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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 

 

 




