', א חלק 34

 מול 5554 מרץ-ינואר העמים חבר עולי - בישראל ראשונות שנתיים. 3778. 'י ,תמרי-רוזנבאום'; נ ,דמיאן
  .ירושלים, עלייהה לקליטת המשרד ,30' מס ח"דו .5555 ונובמבר 5555 יולי, 5555 ספטמבר עולי

 לקליטת המשרד. 7מס'  דוח .בארץ שנים חמש לאחר העמים חבר עולי. 3773'. י, תמרי-רוזנבאום'; נ, דמיאן
 .ירושלים, העלייה

: הישירה הקליטה במסלול הנקלטים אחר מעקב מחקר. 0000. 'י ,תמרי-רוזנבאום'; ר ,גינדין'; נ ,דמיאן
 .ירושלים, עלייהה לקליטת המשרד .העלייה לאחר שנים וחצי שלוש - 5554 מרץ-ינואר העמים חבר עולי

(. פרסומים סדרת) לישראל הסטטיסטי השנתון. 0035-3773. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 .ירושלים, ס"הלמ

, ס"הלמ, 8634 מ"פ. 5525 לידות חי –טבעית  תנועה. 5003. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=53&CYear=2011&CMonth=1#100  ירושלים.

  (0035 דצמבר)נדלה:  

, 3400 מ"פ. כלליים ממצאים: 2555 בריאות סקרא. 0036. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=98&CYear=2009&CMonth=1, ירושלים. ס"הלמ

 (0035מאי )נדלה: 

 מ"פ. כלליים סיכומים: 2555, הבית משק הוצאות סקר. ב0036. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים.ס"הלמ, 3439

5&CYear=2011&CMonth=1http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=2  :(0035מאי )נדלה 

 מ"פ. נבחרים ממצאים: 2555-2555 עולים קליטת סקר. ג0036. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 . ירושלים, ס"הלמ, 3400

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=101&CYear=2011&CMonth=1  :(0035 מאי)נדלה 

, ס"הלמ, 3586"מ פ. 2555-2555, לישראל העלייהא. 0030. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 )נדלה: http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=18&CYear=2010&CMonth=1ירושלים. 

 (0035 מאי

 מ"פ. כלליים יםסיכומ: 2555, הבית משק הוצאות סקרב. 0030. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים. ס"הלמ, 3583

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2010&CMonth=1 :(0035מאי  )נדלה  

, ס"הלמ. 2555 – א"תשע, באב ו"ט לרגל נתונים לקטא. 0033. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 (0035מאי )נדלה:  http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2011n/11_11_193b.doc.   ירושלים

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=53&CYear=2011&CMonth=1#100
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=98&CYear=2009&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=101&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=18&CYear=2010&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2010&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2011n/11_11_193b.doc
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"מ פ. כלליים סיכומים: 2555, הבית משק הוצאות סקרב. 0033. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים. ס"הלמ, 3550

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2009&CMonth=1 :(0035מאי  )נדלה 

 בית וצמיחה יעילות מדדי) ב"המיצ מבחני תוצאותג. 0033. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים. ס"הלמ, 3683"מ פ. ג"תשס-ב"תשס, ח ובכיתות ה בכיתות(, ספרית

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=75&CYear=2003&CMonth=1  :(0035מאי )נדלה 

"מ פ. כלליים סיכומים: 2555, הבית משק הוצאות סקר. 0030. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים. ס"הלמ, 3505

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2008&CMonth=1  :(0035מאי )נדלה 

, ס"הלמ, 3634"מ פ. 2552-2554העלייה לישראל, . 0007. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
)נדלה:  http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=18&CYear=2006&CMonth=1. ירושלים

 (0035מאי 

, ס"הלמ, 3073פ"מ . 2555-2555העלייה לישראל, . 0009. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
)נדלה:  http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=18&CYear=2001&CMonth=1. ירושלים

 (0035מאי 

, דמוגרפיות מגמות: לשעבר מ"בריה עולי וסייתאוכלא. 0003. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )

 , ירושלים. ס"הלמ, 3093"מ פ. 5555-2555
http://www.cbs.gov.il/www/publications/migration_ussr01/migration_ussr_h.htm  :(0035מאי )נדלה 

, 2555-5554 הסטטיסטיקה בראי בישראל החינוךב. 0003. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 . ירושלים, ס"הלמ. 53' מס, חברתיים אינדיקטורים

http://www.cbs.gov.il/www/publications/education_statistic04/education_statistic_h.htm  :מאי )נדלה
0035)  

לקט  ., ממצאים כלליים2555-2553סקר בריאות לאומי, ג. 0003. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 . ירושלים, ס"הלמ, 3090003

http://www.cbs.gov.il/www/publications/briut_survey/social_survey_h.htm  :(0035מאי )נדלה. 

תכונות דמוגרפיות של מועמדים ללימודים, סטודנטים ד. 0003. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
(  באינטרנט, ירושלים. )רק ס"הלמ, 3099. פ"מ תשס"ה-באוניברסיטאות, תשס"דומקבלי תארים 

http://www.cbs.gov.il/www/publications/educ_demog_05/educ_demog_h.htm  :(0035מאי )נדלה 

, 590003לקט . ד"תשס חינוך במוסדות עולים תלמידיםה. 0003. (לסטטיסטיקה מרכזיתה הלשכההלמ"ס )
 http://www.cbs.gov.il/www/publications/education_imig04/education_imig_h.htm  .ירושלים, ס"הלמ

 (0035מאי )נדלה: 

 של בית משקי - 2552-2555 הבית משק הוצאות סקר. 0004. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים. ס"הלמ, 3063 מ"פ. לשעבר מ"בריה עולי

http://www.cbs.gov.il/www/publications/household02_ussr/household02_ussr_h.htm :(0035מאי  )נדלה 

  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2009&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=75&CYear=2003&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2008&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=18&CYear=2006&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=18&CYear=2001&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/www/publications/migration_ussr01/migration_ussr_h.htm
http://www.cbs.gov.il/www/publications/education_statistic04/education_statistic_h.htm
http://www.cbs.gov.il/www/publications/briut_survey/social_survey_h.htm
http://www.cbs.gov.il/www/publications/educ_demog_05/educ_demog_h.htm
http://www.cbs.gov.il/www/publications/education_imig04/education_imig_h.htm
http://www.cbs.gov.il/www/publications/household02_ussr/household02_ussr_h.htm
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 נבחרים נתונים(: לשעבר) המועצות ברית עולי אוכלוסיית .0005. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 . ירושלים, ס"הלמ, 0005933 לקט .2555–2555

http://www.cbs.gov.il/www/publications/ussr/intussrh.pdf  :(0035מאי )נדלה  

, ממצאים 2555ספטמבר -5555סקר בריאות, אוקטובר . 0006. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 .ירושלים, ס"הלמ ,3000פ"מ  .כלליים

)סדרת פרסומים(.  5555...5555, לישראל עלייה. 0003-3773. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים.ס"הלמ

. עולים של בית משקי: 5555 הבית משק הוצאות סקר .א0003(. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה"ס )הלמ
 .ירושלים, ס"הלמ, 3343"מ פ

"מ פ. ט"תשנ-ח"תשנ חינוך במוסדות עולים תלמידים. ב0003(. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה"ס )הלמ
 .ירושלים, ס"הלמ, 3330

 נתונים( לשעבר) המועצות ברית עולי אוכלוסייתא. 0000. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים.ס"הלמ, 0000939 לקט. 5555, נבחרים

, ממצאים 5555מרס  - 5554סקר בריאות, אפריל ב. 0000. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
   , ירושלים.ס"הלמ ,3363"מ פ. כלליים

 נתונים( לשעבר) המועצות ברית עולי אוכלוסייתג. 0000. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 http://www.cbs.gov.il/www/population/ussrp_h.htm ( באינטרנט)רק  ירושלים, ס"הלמ .5555, נבחרים
  (0035מאי )נדלה: 

 דמוגרפיים, גיאוגרפיים מאפיינים: 5554-5555 עולי. 3777. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים.ס"הלמ. המדגמית מהפקידה נבחרים ממצאים: יםכלכלי-וחברתיים

 מגמות: 5554 לשעבר המועצות ברית עולי אוכלוסייתא. 3778. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים.ס"הלמ ,3093"מ פ. דמוגרפיות

-5555 לשעבר המועצות מברית עולים בקרב תמותה ב.3778. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 .ירושלים ,ס"הלמ, 377898. לקט 5555

 ומקבלי סטודנטים, ראשון תואר ללימודי מועמדים. 3779. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 , ירושלים. ס"הלמ, 3038 מ"פ .מגורים ומקום דמוגרפיות תכונות, ו"תשנ-ד"תשנ, באוניברסיטאות תארים

: 5552–5555, לשעבר המועצות ברית עולי אוכלוסייתא. 3774 .(לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 .ירושלים, ס"הלמ. דמוגרפיות מגמות

 של הבית משקי. ד פרק. הבית משק הוצאות סקרב. 3774. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 .ירושלים, ס"הלמ ,3000"מ פ .העולים

(, 35טכני  פרסום) .5555, היד משלחיהסיווג האחיד של . 3775. (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכההלמ"ס )
 .(0035מאי )נדלה:  http://www.cbs.gov.il/www/publications/occupations/tochen.pdf.  ירושלים, ס"הלמ

 .חפר עמק. 2554, בישראל העולים שנתון. 0009. רופין האקדמי המרכז

http://www.cbs.gov.il/www/publications/ussr/intussrh.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/population/ussrp_h.htm
http://www.cbs.gov.il/www/publications/occupations/tochen.pdf
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 . עולים מדענים נתוני. 0033. העלייה לקליטת המשרד
http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/ScienceData.aspx  :מאי)נדלה 

0035) 

  .2552...  2554 לשנת העלייה נתוני. 0030-0004. העלייה לקליטת המשרד
http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/default.aspx  :(0035מאי )נדלה 

-דמ .עדכנית מצב תמונת - בישראל עולים נוער בני .0030. 'ו, קונסטנטינוב'; ד ,לוי'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
 .ירושלים, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס, 30-433

-ברית ויוצאי אתיופיה יוצאי נוער בני. 0030. 'ו, קונסטנטינוב'; ד ,לוי'; ש ,עמיאל'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
 .ירושלים ,ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס ,30-309-דמ .ושוני דמיון – עולים ובני עולים: לשעבר המועצות

 .  ירושלים, המשרד לחינוך והתרבות .עולים תלמידים של הלימודי מצבם. 0006. 'ת, לוין

-וינט'ג, 74-033-דמ. לשעבר המועצות מברית פרישה טרום בגיל עולים תעסוקת. 3774. 'ג נווה'; א ,ליטוויק
  .ירושלים ,ברוקדייל מכון

 וינט'ג .תחומי-רב תשתית מחקר: 2554-5555 לשעבר המועצות ברית עולי השתלבות. 0007. 'א לשם
  .ירושלים, ישראל

 . ירושלים, JDC. מצב ח"דו: 2553-5555 בישראל לשעבר מ"ברה עולי. 0006'. א, לשם

דיוקנה של עלייה: תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר, . 3778'(. עורסיקרון, מ' ) ,';לשם, א
 .ירושלים, מאגנס .5554-5555

 - 000093777)סדרת הפרסומים, משנת  סטטיסטיים ונתונים פעילות סיכום. 0033-3775. הסטודנטים מנהל
 באינטרנט(. 

http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/peilutHaminhal/Pages/netunimStatistim.aspx 
 (0035מאי )נדלה: 

. בישראל החינוך במערכת לשעבר מ"מברה עולים מורים של בקליטתם תנבחרו סוגיות. 0000. 'א ,מיכאל
 ירושלים.  ,PhDלקבלת תואר  חיבור

"ע וחמשל פסיכולוגים עולים מבריה"מ  הסתגלות. 3775. 'ב ,מלינוביץ'; א ,גורודצקי'; י ,לרנר'; י ,מירסקי
 .ירושלים, פאלק מכון. בישראל

 - ז"תשס, ב"המיצ נתוני בראי העמים חבר ממדינות עולים תלמידים הישגי. 0030. "הראמ, החינוך משרד
  .ירושלים ,החינוך משרד, "הראמ .ע"תש

HaarachatProjectim/Olim_Hever_Haamim.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/  :נדלה(
 .(0035 מאי

 תחומי על והשלכות הדיור בעיית: העמים מחבר מבוגרים עולים קליטת. 3776. 'מ ,רביבו'; י ,קינג'; ד ,נאון
 .ברוקדייל מכון-. ג'וינטשונים קליטה

 נבחרים ממצאים: קשישים עולים של והתפקודי הבריאותי מצבם. 3774. 'נ ,שטרוסברג'; י ,קינג'; ד ,נאון
 .ירושלים ,ברוקדייל מכון-וינט'ג, 74-038-דמ. לשעבר המועצות מברית מבוגרים עולים מסקר

http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/ScienceData.aspx
http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/default.aspx
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 תהליך של נבחרים היבטים, לשעבר המועצות מברית עולים בקרב הוריות-חד משפחות. 3775. 'ג ,נווה
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -וינט'ג, 75-036-דמ .קליטתן

 סקר מתוך נבחרים ממצאים: העולים של והכלכלי התעסוקתי מצבם. 3774. 'ג ,נועם'; א ,בניטה'; ג ,נווה
 .ירושלים, ברוקדייל מכון-וינט'ג. המועצות מברית עולים בקרב ארצי תעסוקה

 ממצאים: לשעבר המועצות-מברית עולים רופאים של בתעסוקה קליטה. 3774. 'נ ,ניראל'; ג ,נווה
 .ירושלים ,ברוקדייל מכון-'וינטג, 74-067-דמ. ראשונים

 . ירושלים ,ברוקדייל מכון-'וינטג, 77-633-דמ. בתעסוקה עולים מהנדסים קליטת. 3777. 'י ,קינג'; ג ,נווה

 מחקר ממצאי סיכום: 5555-ב לשעבר המועצות מברית עולים רופאים של בעבודה קליטה. 3777. 'נ, ניראל
 .ירושלים .ברוקדייל מכון-'וינטג, 77-667-דמ .מעקב

 הקליטה של נבחרים מאפיינים?: יציבה היא האם - כרופאים בארץ העבודה. 3773. 'ג ,נווה'; נ ,ניראל
 .ירושלים .ברוקדייל מכון-'וינטג, 73-034-דמ. לשעבר המועצות-מברית רופאים של בעבודה

: לשעבר המועצות מברית עולים נוער בני קליטת. 3778'. מ ,וולפסון ';ש ,פרנקוביץ'-אלנבוגן'; ג ,נעם
 ., ירושליםברוקדייל מכון-'וינטג, 78-079-דמ .יישובים בחמישה ממחקרים ממצאים

: רופין מדד. 0009 ס'. ,א'; היילברון ,זובידה-ר'; זלצר ,ק'; דולב ,ר'; אמית ,י'; רייכמן ,הברפלד'; מ ,סמיונוב
 .חפר עמק, רופיןאקדמי  מרכז .המדד השנתי להשתלבותם של עולים בישראל

; צ'צ'אשווילי ס' ,א'; היילברון ,זובידה-ק'; זלצר ,אמיתר';  ,אל-ברר';  ,י'; רייכמן ,הברפלד'; מ ,סמיונוב
 עמק, רופיןאקדמי  מרכז .: המדד השנתי להשתלבותם של עולים בישראלרופין מדד. 0030 .ס' ,בולוטין

 .חפר

 - מוצא לפי הלימודיים בהישגים הבדלים: לשעבר המועצות ברית עולי. 0009. 'ר, סיקסק-שוויק'; נ ,פוגל
 .ירושלים, הלסטטיסטיק המרכזית הלשכה. ד"תשס

-ל 2555 השנים בין לישראל העולים של הקליטה דפוסי. 0007. לישראל קהל ודעת שוק מחקרי - י"פור
 לקליטת המשרד. ואנגלית ספרדית, צרפתית, רוסית דוברי: מוצא קבוצות 5 בין השוואתי דוח: 2554

 . ירושלים,  העלייה

 .ירושלים, משרד החינוך .מצב תמונת: יישובים בשלושה סקר: עולים תלמידים. 3775. 'ט, פרוינד

, . אגף המחקרהצבאי השירות כלפי ועמדות מאפיינים: מ"מברה חדשים עולים. 3773. לישראל הגנה צבא
 ."לצה

כלכלי של יהודי -התמורות בהרכב ההשכלתי והמקצועי כמאפיין למעמד החברתי. 0004קונסטנטינוב, ו'. 
חיבור לשם קבלת דואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה ברית המועצות בפרספקטיבה היסטורית. 

 העברית בירושלים.

, 03מצב מס'  דף דמוגרפי.-סוציו ניתוח: לשעבר"מ מבריה 55-ה בשנות העלייה. 3779. 'ו ,קונסטנטינוב
 .ירושליםהיהודית,  הסוכנות

 מוגש: בישראל הציבורי רותיבש המדינות חבר עולי של ייצוגם: בנושא מחקר. 0005. 'א, הלר'; מ, קורא
 ., ירושליםהכנסת, ומידע מחקר מרכז .שטרן יורי כ"לחה
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המכון להגירה ושילוב חברתי, המרכז  .2552שנתון עלייה והגירה בישראל  .0036'(. עור. )'נ ,קושנירוביץ'
        עמק חפר.האקדמי רופין, 

 .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד .2553 בישראל עולים ילדים. 0036. 'ש ,כהן'; י ,ציונית ';ח ,קושר

 , ירושלים, ברוקדייל מכון-וינט'ג, 77-668-דמ .אביב בתל שכונות בשלוש בוכרה עולי מפקד. 3777'. י, קינג

 , ירושלים.ברוקדייל מכון-וינט'ג, 78-603-דמ .התשעים בשנות קווקז עולי של קליטתם. 3778'. י, קינג

, 03-583-דמ. 45-22 גילאי חדשים עולים של בתעסוקה ההשתלבות דפוסי. 0003'. אצדיק, -וולדה, י'; קינג
 , ירושלים.ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס

 .ירושלים, העלייה לקליטת המשרד .2554: בישראל עולים ילדים. 0009. 'א, אריה-בן ';מ, קמחי

-מברית עולים סקר מתוך נבחרים ממצאים: בריאות ושירותי בריאות, עולים. 3775. 'נ ,אוטשטיין'; ב ,רוזן
  .ירושלים, ברוקדיילמכון -וינט'ג, 67-75 -דמ .לשעבר המועצות

 5554 מרץ-ינואר עולי: בישראל הרביעית השנה - העמים חבר עוליא. 0005. 'נ ,דמיאן ';י ,תמרי-רוזנבאום
 ירושלים. ,עלייהה לקליטת המשרד, 36' מס ח"דו. 5555 יולי ועולי, 5555 ספטמבר עולי מול

שנתיים ראשונות בארץ: עולי  - 2555עולי ברית המועצות לשעבר ב. 0005. 'נ ,דמיאן'; י ,תמרי-רוזנבאום
, המשרד 35' מס חדו" .5555, ועולי יולי 5555, עולי ספטמבר 5554מרץ -מול עולי ינואר 2555ספטמבר -יולי

  .ירושלים ,עלייההלקליטת 

 מול 5555 ספטמבר לשעבר מ"ברה עולי: בארץ ראשונות שנים חמש .3779'. נ, דמיאן'; י, תמרי-רוזנבאום
  , ירושלים.העלייה לקליטת המשרד, 33' מס דוח .5555 יולי עולי

 עולי, 5554-5555 העמים חבר עולי של ראשונית קליטה שנות חמש. 3773 .'נ דמיאן'; י, תמרי-רוזנבאום
 , ירושלים.העלייה לקליטת המשרד, 30' מס ח"דו. בארץ ראשונים חודשים 5554 מרץ - ינואר

. מרכז לפיתוח ע"ש מחקר ח"דו: העבודה במקומות עולים של מקצועי לשוני ידע מדידת. 3778. 'א, שוהמי
 .אביב תל, ספירפנחס 

עולים מבוגרים מברית המועצות לשעבר: מעקב אחר קליטתם בדיור . 3778. 'ד ,נאון'; נ ,שטרוסברג
 .ירושלים, ברוקדיילמכון -'וינטג, 78-083-דמ. 5554-5552ובתחומים נוספים בשנים 

 .ירושלים, החינוך משרד .החינוך במערכת עולים תלמידים קליטת. 0000. 'ר ,שיפר
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