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תקציר

 במסגרת ערלים. 600,כ־ססס לשעבר המועצות מברית לארץ עלו 1995 לסוף 1989 שנת סוף בין
 היא מהן אחת מיוחדים. צרכים בעלות קבוצות מספר זוהו לארץ, שעלו העולים כלל של קליטתם
 בדוח .65+ בני 80,000כ- מהם ,60+ בני עולים 115,000כ- לארץ הגיעו 1995 עד המבוגרים. העולים

 והשני 1992 בסוף נערך הראשון - זר אוכלוסייה בקרב שנערכו סקרים שני של ממצאיהם מוצגים זה
 מברית שהגיעו המבוגרים העולים כלל של ארצי מדגם על נעשה מהסקרים אחד כל .1995 בסוף

 אלה סקרים סקר. כל ביצוע לפני חודשים שישה של למועד עד 1989 מסוף לארץ לשעבר המועצות
 רעל בעיותיהם עם התמודדותם דרכי על לארץ, המבוגרים העולים של הסתגלותם על מידע מספקים
ובריאות. חברה דיור, כמו מרכזיים, חיים בתחומי צורכיהם

 שחלו שינויים על להצביע איפשר שנים שלוש של בהפרש נושאים אותם שבדקו סקרים שני ביצוע
 שונים לתנאים או העולים של שונים למאפיינים בארץ, לוותק קשורים הם כיצד ולהראות הזמן עם

 הבאות: הקבוצות שלוש בין השווינו אלה שינויים לבדוק כדי הסקרים. שני במועדי בארץ ששררו
 לעולים המקבילה בתקופה לארץ ועלו השני בסקר שרואיינו עולים הראשון, בסקר שרואיינו עולים

 לארץ ועלו השני בסקר שרואיינו וערלים (1992 מאי עד 1989 )ספטמבר הראשון בסקר שרואיינו
(.1994 דצמבר עד 1992 )מיוני הראשון הסקר שלאחר בתקופה

 אחד, מצד העולים. בקליטת מרכזי נושא הוא זה תחום הדיור. מתחום ממצאים מובאים תחילה
 וביכולתם קשישים של חייהם איכות בקביעת חשוב גורם היא היבטיה כל על המגורים סביבת

 בהוצאות הכרוכה הכספית במעמסה לעמוד במיוחד קשה המבוגרים לעולים אחר, מצד לתפקד;
 זה נושא לבדוק היה חשוב לכן הלאומי. הביטוח מקצבאות מתקיימים שרובם מאחר הדיור, על

 לעולים דיור פתרונות לתכנון ההשלכות ואת היקפם את זה, בתחום הצרכים את ולזהות לעומק
מבוגרים.

 הוא הדיור בעיית של רווח פתרון לכן, משפחותיהם. בני עם לארץ הגיעו המבוגרים העולים רוב
 שלישים שני גרו 1995ב- אחרים. משפחה בני עם או זוגם( )ובני בוגרים ילדים עם משותפים מגורים

 בארץ. הוותיקה היהודית מהאוכלוסייה כרבע לעומת משותפים בית במשקי המבוגרים מהעולים
 בקרב לשעבר המועצות בברית שהיה מהשיעור גם יותר גבוה משותפים בית במשקי הגרים שיעור
 מברית מגורים דפוס של המשך בהכרח אינם המשותפים המגורים כלומר, (.41%) עולים אותם

 בראש כי מעידים עצמם העולים בארץ. התנאים של תוצאה רבה במידה אלא לשעבר המועצות
 הדיור עלות שבהם במקומות ואמנם, הכלכליות. הסיבות עומדות המשותפים למגורים הסיבות
 יותר. נמוך המשותפים הבית משקי שיעור ציבורי, דיור של יותר גדול היצע בהם שיש או יותר, נמוכה

 בשיעור ירידה חלה כלכלית, מבחינה "להסתדר" מתחילים המבוגרים העולים ילדי כאשר הזמן, עם
.1995 בשנת 51%ל- 1992 בשנת 70%מ- ילדים: עם הגרים העולים

 26% גרו 1995ב- בית. משק סוג לבין בינה והקשר דירות על הבעלות הוא שנבדק■ נוסף נושא
 14% עוד אחרים. משפחה בני עם משותפת בבעלות לרוב בבעלותם; בדירות המבוגרים מהעולים



 בן אצל גרו מהם 10%כ- זאת, מלבד קבע. בדיור 40% גרו הכול סך כלומר, ציבורי. בדיור גרו
 היתר, זה. בשלב ברורה איננה הארוך לטווח יציבותו מידת אשר הסדר, - בבעלותו שהדירה משפחה
 אף היה פרטית בשכירות הגרים שיעור זמני. בדיור דהיינו פרטית, בשכירות גרו מהעולים, כמחצית

 מכלל כחמישית )שהם אלה עולים של מצבם .59% - עצמאיים בית במשקי הגרים בקרב יותר גבוה
השכירות. דמי נטל את לחלוק מי עם להם שאין מאחר במיוחד, קשה (60+ בני העולים

 הצפון( ובאזור הדרום )באזור המרוחקים באזורים ציבורי בדיור או בבעלותם בדירות הגרים שיעורי
 של יותר גבוהה זמינות ובגלל יותר הנמוכה הדירות עלות בגלל המרכז, באזור מאשר יותר גבוהים

אלה. באזורים ציבורי דיור

 עלה הסקרים שני שבין בתקופה ־ דירות על הבעלות בנושא משמעותית השפעה לוותק כי נמצא
 ציבורי ובדיור בבעלותם בדירות דהיינו קבע, בדיור הגרים 1992-1989 עולי שיעור שלושה פי כמעט

 שהיה מהשיעור למחצית בקרבם פרטית בשכירות הגרים שיעור ירד תקופה באותה (.49%ל- 17%)מ-
 משיעור גדול היה קבע בדיור 1995ב- שגרו 1992-1989 עולי שיעור כן, כמו (.42%ל- 80%)מ- 1992ב-

בהתאמה(. ,19%ו- 49%) כזה בדיור שגרו 1994-1992 עולי

 אחד מצד משפיע העולה של הכלכלי מצבר לזה. זה קשורים הכלכלי ומצבם העולים של הדיור מצב
 מצבו על משפיעות הדיור על ההוצאות אחר ומצד הדיור, בעיית עם מתמודד הוא שבו האופן על

 הרצאות רעל המבוגרים הערלים הכנסרת על מפררט מידע מוצג בדוח חייו. רמת על ולכן הפיננסי
שלהם. הדיור

 החשובים הגורמים בדוח מוצגים המבוגרים, הערלים של הדיור העדפות על תמונה לקבל כדי
 שהוזכרו, הגורמים מכל מוגן. ודיור ציבורי דיור כלפי ועמדותיהם מגורים מקום בבחירת לערלים
 בין זה גורם הזכירו מהעולים שלישים כשני - 1995ב- משפחה: בני אל קרבה היה ביותר השכיח
 נכונות הביעו 37% פרטית, בשכירות הגרים מבין מגורים. מקרם בבחירת בירתר החשרבים שלרשת
הנרכחי. המגררים ממקרם נסיעה שעת של במרחק מרגן דירר או ציבורי לדיור לעבור

 קליטתם הוא בארץ לחיים המבוגרים העולים להסתגלות הקשורים העיקריים הנושאים אחד
 מהם אחוזים ושישה לשמונים ,1995 בשנת בארץ: משפחה קרובי העולים לכל כמעט החברתית.

 הרשת בארץ. אחרים משפחה קרובי היו 66%רל- בארץ נכדים היו 51%ל- בארץ, ילדים היו
 נמצא ונכדים: ילדים על בעיקר ומבוססת הוותיקים של מזו יותר מצומצמת הערלים של החברתית

 או אתם יחד )גרים ילדיהם עם קרוב קשר היה המבוגרים הערלים מכלל רבעים לכשלרשה כי
 נפגשו 40%כ- רק זאת, לעומת נכדים. עם כזה קשר היה שלישים ולכשני בשבוע( פעם לפחות נפגשים
 80%כ- לערמת משפחה, בני שאינם אנשים עם או אחרים משפחה בני ע□ בשבוע פעם לפחות

 המועצות בברית שלהם החברה שחיי ציינו מהעולים אחוזים כשישים בארץ. הוותיקים מהקשישים
 ,1995ב- בארץ. שלהם החברה מחיי מרוצים הם כי ציינו וכמחציתם יותר, טובים היו לשעבר

 שיעור ובילוי. תרבות לאירועי כלל יוצאים אינם הם כי דיווחו המבוגרים מהעולים אחוזים כשישים
 אלה. פעילויות של עלותן בגלל יכולים אינם אך זאת, לעשרת מערניינים היו כי ציינו מהם גבוה

 בשתי זה גיל מבני )כחמישית בדידות תחושת על מהוותיקים יותר מתלוננים אינם הם זאת, למרות
קרובות(. לעתים בדידות מרגישים האוכלוסיות



 גילם לבני יחסית הקשישים העולים של ותפקודם בריאותם הוא בסקרים שנבדק נוסף תחום
 בקרב יותר גבוהה הייתה סוכרת( )למעט כרוניים מצבים של שכיחותם ,1995ב- בארץ. הוותיקים

 יומיומי. בתפקוד יותר מוגבלים בקהילה הגרים קשישים עולים כי נמצא כן, כמו קשישים. עולים
 נמוכים מיסוד משיעורי נובע מהפער חלק בהתאמה. 9% לעומת אישי בטיפול מוגבלים 14% למשל,

 הגבוה שיעורם הוא העולים בקרב הנמוכים המיסוד לשיעורי ההסברים אחד העולים. בקרב יותר
 המיסוד שיעורי זאת, עם פורמלית. בלתי תמיכה להם המזמנים בקרבם, משותפים בית משקי של

 לשיעור יתקרבו הם האם לראות כדי בהמשך, אחריהם לעקוב צורך ויש השנים, עם וגדלים הולכים
הוותיקה. באוכלוסייה המיסוד

 ג׳וינט המבוגרים. לעולים דיור פתרונות פיתוח בתהליך שימשו כבר הדיור בתחום הסקרים ממצאי
 תהיינה מה ולהעריך זו אוכלוסייה של הדיור צורכי על אומדנים לספק נתבקש ברוקדייל מכון

 בדיור העזרה להרחבת תרמו אלה כל דיור. מדיניות של שונות אלטרנטיבות של הצפויות ההשלכות
המבוגרים. לעולים הניתנת



תודה דברי

זה. דוח להכנת ותרמו ^שסייעו האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה

 ולאלן והשיכון הבינוי ממשרד גרזון למיכאלה עלייה, לקליטת מהמשרד אדלר לשמואל מודים אנו
השונים. המחקר בשלבי וסייעו שלהם המקצועי מהידע תרמו אשר מג׳וינט-ישראל, גולדברג

 שרית עלייה, לקליטת מהמשרד כהן ושרה כהן עובד קצב, ההיגוי-חביב ועדת לחברי מודים אנו
בהערותיהם. למחקר סייעו אשר מאשל, רותם ודרור לאומי לביטוח מהמוסד בייץ־מוראי

 רוזינר ולאילן החברה של המחקר יחידת מנהל אזרחי ליעקב "מרטנס-הופמן", לחברת מודים אנו

הריאיון. עבודת ביצוע על

 שונים בשלבים העזרה על שימעל, ולמלכה אופיר לאבי ברוקדייל: ג׳וינט-מכון לעובדי מודים אנו
 מברית מבוגרים עולים על המחקר את שריכז קינג לירון וניתוחו. המידע איסוף הכלים, בניית של

 לקשישים שירותים על מידע מרכז על האחראי באר, לשמואל .1992 בשנת לשעבר המועצות
 לאלכסנדרה ותיקים. קשישים על השוואתיים נתונים במתן הרבה עזרתו על ברוקדייל, בג׳וינט-מכון

 העריכה על ברבריאן לענת המראיינים. ובהדרכת לרוסית בתרגומים העזרה על כץ וללוסי הרפי
 בעצות העבודה במהלך שסייעו המכון חברי ולכל בהדפסה העזרה על שיזגל לאילנה הלשונית,
ובהערות.
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ת1לוח רשימת

 האוכלוסייה ובקרב העולים אוכלוסיית בקרב 60+ בני התפלגות
גיל לפי הוותיקה, היהודית

:1 לוח

ומין גיל לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב הנשואים שיעור :2 לוח

מוצא לפי ,60+ בני העולים השכלת :3 לוח

בארץ אזור לפי ,60+ בני יהודים ותיקים והתפלגות עולים התפלגות :4 לוח

יישוב גודל לפי ,60+ בני יהודים ותיקים והתפלגות עולים התפלגות :5 לוח

60+ בני יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב בית משק סוגי :6 לוח

בארץ אזור לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב בית משק סוגי :7 לוח

יישוב גודל לפי ,1995ב- 60+ בני עולי□ בקרב בית משק סוגי :8 לוח

ילדים עם הגרים 60+ בני עולים בקרב משותפים למגורים סיבות :9 לוח

 סוגי לפי ,60+ בני עולים בקרב לשעבר המועצות בברית בית משק סוגי
בישראל בית משק

:10 לוח

 ,1995ב־ ילדים עם הגרים 60+ בני עולים בקרב משותפי□ למגורי□ סיבות
מוצא לפי

:11 לוח

 ,1995ב- ילדים עם הגרים 60+ בני עולים בקרב משותפי□ ממגורים רצון שביעות
משפחתי מצב לפי

:12 לוח

1995 בישראל, היהודית האוכלוסייה כלל ובקרב עולים בקרב הדיור צפיפות :13 לוח

60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :14 לוח

בית משק סוגי לפי ,1995ב־ 60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :15 לוח

בארץ אזור לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :16 לוח

יישוב גודל לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :17 לוח

דירה על הבעלות סוג לפי ,1995ב- 60+ בני העולים בקרב מהדירה רצון שביעות :18 לוח

דירה על בעלות סוג ולפי משפחתי מצב לפי ,1995ב- 60+ בני עולים הכנסות :19 לוח

משפחתי מצב ולפי בית משק סוגי לפי ,1995ב- דירה שכר על הוצאות :20 לוח

בארץ אזור לפי ,1995בי דירה שכר על הוצאות :21 לוח

יישוב גודל לפי ,1995ב- הדירה שכר על הוצאות :22 לוח

4

5

6

ר

ר

8

9

9

10

11

11

12

13

14

16

17

17

18

19

20

21

21



 בעלות סוג לפי ,60+ בני עולים בקרב הכלכלי המצב של סובייקטיבית הערכה
דירה על

:23 לוח

הבסיסיים לצורכיהם מספיקות 60+ בני העולים הכנסות שבה המידה :24 לוח

1995 מגורים, מקום בבחירת 60+ בני לעולים חשובים גורמים :25 לוח

גיל לפי ,60+ בני עולים של חברתיים קשרים :26 לוח

65+ בני יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב (GHQ) נפשית רווחה תחושת :27 לוח

 65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב לבית מחוץ בניידות מוגבלות שיעורי
1995ב- גיל, לפי בקהילה, הגרים

:28 לוח

 65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב אישי בטיפול מוגבלות שיעורי
1995ב- גיל, לפי בקהילה, הגרים

:29 לוח

 65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב בית משק בניהול מוגבלות שיעורי
1995ב־ גיל, לפי בקהילה, הגרים

:30 לוח

65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב כרוניים מצבים שכיחות :31 לוח

65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב בריאות בשירותי שימוש :32 לוח

1994־1990 בשנים ,65+ בני יהודים ותיקים ושל עולים של מיסוד שיעורי :33 לוח

60+ בני עולים בקרב העברית השפה ידיעת :34 לוח

1995ב- 60+ בני עולים בקרב שירותים על מידע :35 לוח

לארץ 60+ בני עולים של הסתגלותם :36 לוח
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מבוא .1
 שנת בסוף ראשיתו אשר לשעבר, המועצות מברית האחרון העלייה בגל לארץ עלו 1995 שנת עד

 של מיוחדת היערכות דורשת קצר כה ובזמן גדול כה בהיקף עלייה אדם. בני 600,כ-ססס ,1989
בארץ. הציבורית השירותים מערכת ושל העלייה בקליטת המטפלים הגורמים

 קבוצת היא מהן אחת מיוחדת. התייחסות הדורשות בבעיות מאופיינות מסוימות עולים קבוצות
 .65+ בני עולים 80,000כ- מהם ,60+ בני עולים 115,000כ- לארץ עלו 1995 עד המבוגרים. העולים
 מברית העולים כל כמו קשישים. וגם מהגרים גם מהיותם הנובעים ספציפיים צרכים אלה לעולים

 הזמן שעם אלא כלכליים. אמצעים ללא לארץ המבוגרים העולים רוב הגיעו לשעבר, המועצות
 של הכלכלית לבעייתם ואילו כלכלית, מבחינה ו״מסתדרים" עבודה מוצאים הצעירים העולים

 לצעירים, מאשר יותר להם, קשה זאת מלבד פתרון. למעשה אין פרישה, בגיל שרובם המבוגרים,
 המבוגר לגיל האופייניות ותפקוד בריאות ובעיות לאחרת, אחת וחברתית פיזית מסביבה לעבור

יותר. עוד מקשות

 דרכי על לארץ, הסתגלותם על מידע לקבל כדי מבוגרים עולים בקרב נערכו ארציים סקרים שני
 1992 בשנת נעשה הראשון הסקר השונים. החיים בתחומי צורכיהם ועל בעיותיהם עם התמודדותם

 וג׳וינט ברוקדייל ג׳וינט-מכון בידי נערך הסקר .1992 אמצע עד לארץ שעלו 55+ בני עולים בקרב
 )נאון דוחות בשני פורסמו כבר זה סקר מממצאי חלק והשיכון. הבינוי ומשרד אשל בשיתוף ישראל

 על-ידי ,1995 בשנת מכן, לאחר שנים שלוש נערך השני הסקר (.1995 ואחרים, נאון ;1993 ואחרים,
 ממצאים מובאים זה בדוח עלייה. לקליטת המשרד בשיתוף ישראל וג׳וינט ברוקדייל ג׳וינט-מכון

 של הדיור צורכי על אומדנים לחישוב הסקרים שני ממצאי שימשו לכך, בנוסף אלה. סקרים משני
 לקובעי שהוגש נפרד בנספח מופיעים אלה אומדנים לשעבר. המועצות מברית המבוגרים העולים

הרלוונטיים. הממשלה במשרדי זה בתחום המדיניות

המחקר ת1מטר .2
עיקריות: מטרות שתי היו למחקר

 מבחינה דיור, מבחינת המבוגרים, העולים מצב על הסקר למועד מעודכנת מצב תמונת לתת א.
בארץ. קליטתם מידת ומבחינת ותפקוד בריאות מבחינת ונפשית, חברתית

 אלו שינויים אחר מעקב אלה. בתחומים העולים של במצבם הזמן עם חלו שינויים אילו לבדוק ב.
 בעייתיים להיות שיכולים תחומים ועל שיפור לחול צפוי שבהם תחומים על להצביע מאפשר
אלו: שאלות נשאלו פירוט, ביתר ארוכה. תקופה לאורך

 העולים שיעור הוא מה כלומר, המבוגרים, העולים בקרב הדיור בתחום שחלו השינויים מהם ■
 לגור הממשיכים העולים שיעור ומה ציבורי לדיור שעברו השיעור הוא מה דירות, שקנו

 האם הפריפריאליים. באזורים לדיור מעבר של תופעה הייתה האם משותף. מגורים בהסדר
 ממצבם רצונם ובשביעות שונים דיור פתרונות כלפי המבוגרים העולים בעמדות שינויים חלו

הדיור; בתחום
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 שעם ולעובדה בארץ לוותק קשורים הם מידה ובאיזו אלה, שינויים להסביר אפשר כיצד ■
 הדיור פתרונות ובאופי בהיקף לשינויים או משתפר, העולים ילדי של הכלכלי מצבם הזמן

 בתקופה לארץ שעלו העולים מאפייני האם בארץ. והציבורי הפרסי בשוק המוצעים
 חלק מסבירים הם והאם העלייה, גל בתחילת שהגיעו מי של ממאפייניהם נבדלים האחרונה

;1992ב- זה בתחום המצב לעומת 1995ב- הדיור במצב מההבדלים
 מביא בארץ הוותק מידה באיזו אלה; עולים של והנפשי החברתי במצבם השינויים מהם ■

זה; בתחום לשיפור
 המערכת עם מגעם בעקבות השתפר המבוגרים העולים של ותפקודם בריאותם מצב האם ■

 למקום המעבר תהליך עקב במצבם הידרדרות חלה האם או בארץ והסיעודית הרפואית
בכך; הכרוכים הקשיים כל עם חדש

 השפה ידיעת כמו בתחומים בארץ לחיים המבוגרים העולים הסתגלו הזמן במשך האם ■
בארץ. קליטתם הצלחת לגבי והרגשתם הישראלית בחברה קליטה העברית,

המחקר שיטת .3
 הייתה בתחילה .1995-1992 בשנים מבוגרים עולים של במצבם שהתרחשו בשינויים מתמקד המחקר

 שעלו מבוגרים עולים של מדגם ולהוסיף 1992 בסקר שרואיינו העולים את 1995ב- לראיין כוונה
 משום לביצוע ניתנה לא זו תכנית אולם .1992 אמצע לאחר כלומר, ,1992 סקר ביצוע לאחר לארץ

 שני מועדי בין שחלפו השנים שלוש במהלך כתובתם את שינו 1992 בסקר שרואיינו מהעולים שרבים
 שלהם הדיור שמצב עולים של ייצוג לתת מביא שהיה דבר לאיתור, ניתנים היו ולא הסקרים
.1992 אמצע לפני לארץ שעלו עולים בקרב גם מחדש לדגום הוחלט לכן השתנה.

להשוות: אפשר זו בשיטה
 בשתי העולים .1995 בסקר שרואיינו תקופה אותה עולי לבין 1992 בסקר שרואיינו העולים בין ■

 בין הבדלים לכן, בארץ. שונה ותק בעלי הם אך תקופה, באותה לארץ עלו אלה קבוצות
 בארץ ששררו השונים מהתנאים )או בארץ בוותק מההבדלים כנראה, נובעים, הקבוצות

הסקרים(. שני במועדי
 לשתי .1995 בסקר ורואיינו כן אחרי לארץ שעלו העולים לבין 1992 בסקר שרואיינו העולים בין ■

 שתי של במצבן הבדלים נמצא אם לכן הראיונות. עריכת בעת בארץ דומה ותק אלה קבוצות
 בתקופות לארץ עלו אשר העולים של שונים למאפיינים אותם לייחס ניטה אלה קבוצות
 שני במועדי בארץ ששררו השונים לתנאים )או בארץ הוותק לגורם מאשר יותר השונות

הסקרים(.

אוכלוסייה
 שבין בתקופה לארץ שעלו לשעבר המועצות מברית עולים נכללו 1995ב- שנעשה הסקר באוכלוסיית

 המועצות מברית ועולים ומעלה 55 בני היו 1992 מאי בסוף ואשר ,1992 למאי 1989 ספטמבר
 55 בני היו 1994 דצמבר בסוף ואשר ,1994 לדצמבר 1992 יוני שבין בתקופה לארץ שעלו לשעבר,
ומעלה.
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מדגם
 המבוגרים העולים מספר )מבחינת היישוב גודל פי על נעשתה והדגימה ארצי הוא המדגם

וגיל. (1994 דצמבר-1992 יוני ,1992 מאי-1989 )ספטמבר עלייה תקופת בו/ המתגוררים

שלבים: שני על התבססה הדגימה שיטת
 עולים מחמישים למעלה גרים שבהם בארץ היישובים כלל מתוך יישובים נדגמו ראשון. בשלב ■

בארץ. המבוגרים מהעולים 98.5% גרים אלה ביישובים מבוגרים.
גיל. ולפי העלייה תקופת לפי אלה, יישובים מתוך המבוגרים העולים נדגמו השני בשלב ■

 שעלו 657ו- 1992 למאי 1989 ספטמבר בין לארץ שעלו 531 מהם מבוגרים, עולים 1,188 כלל המדגם
 73% דהיינו מבוגרים, עולים 873 רואיינו שבמדגם העולים מתוך .1994 לדצמבר 1992 יוני בין לארץ

 יוני בין לארץ שעלו 470ו- 1992 למאי 1989 ספטמבר בין לארץ שעלו 403 מהם המקורי, מהמדגם
ופטירה. סירובים כתובת, איתור אי בגלל רואיינו לא מבוגרים עולים 315 .1994 לדצמבר 1992

המידע ומקורות המחקר כלי
 בידי הרוסית בשפה מובנה בשאלון בבתיהם, המבוגרים העולים ריאיון באמצעות נאספו הנתונים

.1995 דצמבר עד אוקטובר בחודשים נאספו הנתונים זו. שפה דוברי מראיינים

 עולים 810 רואיינו שבמסגרתו ,1992 שנת בסוף שנערך הארצי הסקר בנתוני השתמשנו זאת מלבד
. (.1995 ואחרים, נאון ;1993 ואחרים, )נאון 55+ בני לשעבר המועצות מברית

 על הארצי המידע ממאגר בנתונים השתמשנו בארץ הוותיקה לאוכלוסייה שעשינו■ בהשוואות
 שערך וממחקר לסטטיסטיקה המרכזית מהלשכה ברוקדייל, ג׳וינט-מכון של לקשישים שירותי□

 בארץ אזורים בעשרה הכללית חולים קופת של מרפאות בעשר מטופלים של מדגם על המכון
(.1991 ואחרים, )ברודסקי

הצגת□ ואופן הנתונים ניתוח שיטת
 ולפי עלייה תקופת לפי מבוגרים, עולים של קבוצות שלוש הוגדרו המחקר שאלות על לענות כדי

הסקר: מועד
.1992ב- ורואיינו 1992 מאי עד 1989 מספטמבר לארץ שעלו עולים ■
.1995ב- ורואיינו 1992 מאי עד 1989 מספטמבר לארץ שעלו עולים ■
.1995ב- ורואיינו 1994דצמבר. עד 1992 מיוני לארץ שעלו עולים ■

 היה שלגביהם רבים, בנושאים אלה. קבוצות לגבי הממצאים של השוואות נעשות הדוח אורך לכל
 וכד' יישוב גודל בארץ, אזור גיל, משפחתי, מצב מוצא, ארץ כמו משתנים לפי הבדלים, לזהות עניין
 נמצאו כאשר רק בדוח מוזכרות אלה בדיקות תוצאות כלל בדרך המתאימות. הבדיקות נעשו

מובהקים. הבדלים
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 )אך ירושלים לאזור בטקסט התייחסנו לא בארץ, אזורים לפי שנעשו שונים בניתוחים כי להעיר יש
 נעשה ולא יחסית קטן זה באזור הגרים המבוגרים העולים ששיעור מאחר זאת, בלוחות(. מופיע הוא

 שאפשר מכדי קטן היה במדגם ירושלים מאזור המבוגרים העולים מספר לכן, במדגם. תגבור לו
זה. באזור הגרים המבוגרים העולים אוכלוסיית כלל לגבי מסקנות להסיק יהיה

 בוגרים ילדים עם משותפים בית משקי בין הבחנו בית משק הרכב לפי שנעשו השונים בניתוחים
 התייחסנו שבטקסט להעיר יש בוגרים(. ילדים )למעט אחרים עם משותפים בית משקי לבין (18)+

 שהאחרונים מאחר אחרים, עם משותפים בית למשקי ופחות ילדים עם משותפים בית למשקי בעיקר
יחסית. קטנה קבוצה היו

 807 רואיינו 1995 בסקר אחרת. במפורש צוין כן אם אלא ,60+ לבני מתייחסים בדוח הממצאים כל
 1992 יוני בין לארץ שעלו 417ו- 1992 למאי 1989 ספטמבר בין לארץ שעלו 390 מהם ,60+ בני עולים

זה. בגיל עולים 660 רואיינו 1992 בסקר .1994 לדצמבר

מבוגרים עולים של רקע מאפייני .4
 בפרק לכן, וכד׳. משפחתי מצב גיל, כמו רקע מאפייני משפיעים הקשישים של צורכיהם היקף על
 כן, כמו .1995 מסקר שהתקבלו כפי ,60+ בני העולים אוכלוסיית של הרקע מאפייני את נציג זה

 כדי גיל, באותו הוותיקה היהודית האוכלוסייה מאפייני לבין העולים אוכלוסיית מאפייני בין נשווה
 לארץ שהגיעו העולים מאפייני האם נבחן כן כמו אלה. אוכלוסיות שתי בין ההבדלים על לעמוד
לפניהם. שהגיעו העולים של מאלה נבדלים 1992 מאי אחרי

 היהודית האוכלוסייה בקרב מאשר יותר גבוה העולים אוכלוסיית כלל בקרב 60ה-+ בני שיעור
 העולים באוכלוסיית 60+ בני של ההתפלגות מוצגת 1 בלוח בהתאמה. 14% לעומת 20% - הוותיקה

 לראות אפשר .1994 בשנת בארץ הוותיקה היהודית האוכלוסייה של זו לעומת גיל, לפי ,1995ב-
 75% לעומת 80% - הערלים אוכלוסיית בקרב יותר גבוה 65+ בני הקשישים שיעור ,60+ בני שבקרב

הוותיקה. היהודית באוכלוסייה

גיל לפי הוותיקה, היהודית האוכלוסייה ובקרב העולים אוכלוסיית בקרב 60+ בני התפלגות :1 לוח
)באחוזים(

*1994ב- ותיקים 1995ב- עולים

100 100 הכול סך
25 20 64-60
44 51 74-65
31 29 75+

.1995 למ״ס, הוותיקים: על המידע מקור *
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 הוותיקה היהודית באוכלוסייה 55% לעומת ,60% הוא ומעלה 60 בני העולים בקרב הנשים שיעור
זה. בגיל

 היהודית האוכלוסייה בקרב 62% לעומת נשואים, 60+ בני מהעולים אחוזים ושבעה חמישי□
 בקרב הנשואות שיעור העולים באוכלוסיית גם הוותיקה לאוכלוסייה בדומה בארץ. הוותיקה

 הנשואות שיעור הגברים, בקרב כמו שלא כן, על יתר הגברים. בקרב הנשואים משיעור נמוך הנשי□
(.2 לוח )ראה 65 גיל אחרי ניכר באופן יורד הנשים בקרב

)באחוזי□( ומין גיל לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב הנשואים שיעור :2 לוח

נשי□ גברי□ הכול סך גיל

42 79 57 60+ סה"כ

53 77 61 64-60
39 79 55 65+

 מהרפובליקות הגיעו מה□ 18% רק האירופיות. מהרפובליקות הוא העולים רוב של מוצא□
 יותר גבוה האסיאתיות מהרפובליקות אחוז.העולים לשעבר. המועצות ברית של האסיאתיות

.1992-1989 עולי בקרב 14% לעומת 1994-1992 עולי בקרב 25% - העלייה של האחרונים בשנתונים

 אוניברסיטה סיימו מהם שלישי□ שני בארץ. הוותיקים של מזו גבוהה העולים של השכלתם רמת
 על-תיכונית. השכלה בעלי שהם אלה בגילי□ מהוותיקים כחמישית לעומת טכניקום או מדרשה או
 20%כ- בארץ הוותיקה היהודית האוכלוסייה בקרב זאת ולעומת כלל, למדו שלא עולים כמעט אין
השכלה. חסרי הם

 - 65+ בני עולים בקרב מהשיעור יותר גבוה הגבוהה ההשכלה בעלי שיעור 64-60 בני עולים בקרב
בהתאמה. 63% לעומת 80%

 1994-1992 עולי בקרב מהשיעור יותר גבוה הגבוהה ההשכלה בעלי שיעור 1992-1989 עולי בקרב
 יוצאי בקרב יותר קצת גבוה הגבוהה ההשכלה בעלי שיעור בהתאמה(. 60% לעומת 70%)

(.3 לוח )ראה האסיאתיות הרפובליקות יוצאי בקרב מאשר האירופיות הרפובליקות

 ופחות נשים יותר בהם יש יותר, מבוגרים העולים הוותיקה, היהודית האוכלוסייה לעומת לסיכום,
 בשיעור הגילים, בהתפלגות הבדל אין השונות, בתקופות .שהגיעו העולים מאפייני מבחינת נשואים.

 יוצאי של יותר גבוה שיעור יש 1994-1992 עולי בקרב זאת לעומת הנשואים. ובשיעור הנשים
 העולים בקרב מאשר גבוהה השכלה בעלי של נמוך יותר קצת שיעור ויש האסיאתיות הרפובליקות

העלייה. גל שהגיעו,בתחילת
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)באחוזים( מוצא לפי י60+ בני עולים השכלת :3 לוח
 רפובליקות
אסיאתיות

 רפובליקות
אירופיות הכול סך

 ׳''•' - ׳ ׳• — ■ ׳-■ • ■

השכלה
100 100 100 הכול סן

3 1 2 כלל למדו לא
42 29 32 יסודית/תיכונית
19 27 26 מדרשה/טכניקום
36 42 41 אוניברסיטה

מבוגרים עולים של הדיור מצב .5
 המגורים סביבת קשישים עבור לכך, מעבר העולים. כלל של בקליטתם מרכזית בעיה מהווה הדיור

 המבוגרים העולים התפקוד. ויכולת החיים איכות בקביעת במיוחד חשוב גורם היא היבטיה כל על
 והכנסות רכוש להם אין כלל שבדרך מאחר בדיור, הכרוך הכספי בנטל לשאת במיוחד מתקשים
 מבוגרים עולים גם העולים, כל כמו הלאומי. הביטוח של זיקנה מקצבת מתקיימים ורובם מעבודה,

 את מכסה אינו הוא אולם דירה, שכר בתשלום ממשלתי סיוע מקבלים פרטית בשכירות הגרים
 נוחים בתנאים ממשלתית משכנתה לקבל יכולים העולים הפרטי. בשוק הגבוהה השכירות עלות

 בתשלומי עצמם בכוחות לעמוד קשה למבוגרים אך לארץ, עלייתם לאחר שנים שבע במשך יחסית,
 יש מתגוררים, המבוגרים מהעולים ניכר שיעור שבו המרכז, באזור זאת מלבד החודשיים. ההחזר
ציבורי. בדיור מחסור

 בזמן אמרו 60ה-+ בני העולים מן ממחצית שיותר בכך ביטוי לידי באה הדיור נושא של הבעייתיות
 1994־1992 עולי בקרב יותר גבוה השיעור כצפוי, הדיור. בעיית עם מתמודדים הם עדיין כי הריאיון

 71% דירה, במציאת איננה הבעיה העולים, דיווחי פי על .1992-1989 עולי בקרב 48% לעומת 73% -
 וכן משפחה בני או חברים בעזרת בעיקר מצאו הם הדירות )את כזו בעיה להם הייתה שלא אמרו

 הבעיה עיקר כי נראה ובעיתונים(. תיווך בסוכנות גם נעזרו יותר הוותיקים העולים מתווך. בעזרת
 להם יש כי אמרו המבוגרים העולים מן אחוזים שכשבעים העובדה לאור במיוחד הדיור, עלות היא

כלכליות. בעיות

 לזהות כדי זאת עמו. מתמודדים המבוגרים העולים כיצד בחנו ובעייתי, חשוב הדיור שנושא מאחר
 לקובעי וחיוני בסיסי זה מידע זקוקים. הם דיור פתרונות סוגי לאילו לבחון וכדי סיכון קבוצות
 שעלו הממצאים את נציג להלן זו. אוכלוסייה של הדיור לצורכי מענים תכנון לשם הדיור מדיניות
אלה. לשאלות להשיב ננסה ובאמצעותם במחקר

 בני העולים אוכלוסיית של הגארגרפי הפיזור את נציג הדיור, בתחום הסקר בממצאי שנדון לפני
 של הגאוגרפי הפיזור לעומת (,5 )לוח יישוב גודל ולפי (4 )לוח בארץ השונים האזורים לפי ,60+

 יותר ,60+ בני של הוותיקה היהודית לאוכלוסייה יחסית בארץ. הוותיקה היהודית האוכלוסייה
 לוח )ראה וירושלים אביב תל באזורי - מהם ופחות שבע ובאר חיפה באזורי גרים זה בגיל עולים

(.5 לוח )ראה 70%כ- הוותיקים, של לזה דומה גדולים ביישובים הגרים שיעור (.4
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 שבע באר באזור יותר גרים 1992-1989 עולי ,1995 בשנת 1992 שנת לעומת כי לראות ניתן 4 מלוח
 דומה בארץ השונים באזורים 1994-1992 עולי התפלגות והמרכז. אביב תל באזור ופחות והדרום

 גרים הם לעלייתם הראשונה בתקופה כבר כלומר, (.4 לוח )ראה 1995 בשנת 1992-1989 עולי של לזו
.1992ב- לקודמיהם יחסית במרכז ופחות בדרום יותר

)באחוזים( בארץ אזור לפי ,60+ בני יהודים ותיקים והתפלגות עולים התפלגות :4 לוח

 ותיקים
1994-1***

 הכול סך
 עולים

1995-1**
1994-1992 עולי

1995-1**
1992-1989 עולי

1995-1*
1992-1989 עולי

1992-1*

100 100 100 100 100 הסל סך

24 32 29 33 30 והצפון חיפה
57 43 42 43 51 והמרכז 1י1א תל
10 19 23 17 10 והדרום ע1ש אר1
9 6 6 7 9 תה1י1וס ירושלים

.1993 ואחרים, נאון המידע: מקור *
 מידע. למערכות האגף - עלייה לקליטת המשרד המידע: מקרר **

.1995 למ״ס, המידע: מקור ***

)באחוזים( יישוב גודל לפי ,60+ בני יהודים ותיקים והתפלגות עולים התפלגות :5 לוח

 ותיקים
1994-1***

 הכול סך
 עולים

1995-1*
 1994-1992 עולי

1995-1**
1992-1989 עולי

1995-1**
 1992-1989 ערלי

1992-1*

100 100 100 100 100 הםל סך

50,000מ- יותר
71 68 67 68 68 תושבים

50,000מ- פחות
29 32 33 32 32 ים1תוש

.1993 ואחרים, נאון המידע: מקור *
 מידע. למערכות האגף - עלייה לקליטת המשרד המידע: מקור **

.1995 למ״ס, המידע: מקור ***

 לדיור הקשורים כלכליים היבטים דירה, על בעלות סוגי בית, משק סוגי לגבי ממצאים יוצגו להלן
המבוגרים. העולים של הדיור והעדפות

בית משק סוגי 5.1
 ילדים יש מהם אחוזים ושישה לשמונים משפחותיהם. בני עם לארץ הגיעו המבוגרים העולים רוב

 מהשאלות אחת הוותיקה. האוכלוסייה של לזה הדומה שיעור r בארץ וכלות( חתנים )כולל
 לגור יכולים המבוגרים הערלים מידה באיזו היא לעולים הדיור מדיניות בתכנון שהתעוררו העיקריות
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 מערניינים הם מידה באיזו לחלופין, או, בכך ורוצים משותף בית במשק משפחותיהם בני עם
 עבור לתכנן שיש הדיור יחידות כמות לגבי רבה משמעות יש לכך עצמאיים. דיור בפתרונות

 המבוגרים העולים בקרב שונים בית משק סוגי של השכיחות נבדקה לכן סוגן. ולגבי זו אוכלוסייה
(.6 לוח )ראה הוותיקה היהודית האוכלוסייה בקרב לשכיחותם בהשוואה

)באחוזים( 60+ בני יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב בית משק סוגי :6 לוח

ותיקים*
 עולים סה״כ

1995ב-
 1994-1992 עולי

1995ב-
 1992-1989 עולי

1995ב-
 1992-1989 עולי

1992ב-

100 100 100 100 100 וזםל סן
24 7 6 ר 3 בודד
53 26 22 29 15 בלבד זוג

6 25 25 25 35 ילדים** עם בודד
13 26 27 26 35 ילדים** עם זוג
4 16 20 13 13 אחרים עם בודד/זוג

 .1989 למ״ס, ותיקים: על המידע מקור *
בן/בת/חתן/כלה. כולל **

1995ב־ בית משק סוגי 5.1.1
 (.6 לוח )ראה הוותיקים של זה מאשר יותר גבוה משותפים בית במשקי הגרים העולים שיעור

 אחים כמו משפחה, בני בעיקר - אחרים אנשים עם גרו 16%ר- ילדיהם, עם כמחציתם גרו 1995ב-
 מהוותיקים רבעים כשלושה לעומת עצמאיים בית במשקי גרו המבוגרים מהעולים כשליש נכדים. או

 37%) 75+ בני מאשר יותר גבוה בשיעור עצמאיים בית במשקי גרו 74-60 בני העולים היהודים.
 בקרב נפוץ דיור פתרון הוא אחרים עם משותף מגורים הסדר כלומר, בהתאמה(. 25% לעומת
המבוגרים. העולים

בית משק סוג׳ בשכיחות שיט״ם 5.1.2
 לבעיית פתרון ילדיהם, עם בעיקר משותף, מגורים בהסדר מצאו רבי□ מבוגרים עולים כאמור,
 בארץ הראשונה שהיית□ לתקופת זמני פתרון זהו מידה באיזו השאלה נשאלת זאת, ע□ הדיור.
 כדי השותפות. את לפרק נוטים הם בארץ, "להסתדר" מתחילים ילדיהם כאשר מכן, לאחר והאם
 סוגי בהתפלגות שינוי חל מידה באיזו נבדק )א( - זוויות מכמה אותה בדקנו זו, שאלה על לענות
 בשנת 70%מ- ילדיהם ע□ הגרים שיעור ירד הזמן עם כי נמצא .1992-1989 עולי בקרב הבית משק
 (.6 לוח )ראה זו בתקופה עצמו הכפיל עצמאי בית במשק הגרים ושיעור ,1995 בשנת 51%ל- 1992

 מלוח .1994-1992 עולי של אלה לבין 1992-1989 עולי של מגוריהם הסדרי בין השוואה נערכה )ב(
 (36%) יותר גבוה בשיעור עצמאיים בית במשקי גרו 1992-1989 עולי 1995 בשנת כי רואים אנו 6

 במשקי יגורו 1994-1992 שעולי לצפות היה שניתן אף (.28%) כך שגרו 1994-1992 עולי של מהשיעור
 גבוה בשיעור כך גרים הם כי נמצא (,18%) 1992 בסקר שנמצא לזה דומה בשיעור עצמאיים בית
 אפשר בעזרתם ואשר המגורים דפוס על המשפיעים גורמים עוד יש ותק מלבד כי נראה (.28%) יותר
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 כבר מקודמיהם יותר עצמאיים בית במשקי גרים האחרונים מהשנתונים העולים מדוע להסביר
 שהגיעו העולים במאפייני הבדלים להיות יכולים אלה גורמים לארץ. לעלייתם הראשונה בתקופה

 מלאי למשל, )כמו, התקופות בשתי בארץ ששררו הדיור בתנאי הבדלים או השונים העלייה בגלי.
העלייה(. היקף לעומת הדירות

 העולים של יותר הנמוך השיעור הוא 1992-1989 לעולי 1994-1992 עולי בין המבחין המאפיינים אחד
 לשיעור קשור זה משתנה כי נמצא ואמנם, בהתאמה(. 90%.כ- לעומת 77%) בארץ ילדים שלהם
בקרבם. אחרים עם הגרים עולים של יותר הגבוה ולשיעור ילדיהם עם הגרים עולים של יותר הנמוך

 כי אמרו רובם הבית. משק הרכב בנושא הקרובה לשנה תכניותיהם על העולים נשאלו 1995 בסקר
 גרעינית משפחה עם מהגרים 93% לבד, מהגרים 88%) ביתם משק הרכב את לשנות מתכוונים אינם

 להתגורר עומדים בגפם שגרים ממי 2% כי נמצא כן, כמו משותפים(. בית במשקי מהגרים 79%ו־
 השנה במהלך להיפרד מתכוננים משותפים בית במשקי שגרים ממי 7%ו- נוספים משפחה בני עם

הבאה. בשנה זה בנושא יקרה מה לומר ידעו לא היתר כל הקרובה.

היישוב גודל ולפי בארץ אזזרים לפי בית משק סוגי 5.1.3
 גרו אשר העולים שיעור 1995 בשנת בארץ. השונים האזורים בין המגורים בהסדרי הבדלים נמצאו
(.7 לוח )ראה המרכז באזור מאשר והדרום הצפון באזורי‘ יותר גבוה היה עצמאי בית במשק

)באחוזים( בארץ אזור לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב בית משק סוגי :7 לוח

 ירושלים
וסביבתה

 שבע באר
והדרום

 אביב תל
והמרכז

 חיפה
והצפון הבית משק סוג

100 100 100 100 הכול סך
26 36 26 42 בלבד( )בודד/זוג עצמאי
43 48 60 45 הילדים עם משותף
31 16 14 13 אחרים אנשי□ עם משותף

 של יותר גבוה שיעור נמצא תושבים 50,000מ- פחות מתגוררים שבהם הקטנים ביישובים כן, כמו
(.8 לוח )ראה גדולים ביישובים מאשר עצמאיים בית במשקי הגרים מבוגרים עולי□

)באחוזים( יישוב גודל לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב בית משק. סוגי :8 לוח

יישוב גודל
50,000מ- פחות 50,000מ- יותר

תושבים תושבים. הבית משק סוג

100 100 הכול סן
39 30 בלבד( )בודד/זוג עצמאי
48 53 הילדים עם משותף
13 17 אחרים אנשים עם משותף
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 את מחזקים היישוב גודל ולפי בארץ האזור לפי עצמאי בית במשק הגרים בשיעור ההבדלים
 דירה בהשגת הקשיים תוצאת הם המשותפים הבית משקי מהמקרים בחלק שלפחות ההנחה

 עלות בהם הגדולים, וביישובים המרכז באזור - הרגל של או בחירה של תולדה ואינם ובאחזקתה

משותפים. בית משקי יותר יש ציבורי, דיור פחות ויש גבוהה הדיור

משותפים למגורים הסיבות 5.1.4
 עולי בקרב הן ילדים, עם משותפים למגורים העיקרי הגורם המבוגרים, העולים דיווחי פי על

 את מחזק זה ממצא (.9 לוח )ראה הכלכלי הגורם הוא ,1994-1992 עולי בקרב והן 1992-1989
בארץ. הקשיים בגלל נבחר המשותפים המגורים דפוס כי ההנחה

)באחוזים(* ילדים עם הגרים 60+ בני עולים בקרב משותפים למגורים סיבות :9 לוח
הכול סך עולי עולי עולי

עולים 1994-1992 1992-1989 1992-1989
1995ב- 1995ב- 1995ב- 1992ב- סיבות
77 81 75 90 המבוגר העולה של כלכלי מצב
58 65 54 84 הילדים של כלכלי מצב
43 42 43 37 המבוגר העולה של בריאותו
43 42 43 41 הילדים עם לגור רוצה
41 40 42 36 לשעבר המועצות בברית המגורים צורת הייתה זו
33 38 31 37 לעזרה זקוקים הילדים
25 27 25 29 דיור למצוא קושי

.100%ל- מסתכמים השיעורים אין לכן, אחת; מסיבה יותר לציין היה ניתן *

 בלבד זו לא כי, עולה 1992ב- תקופה אותה לעולי 1995 בשנת 1992-1989 עולי בין מההשוואה
 הסיבות את ציינו מהם שפחות אלא (,70% לעומת 51%) ילדיהם עם מהם פחות התגוררו 1995שב-

 "להסתדר" מתחילים הילדים כאשר הזמן, שעם נראה (.9 לוח )ראה המשותפים למגורים הכלכליות
 הכלכלי המרכיב של במשקלו מסוימת ירידה חלה הבית, למשק קבועה הכנסה ולספק בעבודה

משותפים. למגורים כגורם

 העולים בקרב משותפים בית משקי של הגבוהה השכיחות לאור שהתעוררו השאלות אחת
 מבדיקת לארץ. עלייתם לפני מגוריהם דפוס את ממשיך זה דפוס כמה עד הייתה המבוגרים

 (10 לוח )ראה ארצה עלייתם לפני המבוגרים העולים בקרב בית משק של השונים הסוגים שכיחות
 35%) משותף בית במשק לשעבר המועצות בברית גרו המבוגרים העולים מכלל 41% רק כי התברר

 גרו לא ילדיהם עם בארץ הגרים העולים מן מחצית כי להדגיש חשוב אחרים(. עם 6%ו- ילדים עם
להם. חדש זה מגורים ודפוס לשעבר המועצות בברית כך
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 בישראל בית משק סוגי לפי ,60+ בני עולים בקרב לשעבר המועצות בברית בית משק סוגי :10 לוח
)באחוזים(

1995ב- בישראל בית משק סוג

לשעבר המועצות בברית בית משק סוג

 בית משק
 עם משותף
אחרים

 בית משק
 עם משותף
הילדים

 בית משק
עצמאי הכול סך

100 100 100 100 הכול סך
64 46 77 59 )בודד/זוג( עצמאי בית משק
19 51 18 35 הילדים עם משותף בית משק
.17 3 5 6 אחרים עם משותף בית משק

 המועצות בברית גרו (47%) האסיאתיות הרפובליקות מיוצאי יותר גבוה שיעור כי לציין מעניין
 העולים כנראה, לכן, (.32%) האירופיות הרפובליקות יוצאי בקרב השיעור לעומת ילדיהם עם לשעבר

 שזו העובדה את האירופיות מהרפובליקות העולים מאשר יותר ציינו האסיאתיות מהרפובליקות
 למגורים כסיבות ילדיהם עם לגור הרצון ואת לשעבר המועצות בברית המגורים צורת הייתה

 הכלכליות הסיבות בשכיחות אלה קבוצות שתי בין הבדל אין זאת לעומת בארץ. משותפים
(.11 לוח )ראה משותפים למגורים

 מוצא לפי ,1995ב- ילדים עם הגרים 60+ בני עולים בקרב משותפים למגורים סיבות :11 לוח
)באחוזים(*

 רפובליקות
אסיאתיות

 רפובליקות
אירופיות סיבות

77 78 המבוגר העולה של כלכלי מצב
60 58 הילדים של כלכלי מצב
50 41 המבוגר העולה של בריאותו
53 41 הילדים עם לגור רוצה
51 38 לשעבר המועצות בברית המגורים צורת הייתה זו
40 31 לעזרה זקוקים הילדים
31 24 דיור למצוא קושי

.100%ל- מסתכמים השיעורים אין לכן אחת; מסיבה יותר לציין היה ניתן *

 מצב (.9 לוח )ראה המבוגר העולה של בריאותו היא משותפים למגורים נוספת חשובה סיבה
 מידת על כן ועל עצמאי בית משק לנהל יכולתם על משפיע המבוגרים של ותפקודם בריאותם

 משפחותיהם עם לארץ הגיעו המבוגרים שהעולים העובדה משפחתם. מבני לעזרה הזדקקותם
 יש לכך לרשותם. העומדת פורמלית בלתי עזרה על מעידה משפחתם עם גרים אף ניכר וששיעור
 את המציג בפרק הדיבור יורחב כך על ממושך. לטיפול השירותים מתכנני עבור רבה משמעות

הבריאותי-תפקודי. בתחום הממצאים
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משותפי□ ממגורים רצון שביעות 5.1.5
 מרוצים ילדים עם הגרים המבוגרים העולים כמה עד השאלה התעוררה לעיל, האמור בעקבות
 לשעבר. המועצות בברית כך חיו לא מהם שרבים העובדה לאור במיוחד המשותף, המגורים מהסדר
 הסדר של יציבותו את הקובעים הגורמים אחד היא העולים של רצונם שביעות כי הייתה ההנחה

 דיור פתרון יחפשו רצון שבעי שאינם ומי כך לגור להמשיך ייטו רצון שבעי שהם מי כי וסביר זה,
נפרד.

 מרוצים או מרוצים ילדים עם משותפים בית במשקי שמתגוררים מי של (56%) ממחציתם יותר
 ילדיהם עם המתגוררים מהנשואים יותר רצון שבעי ילדיהם עם הגרים הבודדים זה. מהסדר מאוד
(.12 לוח )ראה

 מהמגורים העולים של רצונם שביעות על משפיעים לשעבר המועצות בברית משותפים מגורים כצפוי,
 גבוה לשעבר המועצות בברית גם ילדיהם ע□ שגרו מי בקרב הרצון שבעי שיעור בארץ. המשותפים

 מבין ביותר המרוצים (.43%) לשעבר המועצות בברית כך גרו שלא אלה בקרב מהשיעור (69%) יותר
 והכי (74%) לשעבר המועצות בברית גם כך שגרו הבודדים העולים ה□ ילדיהם עם הגרים העולים

(.36%) עצמאי בית במשק גרו לשעבר המועצות בברית אשר הנשואים העולים הם מרוצים פחות

מצב לפי ,1995ב- ילדים עם הגרים 60+ בני עולים בקרב משותפים ממגורים הרצון שביעות :12 לוח
)באחוזים( משפחתי

בודדים נשואים הכול סך

100 100 100 הכול סך
15 5 9 מאוד מרוצה
52 41 47 מרוצה
22 37 30 מרוצה כל-כך לא
11 17 14 מרוצה לא בכלל

 עם הגרים התקופות שתי עולי בין משותפים ממגורים הרצון שבעי בשיעור הבדל נמצא לא ,1995ב-
 עולי בקרב 1995ב- השיעור לבין 1992ב- הרצון שבעי בשיעור הבדל נמצא לא כן כמו ילדים.

 המגורים מהסדר מרוצים שאינם מי הזמן עם כי להניח היה שסביר אף ילדים. עם הגרים 1992-1989
 במחיצת לגור שנשארו אלה בקרב הרצון שביעות שיעור יעלה ולכן משפחתם, מבני ייפרדו המשותף
 היו שלא מאלה חלק הזמן עם שאמנם הוא אפשרי אחד הסבר כזו. עלייה נמצאה לא ילדיהם,

 מי של רצונם שביעות פחתה הזמן עם כי ייתכן אחר מצד אך נפרדים, בית למשקי עברו רצון שבעי
 מקזזות אלו מגמות ששתי מאחר משפחתם. בני עם המשותפים מהמגורים רצון שבעי היו שתחילה

 שביעות למידת כי הוא אפשרי אחר הסבר הזמן. עם הרצון שבעי בשיעור הבדל נמצא לא זו את זו
נפרדים. בית למשקי משותף בית ממשק לעבור ההחלטה על משמעותית השפעה אין הרצון
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 לפרט ילדיהם עם הגרים העולים נתבקשו המשותף, המגורים מהסדר הכללית רצונם שביעות מלבד
 שסברו מי מבין יתרונות. שאין ציינו מהם 8% רק זה. הסדר של וחסרונותיו יתרונותיו לדעתם, מהם,

 שאין אמרו אחוזים ושניים ארבעים הדדית. עזרה 61%ו- כלכלי יתרון 72% הזכירו יתרונות, בו יש כי
וצפיפות. ויכוחים פרטיות, חוסר רעש, ציינו חסרונות לו שיש שסברו ומי חסרונות, זה בהסדר

הדיור צפיפות 5.1.6
 שיעור זהו לחדר. נפשות 1.5מ- נמוכה בצפיפות המבוגרים מהעולים רבעים כשלושה גרו 1995■ב-

 האוכלוסייה כלל בקרב מהשיעור יותר קטן אך יותר, צעירים עולים בקרב הצפיפות לשיעור דומה
 בקרב וכמו הצעירים העולים בקרב כמו (.9-8 עמ׳ :1996 ורוזנבאום־תמרי, דמיאן גם )ראה היהודית

 ומעלה נפשות 2.5 של בצפיפות המתגוררים עולים נמצאו לא כמעט היהודית האוכלוסייה כלל
 יותר הוותיקים העולים בקרב יותר נמוך גבוהה בצפיפות המתגוררים אחוז (.13 לוח )ראה לחדר
 עולי בקרב 13% לעומת לחדר ומעלה נפשות 2 של בצפיפות גרו 1992-1989 מעולי 7% - בארץ

1994-1992.

 משותפים מגורים בהסדרי מאשר יותר גדולה בצפיפות גרים ילדיהם עם הגרים עולים כי נמצא
 אחוזים לעשרה כי לציין חשוב בהתאמה(. 21% לעומת ומעלה 1.5 של בצפיפות גרים 38%) אחרים

 הוותק עם נפרד. שינה חדר אין ילדיהם, עם הגרים הבודדים, מהעולים 21%ול- הנשואים מהעולים
 חדר היה לא ילדיהם עם שגרו 1994-1992 מעולי אחוזים ואחד לעשרים 1995ב- - קטן השיעור בארץ
 אלה, ממצאים מחזקת 1992 סקר לממצאי השוואה .1992-1989 מעולי 13% לעומת נפרד שינה
 ילדים עם הגרים העולים הזמן, שעם נראה נפרד. חדר היה לא ילדיהם עם שגרו מהעולים 20%לכ-

עצמאי. לדיור עוברי□ גדולה בצפיפות הגרים שאלה או יותר גדולות בדירות לגור עוברים

)באחוזים( 1995 בישראל, היהודית האוכלוסייה כלל ובקרב עולים בקרב הדיור צפיפות :13 לוח

האוכלוסייה נפשות )מספר הדיור צפיפות
בישראל** היהודית *59-28 בני עולים 60+ בני עולים לחדר(

100 100 100 הכול סך
84 73 74 1.49 עד

9 20 17 1.99-1.50
5 5 7 2.49-2.00
2 2 2 ומעלה 2.50

 לצאת. עומד ואחרים, ליטוויק צעירים: עולים על הנתונים מקור *
.1996 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה הנתונים: מקור **

דירה על בעלות סוגי 5.2
 היקף את לאמוד וכדי קבוע דיור לפתרון הגיעו המבוגרים העולים מידה באיזו לבדוק כדי

 (.14 לוח )ראה בה גר המבוגר שהעולה הדירה על הבעלות סוג את בדקנו זמני, בדיור המתגוררים
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 רעולים משפחה( בני עם משותפת בעלות )כולל שבבעלותם בדירה הגרים העולים כי להניח סביר
 זמני. הוא פרטית בשכירות הדיור זאת לערמת וכי קבוע דיור לפתרון הגיעו ציבורי בדיור המתגוררים

 דפרס זאת מלבד כך. הגרים הערלים על כבד כספי עול ומטילים גבוהים בישראל השכירות דמי
 אנשים על במיוחד שמקשה מה קרובות; לעתים דירות החלפת ומחייב קביעות חסר זה מגורים

בעייתי. הוא זה דיור פתרון לכן, מבוגרים.

)באחוזים( 60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :14 לוח
הכול סך עולי עולי עולי

עולים 1994-1992 1992-1989 1992-1989
1995ב- 1995ב- 1995ב- 1992-1 שהיא: בדירה גר המבוגר העולה

100 100 100 100 הטל סן
6 4 7 3 זוגו( בן )ובבעלות בבעלותו

20 11 24 ר אחר משפחה בן עם משותפת בבעלות
14 4 18 7 ציבורית בשכירות
51 71 42 80 פרטית בשכירות

9 10 9 3 אחר משפחה בן בבעלות

1995ב- דירת על בעלות סוגי 5.2.1
 )ראה משפחה בן עם משותפת בעלות כולל בבעלותם, בדירה 1995ב- גרו המבוגרים מהעולים כרבע

 זוגם( )רבני המבוגרים העולים כל הוותיקה. באוכלוסייה 60ה-+ מבני 70%כ- לעומת זאת, (.14 לוח
 נקנתה מהמקרים רבעים בשלושה והשיכון. הבינוי משרד של המשכנתה בעזרת דירתם את רכשו

 שרכשו מהעולים (52%) כמחצית משכנתאות. שילוב ידי על נוסף משפחה בן עם בשותפות הדירה
 נעזרו 10%וכ- בחסכונות נעזרו 20%כ- כן כמר מבנקים. משלימות הלוואות לקחו אף דירה

הרכישה. את לממן כדי מחברים או משפחה מקרובי בהלוואות

 40%ל- 1995 שבשנת הרי (14%) ציבורית בשכירות הגרים העולים את הדירות לבעלי נוסיף אם
 בשוק בשכירות גרו עדיין המבוגרים העולים וכמחצית קבוע, דיור פתרון היה המבוגרים מהעולים

(.14 לוח )ראה הפרטי

 לסיוע זכאים המבוגרים העולים דירה. שרכשו משפחה בני אצל מגורי□ הוא נוסף דיור פתרון
 אך משפחתם, קרובי אצל מתגוררים ה□ כאשר גם הפרטי בשוק דירות לשוכרי הניתן הממשלתי

 עבור החודשי ההחזר את לשל□ המשפחה לבני עוזר זה סכום שנים. שבע של מוגבלת לתקופה
 כך גרו המבוגרים מהעולים כעשירית דירתם. את לרכוש כדי לקחו שהם הממשלתית המשכנתה

(.14 לוח )ראה 1995ב-

 היה הדירות בעלי שיעור שונות. גיל בקבוצות דירה על הבעלות סוגי בהתפלגות הבדלים נמצאו
 פרטית בשכירות הגרים ושיעור (65+ בני בקרב 23% לעומת 38%) 64-60 הגיל בקבוצת יותר גבוה
 מה״צעירים" פחות גרים 75+ בני העולים (.65+ בני בקרב 53% לעומת 42%) בקרבם יותר נמוך היה
לעומת 13%) בבעלותם שהדירה משפחה בני אצל יותר וגרים (15% לעומת 10%) ציבורי בדיור יותר

7%.)
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ד״ורז על בעלות סוג• בשכיחות שיט״ם 5.2.2
 בקרב הדירות בעלי משיעור בהרבה קטן המבוגרים העולים בקרב הדירות בעלי שיעור שכצפוי אף

 שיעור שלושה פי בערך עלה 1995-1992 בשנים הזמן. עם גדל הוא הוותיקה, היהודית האוכלוסייה
 הגרים שיעור 1995ב- ירד במקביל, ציבורית(. ובשכירות )בבעלות קבע בדיור הגרים 1992-1989 עולי

(.14 לוח )ראה 1992ב- מהשיעור למחצית בקרבם פרטית בשכירות

 לוח )ראה 1992ב- שהיה כפי 1992-1989 עולי של למצבם דומה זה בתחום 1994-1992 עולי של מצבם
 רוב גרים העלייה אחרי הראשונה בתקופה לוותק. מאוד קשורה דירה על שהבעלות נראה (.14

 ובין העלייה גל בתחילת לארץ שהגיעו עולים על מדובר אם בין פרטית, בשכירות המבוגרים העולים
 הצטמצם הזמן שעם רואים אנו 1992-1989 עולי לגבי יותר. מאוחר לארץ שעלו עולים על מדובר אם

 לגור עברו ומעטים ציבורי לדיור עברו חלקם דירות, רכשו חלקם פרטית, בשכירות הגרים היקף
אחר. משפחה בן של בבעלותו בדירות

 בשכירות הגרים מהעולים כמחצית זה. בתחום הקרובה לשנה תכניותיהם על נשאלו גם העולים
 אמרו מהם אחוזים כשלושה הקרובה. השנה במהלך ציבורי דיור לבקש עומדים שהם אמרו פרטית

 אמרו 5%וכ- נוסף( משפחה בן עם בשותפות או )לבד הבאה בשנה דירה לקנות מתכוונים הם כי
אחר. משפחה בן בבעלות הקרובה, בשנה תהיה או עכשיו, כבר שהיא בדירה לגור מתכוונים הם כי

בית מש?ץ סוג׳ לפי דירה על בעלות סוג׳ 5.2.3
 ושל העולה של משותפת בבעלות הן המבוגרים העולים בבעלות שהן מהדירות גדול חלק כאמור,

 משותף מגורים בהסדר הגרים לאלה מאפשר משכנתאות צירוף הילדים. בעיקר - נוסף משפחה בן
 עצמאי בית במשק הגרים אלה זאת לעומת קבוע. דיור לפתרון להגיע וכך יחד דירה לרכוש

 סוגי לפי דירה על הבעלות סוגי מוצגים שבו ,15 בלוח היטב זאת לראות ניתן דירה. לרכוש מתקשים
בית. משק

 מהעולים 44%ו- ילדים עם משותף בית במשק הגרים הבודדים מהעולים אחוזים וארבעה שלושים
 ניתן אלה עולים לגבי (.15 לוח )ראה בה גרים שהם הדירה את רכשו ילדים עם הגרים הנשואים

 לצפות יש בשותפות. נרכשה שהדירה מאחר זמן לאורך יתמיד המשותף המגורים הסדר כי להניח
 שגרים 1994-1992 מעולי חלק כאשר הזמן, עם יגדל עוד ילדים עם הגרים בקרב הדירות בעלי ששיעור

 שחלה הגדולה מהעלייה זו מגמה על ללמוד ניתן אתם. יחד דירות יקנו פרטית בשכירות ילדיהם עם
 48%ל- 1992ב- 12%)מ- ילדים עם הגרים 1992-1989 עולי בקרב הדירות בעלי בשיעור שנים בשלוש

(.1995ב-

 מאחר כצפוי, יותר. נמוך עצמאי בית במשק הגרים העולים בקרב הדירות בעלי שיעור זאת לעומת
 גבוה בקרבם ציבורי בדיור הגרים שיעור עולים, לזוגות או בודדים לעולים בעיקר מיועד ציבורי שדיור
(.15 לוח )ראה יחסית
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 בית במשק החיי□ הערלים בקרב פרטית בשכירות הגרים של (59%) הגבוה שיעורם את לציין חשוב
 בנטל לחלוק יכולים שאינם משום במיוחד קשה אלה עולים של מצבם (.15 לוח )ראה עצמאי
 60+ בני העולים מכלל 20% זר קבוצה היוותה 1995ב- נוספים. אנשים עם השכירות דמי של הכספי

קשות. דיור לבעיות סיכון קבוצת והיא הארץ, בכל

 משק באותו ילדיהם עם החיים הנשואים מהעולים 11%ו- הבודדים מהעולים אחוזים עשר תשעה
 אלה עולים (.15 לוח )ראה בלבד הילדים בבעלות היא והדירה כדיירים, אצלם מתגוררים בית

 ייתכן קבע. של בפתרון מדובר האם ברור לא שנים. שבע למשך דירה בשכר ממשלתי סיוע מקבלים
 דירה, בשכר הממשלתי הסיוע את לקבל מעדיפה אך בהמשך, גם ביחד לגור מעוניינת שהמשפחה

 את ולקנות משכנתאות לצרף במקום הבית למשק קבועה חודשית כהכנסה המבוגר, לערלה הניתן
 הערלה של המשכנתה ממימוש ונמנעים בעתיד להיפרד חושבים שהם גם ייתכן אך ביחד. הדירה

 מהעולים 30%כ- ואמנם, ציבורי. דיור לקבל או בעתיד נפרדת דירה לקנות שיוכל כדי המבוגר
 ציבורי לדיור בבקשה לפנות מתכוננים הם כי אמרו משפחתם בן בבעלות בדירה המתגוררים

הקרובה. השנה במהלך

)באחוזים( בית משק סוגי לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :15 לוח

 אנשים עם
אחרים*

 עם זוג
ילדים

 עם בודד
ילדים

 זוג בן ע□
בלבד בודד שהיא: בדירה גר המבוגר העולה

100 100 100 100 100 הכול סן
12 44 34 11 10 משותפת( בעלות )כולל בבעלותו
6 6 4 29 33 ציבורית בשכירות

71 39 43 60 57 פרטית בשכירות
10 11 19 0 0 אחר משפחה בן בבעלות

 מספר בגלל אחרים עם הגרים וזוגות אחרים עם הגרים בודדים של בית משקי בנפרד לבדוק היה ניתן לא *
אלה. בקבוצות אנשי□ של מדי קטן

יישוב גודל ולפי בארץ אזורי□ לפי דירח על בעלות סוג• 5.2.4
 הסדרי בנושא ביטוי לידי בא שהדבר ראינו כבר הארץ. בכל זהה איננו הדיור בתחום המצב

 שונים במקומות הדירות במחירי ההבדלים לאור (.7 לוח )ראה בארץ שונים באזורים המגורים
 שמצאו העולים שיעור כי להניח סביר השונים, באזורים ציבורי דיור של השונה ההיצע ולאור בארץ

בהתאם. ישתנה קבע פתרונות

 בשכירות גרים עולים של יחסית נמוך שיעור והצפון הדרום באזורי ,16 מלוח לראות שניתן כפי
 המבוגרים מהעולים שלישים כשני זאת, לעומת ציבורי. בדיור גרים עולים של גבוה ושיעור פרטית
 באזור ציבורי בדיור הגרים שיעור ציבורי. בדיור גרים 3% ורק פרטית בשכירות גרי□ המרכז באזור
זה. באזור ציבורית בשכירות דירות של בהיצע מחסור בגלל יחסית, נמוך המרכז
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)באחוזים( בארץ אזור לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :16 לוח

 ירושלים
וסביבתה

 באר-שבע
והדרום

 אביב תל
והמרכז

 חיפה
והצפון שהיא: בדירה גר המבוגר העולה

100 100 100 100 הכול סן
11 31 27 23 משותפת( בעלות )כולל בבעלותו
11 20 3 22 ציבורית בשכירות
73 34 65 46 פרטית בשכירות

5 15 5 10 משפחה בן בבעלות

 תושבים(, 50,000מ־ יותר )שבהם גדולים ביישובים כי (17 לוח )ראה גם עולה הממצאים מן
 כמעט גבוה פרטית בשכירות הגרים שיעור המבוגרים, העולים מכלל כשני-שלישים בהם שמתגוררים

 ההיצע היא לכך העיקרית הסיבה בהתאמה. 34% לעומת 62% - הקטנים ביישובים מאשר שניים פי
הקטנים. ביישובים ציבורי דיור של יותר הגדול

יישוב גודל

)באחוזים( יישוב גודל לפי ,1995ב- 60+ בני עולים בקרב דירה על בעלות סוגי :17 לוח

תושבים 50,000מ- פחות תושבים 50,000מ- יותר שהיא: בדירה גר המבוגר העולה

100 100 תכול סן
27 25 משותפת( בעלות )כולל בבעלותו
26 6 ציבורית בשכירות
34 62 פרטית בשכירות
13 7 אחר משפחה בן בבעלות

ומה״שוב מהד״רח רצון שביעות 5.2.5
 גרים שהם מהדירה המבוגרים העולים של רצונם שביעות מידת מה היא שנשאלה נוספת שאלה

 בסך כי רואים 18 מלוח לשעבר. המועצות בברית שלהם הדיור לתנאי ובהשוואה כללי, באופן בה
 יותר רצון שבעי דירות בעלי מדירתם. מאוד מרוצים או מרוצים המבוגרים מהעולים 72% הכול

 של דומה שיעור דיווחו 1992 בסקר בהתאמה. 68% לעומת 82% - בבעלותם שאינן בדירות מהגרים
 מרוצים כשלושה-רבעים ציבורי בדיור הגרים בקרב מהדירה. רצון שביעות על דירות בעלי

 הכול בסך כלומר, בה. גרים שהם מהדירה מרוצים מאוד אף מהם 22% כי לציין יש מדירותיהם.
 הרצון שביעות במידת מובהקים הבדלים נמצאו לא מדירותיהם. מרוצים קבע בדיור הגרים העולים

בארץ. השונים האזורים בין מהדירה
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)באחוזים( דירה על הבעלות סוג לפי ,1995-160+ בני העולים בקרב מהדירה רצון שביעות :18 לוח
 בן בבעלות
אחר משפחה

 בשכירות
פרטית

 בשכירות
ציבורית

 )כולל בבעלותו
משותפת( בעלות סה״כ

100 100 100 100 100 ל1הכ סר
7 5 22 11 9 מאוד מרוצה

54 63 53 71 63 מרוצה
30 21 19 17 20 מרוצה כל-כך לא

9 11 6 1 8 כלל מרוצה לא

 כארבעים לכך. הסיבות על נשאלו (,18 לוח )ראה מהעולים 28% דהיינו מרוצים, היו שלא העולים
 מבין לכך, בנוסף ירוד. הפיזי שמצבה טענו דומה ושיעור מדי קטנה שהדירה אמרו מהם אחוזים

 הדירה ששכר 40% ציינו העולים( מכלל 16% )שהם פרטית בשכירות וגרים מרוצים שאינם אלה
מהדירה. רצונם שביעות לאי הסיבה הוא הגבוה

 תנאי כי המבוגרים מהעולים 72% אמרו מהדירה, הרצון שביעות של יחסית הגבוה השיעור למרות
 לכך, הסיבות על נשאלו כאשר בארץ. מאשר יותר טובים היו לשעבר המועצות בברית מגוריהם

 של יותר הגבוהה אחזקתה עלות היא הסיבה כי העולים( מכלל כשליש )כלומר כמחציתם השיבו
 שהם שהדירה היא לכך הסיבה כי העולים( מכלל 30%כ- )כלומר 42% אמרו כן כמו בארץ. הדירה

יותר. קטנה בארץ בה גרים

 הוזכרו בארץ התנאים פני על לשעבר המועצות בברית הדיור תנאי של להעדפתם אלה סיבות בצד
 המועצות בברית הדיור תנאי את שהעדיפו העולים מבין מסוימות. לקבוצות ייחודיות סיבות גם

 המועצות שבברית 75% ציינו המבוגרים( העולים מכלל 43% )שהם פרטית בשכירות ושגרים לשעבר
 את שהעדיפו העולים מבין טובים. יותר היו שם התנאים ולכן בבעלותם, דירה להם הייתה לשעבר

 העולים מכלל 48% )המהווים משותף בית במשק בארץ וגרים לשעבר המועצות בברית הדיור תנאי
 בנפרד. גרו שם כי יותר טובים התנאים היו לשעבר המועצות שבברית כמחציתם אמרו המבוגרים(

 צפיפות הגורמים המשותפים, המגורים ובגלל בארץ הדירות אחזקת עלות בגלל כי כן, אם נראה,
 לשעבר. המועצות ברית לעומת נפגמה שלהם הדיור תנאי איכות כי חשים העולים פרטיות, וחוסר

 במידת מובהקים הבדלים נמצאו לא בו. גרים שהם מהיישוב מרוצים מהעולים אחוזים כתשעים
בארץ. השונים האזורים ובין הדירה על שונים בעלות סוגי בין מהיישוב הרצון שביעות

לדיור הקשורים כלכליים היבטים 5.3
 מצבו אחד מצד לזה. זה קשורים הדיור בתחום ומצבם המבוגרים העולים של הכלכלי מצבם

 על ההוצאות אחר ומצד הדיור, בעיית עם מתמודד הוא שבו האופן על משפיע העולה של הכלכלי
 להכנסות הקשורים ממצאים נציג להלן חייו. רמת על ולכן הפיננסי, מצבו על משפיעות הדיור

חייהם. רמת על ולהשפעתם דיור על להוצאותיהם העולים,
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המבוגרים העולים הכנסות 5.3.1
 הם אם במיוחד חודשיים, שכירות דמי לשלם או דירה לקנות יוכלו המבוגרים שהעולים כדי

 העולים רוב זאת. המאפשרים הכלכליים למשאבים זקוקים הם עצמאי, בית משק לקיים מעוניינים
 של הכנסה ומהשלמת זקנה מקצבת חיים ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים דהיינו המבוגרים,

 ש״ח 1,126 היה הכנסה, השלמת כולל ליחיד, החודשית הקצבה סכום 1995 בסוף הלאומי. הביטוח
 כולל לזוג, החודשית הקצבה סכום ש״ח. 1,076 כלומר בריאות, לביטוח ש״ח 50 מנוכים מזה -

ש״ח. 1,638 - בריאות ביטוח עבור ש״ח 50 הורדת ולאחר ,■ ש״ח 1,688 היה הכנסה, השלמת

 1995 בסוף אשר דירה, בשכר ממשלתי סיוע מקבלים פרטית בשכירות הגרים קשישים זאת, מלבד
קשישים. לזוג לחודש ש״ח 800ו- יחיד לקשיש לחודש ש״ח 600 על עמד

 מאחר בשקלים. החודשיות הכנסותיהם פי על המבוגרים העולים התפלגות את מציג 19 לוח
 ההתפלגות לעולים, הניתנת התמיכה גובה את קובעים פרטית בשכירות ומגורים המשפחתי שהמצב
 פי על מקבלים, קבע בדיור מהמתגוררים 7%כ- גם כי לציין, יש אלה. משתנים פי על מוצגת

 למי העלייה מיום חודשים 60 עד של לתקופה הניתן )סיוע והשיכון הבינוי ממשרד סיוע דיווחיהם,
המשכנתה(. החזרת בתשלומי לסייע כדי דירה, שרכשו

)באחוזים( דירה על בעלות סוג ולפי משפחתי מצב לפי ,1995ב־ 60+ בני עולים הכנסות :19 לוח

בודדים זוגות

קבע** דיורלחודש ש״ח
 בשכירות
פרטית* קבע** דיור

 בשכירות
פרטית*

100 100 100 100 הכול סן
88 23 5 3 1,500 עד

7 68 42 23 2,000-1,501
4 6 35 57 2,500-2,001
1 1 9 11 3,000-2,501
0 2 9 6 3,001+

 בבעלותם. שהדירה משפחה בני אצל הגרים עולים כולל *
 ציבורי ודיור בבעלות דירות ־ קבע דיור **

 קבוצת היא 60+ בני אוכלוסיית בקרב מעבודה הכנסות לבדיקת הרלוונטית העיקרית הקבוצה
 העולים אוכלוסיית מכלל 7% המהווה קטנה, ■קבוצה זוהי כי לזכור יש .64-60 בני הגברים

 בקרב קטן שיעור כצפוי, בשכר. עובדים הם כי מדווחים מהם אחוזים וארבעה ארבעים המבוגרים.
 65+ בני מכלל 4%ו- 64-60 בנות מהנשים אחוזים עשר שישה - עובדים הפרישה בגיל שהם העולים

בשכר. עובדים הם כי מדווחים
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פרטית שכיחת על הוצאות 5.3.2
 העולים של חייהם רמת ועל בכלל העולים של חייהם רמת על משפיעות הדיור על ההוצאות
 דירות שרכשו עולים הכנסה. מהבטחת או זקנה מקצבת מתקיימים שהם מאחר בפרט, המבוגרים

 דירה ששכרו עולים שקיבלו. וההלוואות המשכנתאות עבור ההחזר דמי את חודש מדי לשלם חייבים
 עלותה את מכסה איננו הוא אך הדירה, שכר בתשלום ממשלתי סיוע מקבלים אמנם הפרטי בשוק

 ההוצאות שגורמות הכלכלי העומס על מידע לקבל כדי ההפרש. את להשלים חייבים והם הראלית
 שמשלם השכירות דמי גובה על פרטית בשכירות הגרים המבוגרים העולים נשאלו השכירות, על

(.20 לוח )ראה הבית משק

)באחוזים( משפחתי מצב ולפי בית משק סוג לפי ,1995ב- דירה שכר על הוצאות :20 לוח

משותף בית משק עצמאי בית משק

זוגותבדולרים* שכ״ד בודדים זוגות בודדים

100 100 100 100 הכול סן
9 14 22 42 299-200

19 . 16 43 49 399-300
32 36 29 5 499-400
30 25 5 5 599-500
10 9 1 0 600+

(.1995 דצמבר נובמבר, אוקטובר, של )ממוצע ש״ח 3.036 = $1 הסקר בתקופת הדולר שער *

 המבוגר. העולה עם הגרים נוספים אנשים עם כלל בדרך מחולק הדירה שכר משותפים בית במשקי
 שמשלם הכולל בתשלום חלקם על משותף בית במשק פרטית בשכירות הגרים העולים נשאלו לכן

 בנק חשבון להם יש כי אמרו כך על שנשאלו מהעולים 29 %ש- לציין יש דירה. שכר עבור הבית משק
 הממצאים לכן הדירה. שכר בתשלום חלקם מה להעריך יכולים אינם וכי המשפחה בני עם משותף

בתשלום. חלקם על לדווח ידעו אשר לעולים רק מתייחסים זה נושא על

 החודשיים השכירות דמי עבור משותף בית במשק הגרים המבוגרים העולים שמשלמים הסכום גובה
 שלישים שני פיו. על נקבע דירה בשכר הממשלתי הסיוע שגובה מאחר המשפחתי, למצבם קשור

 הממשלתי הסיוע סכום בערך וזהו לחודש; $200 עד של שכירות דמי משלמים הבודדים מהעולים
 לחודש. $300ל- $250 בין כלל בדרך משלמים הבודדים העולים יתר בודד. קשיש עולה שמקבל
 סכום כלומר ,$250 עד חודש כל משלמים מהם שלישים כשני הנשואים. העולים לגבי דומה התמונה
לחודש. $400ל- $300 בין כלל בדרך משלמים והיתר הממשלתי, הסיוע על-ידי המכוסה

 בדירות גרים שרובם מאחר עצמאי, בית במשק הגרים העולים של זו היא יותר הבעייתית הקבוצה
 שכר את לחלוק מי עם להם ואין (20 לוח )ראה הממשלתי הסיוע על עולים בעבורן השכירות שדמי

הדירה.

20



 אחוזים ותשעה שבעים יישוב. גודל ולפי בארץ אזור לפי הדירה שכר בגובה משמעותיים הבדלים יש
 $400 הוא עליהן הדירה ששכר בדירות גרים והמרכז אביב תל באזור פרטית בשכירות מהמתגוררים

 גדול בהם התושבים שמספר ביישובים כן, כמו (.21 לוח )ראה הדרום באזור 18% לעומת ומעלה
 $400 של גבוה דירה שכר משלמים פרטית, בשכירות הגרים המבוגרים, מהעולים 67% ,50,000מ-

 לוח )ראה יותר קטנים ביישובים פרטית בשכירות המתגוררים מהעולים בלבד 20% לעומת ומעלה,
22.)

)באחוזים( בארץ אזור לפי ,1995ב־ דירה שכר על הוצאות :21 לוח

 ירושלים
וסביבתה

 שבע באר
והדרום

 אביב תל
והמרכז

 חיפה
והצפון בדולרים* דירה שכר

100 100 100 100 הכול סן
13 37 5 28 299-200

5 45 16 44 399-300
42 15 39 23 499-400
24 3 31 4 599-500
16 0 9 1 . 600+

(.1995 דצמבר נובמבר, אוקטובר, של )ממוצע ש״ח 3.036 ־ $1 הסקר הדולר.בתקופת שער *

)באחוזים( יישוב גודל לפי ,1995ב- דירה שכר על הוצאות :22 לוח

יישוב גודל

בדולרים* דירה שכר
 50,000מ- פחות

תושבים
 50,000מ- יותר

תושבים

100 100 הכול סך
35 11 299-200
45 22 399-300
12 37 499-400
5 23 599-500
3 ר 600+

(.1995 דצמבר נובמבר, אוקטובר, של )ממוצע ש״ח 3.036 ־ $1 הסקר בתקופת הדולר שער *

הכלכל• המצב של סובייקטיבית הערכה 5.3.3
 מקצבת חיים המבוגרים מהעולים ניכר שחלק ומשום אחד, מצד דיור על הגדולות ההוצאות בגלל
 מאוד". כ״גרוע או טוב" כ״לא מצבם את מהם 70% העריכו אחר, מצד הכנסה מהבטחת או זקנה

 עולים פרטית. בשכירות הגרים עולים בקרב במיוחד גבוה היה גרוע כלכלי מצב על המדווחים שיעור
 ממצבם רצון שבעי יותר קצת היו אחר משפחה בן בבעלות בדירה הגרים ועולים ציבורי בדיור הגרים

(.23 לוח )ראה הכלכלי
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)באחוזים(
דירה על בעלות סוג לפי ,60+ בני עולים בקרב הכלכלי המצב של סובייקטיבית הערכה :23 לוח

 בשכירות גר
פרטית

 בדיור גר
ציבורי

 בדירה גר
 בן בבעלות
אחר משפחה

 בדירה גר
שבבעלותו

 סך .
העולים הכלכלי: המצב הערכת

100 100 100 100 100 הכול סן
21 57 42 33 30 מאוד/טוב טוב
79 43 58 67 70 מאוד טוב/גרוע לא

 ירד גרוע כלכלי מצב על המדווחים שיעור - 1992-1989 עולי של במצבם מסוים שיפור חל הזמן עם
 מדווחים 1994־1992 שעולי מהעובדה חיזוק מקבל לוותק הקשר .1995 בשנת 65%ל- 1992ב- 80%מ-

 .1992-1989 עולי לגבי 1992ב- שהתקבל לזה (78%) דומה בשיעור גרוע כלכלי מצב על 1995 בסקר

 הבית משק הכנסות שבה המידה על המבוגרים העולים דיווחי מבדיקת מתקבלים דומים ממצאים
 רק ,1995 בשנת וכד׳. ארנונה שכ״ד, נסיעות, מזון, ביגוד, כגון, שלהם, היומיום לצורכי מספיקות

 זאת, (.24 לוח )ראה מרביתם את או צורכיהם כל את ממלאות שהכנסותיהם ענו מהעולים 18%
 60% עוד לצאת(. עומד ואחרים, )ליטוויק 59-28 בני צעירים עולים בקרב כך שדיווחו 31% לעומת

 כי ענו (22%) והיתר מצורכיהם, חלק רק מכסות שהכנסותיהם אמרו המבוגרים מהעולים
צורכיהם. לרוב מספיקות אינן הכנסותיהם

 היומיום לצורכי מספיקות הבית משק הכנסות שבה המידה לבין דירה על הבעלות סוג בין קשר יש
 יותר גבוה לרובם או הצרכים לכל מספיקה הכנסתם כי המדווחים העולים שיעור העולים. של

 (27%) בבעלותו שהדירה משפחה בן אצל הגרים ובקרב (33%) ציבורי בדיור הגרים עולים בקרב
 בבעלותם בדירה הגרים העולים בקרב ומאשר (12%) פרטית בשכירות הגרים עולים בקרב מאשר

 לסוג כלכלי מצב הערכת בין הקשר מבדיקת שהתקבלו לממצאים דומים אלה ממצאים (.17%)
(.23 לוח )ראה הדירה על הבעלות

 מספיקה הכנסתם שבה במידה שיפור-מה חל הזמן עם 1992-1989 עולי של דיווחם פי על
 השיעור עלה 1995ב- צורכיהם. לרוב מספיקות הכנסותיהם כי מהם 12% ענו 1992ב- להוצאותיהם.

(.24 לוח )ראה 20%ל-

)באחוזים( הבסיסיים לצורכיהם מספיקות 60+ בני העולים הכנסות שבה המידה :24 לוח
 סה״כ
 ערלים

1995ב-
 1994-1992 עולי

1995ב-
 1992־1989 עולי

1995ב-
 1989-1992 עולי

1992ב־ מספיקות העולה הכנסות

100 100 100 100 הכול סן

18 15 20 12 הצרכים לכל/רוב
60 59 60 65 מהצרכים לחלק
22 26 20 23 . הצרכים לרוב מספיקות אינן
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ביתי ציוד על בעלות 5.3.4
 משקי ברוב כי התברר 1992 בסקר כבר ביתי. ציוד פריטי על בעלות הוא חיים לרמת המדדים אחד
 בישול תנור כביסה, מכונת מקרר, כמו בסיסיים בפריטים מחסור אין המבוגרים העולים של הבית

 95%ל- כי נמצא 1995 בסקר וכיסאות. שולחן בגדים, ארון מיטה, כמו חיוניים ורהיטים וכיריים
 המתגוררים משפחתם בני בבעלות או בבעלותם צבעונית טלוויזיה יש המבוגרים מהעולים

 עולי בקרב גבוהים יותר קצת הנ״ל השיעורים כל וידאו. מכשיר 37%ול- טלפון - 83%ל- במחיצתם,
 השיעורים לעומת משפחה בני עם המתגוררים העולים בקרב גבוהים יותר קצת הם וכן ,1992-1989

 (3%) כביסה ייבוש מכונת בבעלותם שיש עולים אין כמעט בלבד. זוג בן עם או לבד שגר מי בקרב
 מכונית 60ה-+ בני בקרב 1994-1992 מעולי 1%ול- 1992-1989 מעולי 6%ל- (.1%) כלים מדיח או

בבעלותם. פרטית

דיור העדפות 5.4
 רמת על ניכרת בצורה משפיעה המגורים סביבת למבוגרים. במיוחד חשוב הדיור תחום שהוזכר, כפי

 להשפיע עשויה המגורים סביבת כן כמו רצונם. שביעות ועל הכללית רווחתם תחושת על פעילותם,
 דיור מתכננים כאשר לכן, עצמאותו. שמירת ועל היום־יום בפעולות הקשיש של תפקודו המשך על

 לגבי היענותם מידת ואת העדפותיהם את בחשבון להביא יש המבוגרים העולים לאוכלוסיית הולם
שונים. דיור פתרונות

מגורים מקום בבחירת בים1חש גורמים 5.4.1
 לדרג נתבקשו הם מגוריהם מקום בבחירת המבוגרים לעולים החשובים הגורמים מהם לדעת כדי
 שהוצגה גורמים רשימת מתוך בעיניהם ביותר החשובים הגורמים שלושת את יורד חשיבות סדר לפי

 להם שיש מי מתוך ביותר. החשוב הגורם היא משפחה לבני הקרבה כי מראים הממצאים בפניהם.
 ולבני לילדים הקרבה את כמחציתם ציינו המבוגרים(, העולים מכלל 98%) בארץ משפחה בני

 שלושת בין אותו מנו שלישים כשני כן, על יתר מגורים. מקום בבחירת ביותר החשוב כגורם משפחה
 כלל שהזכירו מגורים, מקום בבחירת החשובים הגורמים שלושת בין ביותר. החשובים הגורמים
 (.25 לוח )ראה נפרד בית במשק ומגורים המגורים אזור גם היו גבוהה בתדירות המבוגרים העולים

 העולים. בקרב מסוימות לקבוצות יותר, רלוונטיים או רלוונטיים, היו שהוזכרו מהגורמים חלק
 העולים מאוכלוסיית כמחצית )המהווים פרטית בשכירות שגרים מי מתוך כי מראים הממצאים
 בין הדירה שכר גובה את האוכלוסייה( מכלל 30%כ- )כלומר, 62% ציינו הסקר(, בזמן המבוגרים

 מבני יותר ציינו 65ה-+ בני הקשישים כן, כמו מגורים. מקום בבחירת החשובים הגורמים שלושת
 לעומת 36% החשובים, הגורמים שלושת בין בריאותם למצב הדירה התאמת של הגורם את 64-60ה-

 29% לעומת 17% - דירה מחיר של חשיבותו את ציינו מהם פחות זאת, לעומת בהתאמה. 21%
.64-60 בני בקרב

 החשובים הגורמים שלושת בין השכנים של מאפיינים ציינו המבוגרים מהעולים כעשירית רק אמנם
 להם חשוב כי מהם 60%כ- ציינו זה, נושא על במיוחד נשאלו כאשר אך (,25 לוח )ראה ביותר

 חשוב כי ציינו דומה ושיעור לשעבר המועצות מברית שכנים יגורו בה מתגוררים שהם שבסביבה
גילם. בני שכנים בעיקר בסביבתם שיגורו להם
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)באחוזים( 1995 מגורים, מקום בבחירת 60+ בני לעולים חשובים גורמים :25 לוח

שיעור* הגורם

68 אחרים משפחה לבני או לילדים קרבה
30 בארץ אזור
27 זוגו( ולבן )לקשיש נפרדת דירה
23 וכד׳( מושב עיירה, )עיר, יישוב סוג
12 מוצא מאותו תושבים קרבת
9 גיל אותו בני תושבים קרבת
9 גדולה דירה

 מקום בבחירת ביותר להם החשובים הגורמים שלושת בין זה גורם שהזכירו העולים לשיעור הכוונה *
מגורים.

 באמצעות הייתה לדיור הקשורים שונים לגורמים מייחסים שהעולים החשיבות לבדיקת אחרת דרך
 בדיקה ממצאי אחרים. לצרכים כסף להם שיישאר כדי הדיור בתחום לוויתורים נכונותם על שאלה

 לגור לעבור מוכנים וכשליש פחות יקרות בשכונות להתגורר מוכנים מהעולים כשליש כי מראים זו
 1994-1992 מעולי שליש .1994-1992 עולי בקרב והן 1992-1989 עולי בקרב הן יותר, קטנה בדירה

 בארץ. יקר פחות לאזור לעבור מוכנים וירושלים המרכז באזורי הגרים 1992-1989 מעולי 17%ו-
 משפחה בני עם להתגורר נכונות הביעו משותפים במגורים גרים שאינם אלה מבין בלבד מעטים
אחרים. אצל חדר לשכור או שותפים עם דירה לחלוק ילדים(, עם )כולל אחרים

 באזור לגור להמשיך מעוניינים מהם אחוזים כשמונים בו. גרים שהם מהאזור מרוצים העולים רוב
 אזורים תושבי מאשר מגוריהם מאזור פחות מרוצים הדרום באזור העולים כיום. בו גרים שהם

 זאת, לעומת המרכז. באזור בעיקר אחר, באזור לגור מעדיפים היו מהם אחוזים כארבעים אחרים.
אחר. אזור העדיפו האזורים שאר בכל הגרים מהעולים 10%כ- רק

בשכירות הנח□ מבוגחם עולי□ בקרב מוגן וחור ציבור׳ דיור כלפי עמדות 5.4.2
 הגרים עולים נשאלו קבע, בדיור גרים שאינם לעולים לתכנן יש דיור פתרונות אילו להעריך כדי

 לעבור מוכנים הם האם בבעלותו( שהדירה משפחה בן אצל הגרים אלה )כולל פרטית בשכירות
 שליש כמעט הנוכחי. מגוריהם ממקום נסיעה כשעת של במרחק הנמצא ציבורי בדיור לגור

כזה. במרחק ציבורי לדיור לעבור מוכנים פרטית בשכירות הגרים המבוגרים מהעולים

 דיור של לפתרון נכונות הביעו 43% המרכז באזור בארץ: השונים באזורי□ זהים אינם השיעורים
 נראה בדרום, יותר זמין הציבורי שהדיור מאחר בלבד. 18% - הדרום ובאזור הנ״ל, במרחק ציבורי

 זאת, לעומת (.16 לוח )ראה זו אפשרות ניצלו כבר זה באזור ציבורי בדיור לגור המוכנים שהעולים
יחסית. נמוכה זמינותו אשר זה, דיור לסוג גדול ביקוש יש הארץ במרכז
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 לבין הנוכחי המגורים ממקום נסיעה כשעת המרוחק ציבורי לדיור למעבר הנכונות בין קשר נמצא
 פרטית. בשכירות הגרים עולים בקרב בהוצאות, לחסוך כדי הדיור בתחום שונים לוויתורים הנכונות

 (57%) ציבורי לדיור לעבור המוכנים בקרב יותר גברה זולות יותר לשכונות לעבור המוכנים שיעור
 המוכנים שיעור בקרבם יותר גבוה וכן (35%) ציבורי לדיור לעבור מוכנים שאינם מי בקרב מאשר
 ירושלים, ובאזור הארץ במרכז הגרים אלה לגבי (.39% לעומת 52%) קטנות יותר לדירות לעבור
 (46%) ציבורי לדיור המוכנים בקרב יותר גבוה יקרים, פחות אחרים, לאזורים לעבור המוכנים שיעור
(.15%) ציבורי לך.יור מוכנים שאינם אלה בקרב מאשר

 אלה )כולל פרטית בשכירות הגרים עולים מוגן. דיור הוא קשישים לעולים המיועד נוסף דיור פתרון
 מוכנים הם האם נשאלו ציבורי בדיור הגרים ועולים בבעלותו( שהדירה משפחה בן אצל הגרים
 שקיבלו לאחר זאת, היום. מגוריהם ממקום נסיעה כשעת ,של במרחק הנמצא מוגן, לדיור לעבור
 מלבד מציע, שהוא בכך ציבורי מדיור באופיו שונה מוגן שדיור כלומר זה, דיור מאפייני על הסבר

 בית לאם הכוונה ציבורי. בדיור קיימים שלא תנאים גם השכירות, דמי של ממשלתית סובסידיה
 הופנתה זו שאלה לכן מועדון. גם רבות ופעמים מצוקה לשעת קריאה מערכת הבניין, על האחראית

 שנשאלו מהעולים 30%כ- ציבורי. בדיור הגרים לעולים גם פרטית בשכירות הגרים לאלה בנוסף
הנוכחי. מגוריהם ממקום נסיעה כשעת של במרחק הנמצא מוגן בדיור לגרר מוכנים

 מוגן לדיור לעבור המוכנים של ביותר הגבוה השיעור זו: מבחינה השונים האזורים בין הבדל יש
 כי נראה שבו הדרום, באזור הוא ביותר הנמוך והשיעור הבעייתי, המרכז באזור הוא זה במרחק

חמורה. פחות הדיור בעיית

 מגוריהם ממקום כשעה במרחק מוגן או ציבורי לדיור לעבור המוכנים העולים שיעור לסיכום,
בבעלותו(. שהדירה משפחה בן אצל )כולל פרטית בשכירות הגרים מהעולים 37% הוא הנוכחי

מבוגרים עולים של והנפשי החברתי המצב .6
 מצבם הוא בארץ לחיים המבוגרים העולים של להסתגלותם הקשורים העיקריים הנושאים אחד

 תרבות פעילויות החברתית; הרשת עיקריים: היבטים משלושה נבדק זה תחום והנפשי. החברתי
כללי. נפשי ומצב ופנאי

החברתית הרשת 6.1
 למבוגרים חדשה. וחברתית תרבותית לסביבה הסתגלותו בתהליך לעולה מסייעים חברתיים קשרים

 אינם הם זאת, מלבד ובהרגליהם. בסביבתם גדולים לשינויים להסתגל במיוחד קשה שביניהם
 יתר המתקדם. גילם עקב נזקקים הם שלה בארץ, השירותים מערכת של פעולתה דרך את מכירים

 העולים של החברתית לרשת לכן, זו. מערכת עם מגעיהם את יותר עוד מקשים שפה קשיי כן, על
חייהם. איכות בקביעת חשוב תפקיד המבוגרים
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 משק באותו אתם הגרים מאנשים ובראשונה בראש מורכבת מבוגרים אנשים של החברתית הרשת
 הגרים העולים שיעור כי הדיור על בפרק ראינו כבר ביותר. הזמינה התמיכה את להם ומספקים בית

 יש מידה באיזו לבחון כדי הוותיקה. היהודית באוכלוסייה זה משיעור גבוה משותפים בית במשקי
 גרים שאינם משפחה בני עם נפגשים הם תדירות באיזו גם בדקנו יותר, רחבה חברתית רשת לעולים

שכנים. ועם חברים עם בית, משק באותו אתם

 גיל. לפי מבוגרים, עולים של החברתית הרשת מאפייני על המצביעים מדדים כמה מוצגים 26 בלוח
 הם ובמקביל נכדים ועם ילדים עם הגרים העולים שיעור עולה הגיל עם בלוח, לראות שניתן כפי

אתם. גרים שאינם אנשים עם פחות נפגשים

)באחוזים( גיל לפי ,60+ בני עולים של חברתיים קשרים :26 לוח
75+ גיל 74-65 גיל 64-60 גיל סה״כ

- ■. . . . . -ן,-■-----

ותדירותו הקשר סוג
57 49 49 51 ילדים עם גר
42 39 32 39 נכדים עם גר
11 9 14 11 אחרים משפחה בני עם גר

פעם לפחות אתו גרים שאינם ילדים עם נפגש
29 38 42 36 בשבוע אחת

פעם לפחות אתו גרים שאינם נכדים עם נפגש
34 38 41 37 בשבוע אחת

אתו גרים שאינם אחרים משפחה קרובי עם נפגש
11 18 24 17 מאוד קרובות/קרובות לעתים
46 58 53 54 מאוד קרובות/קרובות לעתים חברים עם נפגש
43 53 51 50 הצורך בעת אליהם לפנות שניתן שכנים לו יש
10 19 8 14 בשבוע אחת פעם לפחות חברתי במועדון מבקר

 במועדון ביקורים ושכנים, חברים עם משפחה, בני עם המבוגרים העולים של הקשרים יתוארו להלן
בארץ. החברה מחיי רצונם ושביעות חברתי

משפחה בני עם קשרים 6.1.1
 אחוזים ושישה לשמונים בארץ. משפחה קרובי המבוגרים העולים לכל כמעט הוזכר, שכבר כפי

 משפחה קרובי יש 66%ול- בארץ נכדים יש 51%ל- וכלות(, חתנים )כולל בארץ ילדים יש מהם
בארץ. אחרים

 העולים מכלל כמחצית כאמור, ביותר. החשוב התמיכה מקור הם המבוגרים ילדי כלל בדרך
 עמם. יומיומי קשר להם יש כלומר, (.26 לוח )ראה בית משק באותו ילדיהם עם גרים המבוגרים

 כלומר, בשבוע. פעם לפחות ילדים עם נפגשים הם כי דיווחו ילדיהם עם גרים שאינם ממי כמחצית
 אתם )גרים ילדיהם עם קרוב קשר יש 60+ בני המבוגרים העולים מכלל רבעים לכשלושה הכול בסך

בשבוע(. אחת פעם לפחות אתם נפגשים או
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 (.26 לוח )ראה בית משק באותו נכדיהם עם גרים המבוגרים העולים מכלל אחוזים ותשעה שלושים
 כלומר, בשבוע. פעם לפחות עמם נפגשים נכדיהם עם גרים שאינם מאלה אחוזים וארבעה ארבעים

נכדים. עם קרוב קשר יש המבוגרים מהעולים שלישים לכשני הכול בסך

 21%ו- ונכדים( ילדים )למעט אחרים משפחה בני עם גרים המבוגרים מהעולים אחוזים עשר אחד
(.26 לוח )ראה אתם גרים שאינם משפחה קרובי עם קרובות לעתים נפגשים המבוגרים מהעולים

 גם הצדדים. לשני הדדית תמיכה מספק לילדיהם המבוגרים העולים בין הקשר כי לציין חשוב
 ממשית עזרה ידי על והן חברתית-נפשית תמיכה ידי על הן לילדיהם, עוזרים המבוגרים העולים

 לילדים, עוזרים הם כי דיווחו הילדים עם הגרים מהעולים 60%כ- למשל, היומיומית. בהתארגנות
הבית. ובעבודות קניות בעריכת בעיקר

ושכנים חברים עם קשרים 6.1.2
 כי עולה מדיווחיהם משפחה. קרובי שאינם אנשים עם מפגשים על גם נשאלו המבוגרים העולים

 נפגשים כמחציתם לשעבר. המועצות מברית חדשים עולים שהם חברים עם נפגשים הם כלל בדרך
 ותיקים עולים עם נפגשים המבוגרים מהעולים אחוזים עשר ארבעה אלה. חברים עם קרובות לעתים
 דמיאן גם )ראה ותיקים ישראלים עם תכופות פגישות על דיווחו 5% רק לשעבר. המועצות מברית

(.24-23 עבי :1996 ורוזנבאום־תמרי,

 נפגשים שהם או לשכניהם עזרה או ייעוץ לשם לפנות יכולים שהם ציינו המבוגרים מהעולים מחצית
(.26 לוח )ראה חברתיות בנסיבות עמם

 בשבוע. פעם לפחות ילדים( )למעט נוספים אנשים עם נפגשים 60+ בני מהעולים 42% הכול בסך
 )ברודסקי אחרים עם בשבוע פעם לפחות נפגשים 65+ בני הוותיקים מהקשישים 78% השוואה, לשם

 ומושתתת בארץ הוותיקים של מזו יותר קטנה העולים של החברתית הרשת כלומר (.1991 ואחרים,
 ובברית בארץ הקשישים העולים של החברתיות הרשתות את השווה ליטווין משפחה. בני על בעיקר

 יוצא (.Litwin, 1995) קטנה אכן החברתית הרשת לישראל העלייה לאחר כי ומצא לשעבר המועצות
 גם אלא בארץ הוותיקים של זו לעומת קטנה העולים של החברתית שהרשת בלבד זו שלא אפוא

לארץ. עלייתם לפני להם שהייתה זו לעומת

חברת׳ במועדון חם1ביק 6.1.3
 שלהם הביקור דפוסי את לבדוק חשוב המבוגרים, העולים של החברתית הרשת צמצום בגלל

 ביקרו מהם כרבע העולים, דיווחי פי על גילם. בני חברים לפגוש יכולים הם שבו חברתי, במועדון
 לפחות זאת לעשות נוהגים שביקרו מאלה כמחצית לסקר. שקדם החודש במשך חברתי במועדון

 במועדון מבקרים שאינם ממי אחוזים ארבעים בחודש. פעמיים או פעם מהם שליש ועוד בשבוע פעם
זה. מסוג בפעילות להשתתף רצון הביעו חברתי
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בארץ החברה ״no הרצון שביעות 6.1.4
 שהם העובדה כי נראה בגילם, מהוותיקים פחות אחרים אנשים עם נפגשים המבוגרים שהעולים אף

 שבעי כמחציתם יחסית. מספקת חברתית מסגרת להם נותנת נוספים משפחה בני עם לארץ הגיעו
 ,59-28 בני יותר צעירים עולים שבקרב מזה יותר גבוה שיעור זהו בארץ. שלהם החברה מחיי רצון

 מחיי רצון שביעות הביעו מהם 32% רק ואשר המקבילה בתקופה לשעבר המועצות מברית שעלו
להתפרסם(. עומד ואחרים, )ליטוויק בישראל שלהם החברה

 היו לשעבר המועצות בברית שלהם החברה חיי כי שטענו הצעירים מהעולים 68% לעומת כן, כמו
 מהעולים 59% רק כך אמרו להתפרסם(, עומד ואחרים, )ליטוויק בארץ מאשר יותר טובים

 בברית מאשר טובים יותר בארץ שלהם החברה חיי כי דיווחו אף (6%) מהם מעטים המבוגרים.
 המקומות בשני מידה באותה טובים שלהם החברה חיי כי מרגישים (35%) היתר לשעבר. המועצות

להשוות. יכולים שאינם או

 על משפיע איננו שהוותק לכך תמיכה בארץ. ותק או גיל לפי זה בתחום משמעותיים הבדלים אין
 לקליטת במשרד ולמחקר לתכנון באגף שנערך מעקב מממצאי מקבלים חברה מחיי הרצון שביעות
 יולי עולי בקרב הרצון שבעי שיעור בין הבדל אין כי המראים ורוזבאום־תמרי דמיאן ידי על העלייה

 )דמיאן השבעים בשנות לארץ שהגיעו לשעבר המועצות ברית עולי בקרב השיעור לבין 1990
(.1996 ורוזנבאום־תמרי,

ופנאי תרבות פעילויות 6.2
 ופנאי. תרבות בפעילויות עוסק המבוגר העולה שבה המידה הוא החברתיים החיים של אחר היבט

 טענו 31 % עוד ובילוי. תרבות לאירועי כלל יוצאים אינם כי טענו המבוגרים מהעולים אחוזים שישים
 הם כאלה, בפעילויות עוסקים הם כאשר בחודש(. מפעם )פחות רחוקות לעתים זאת עושים הם כי

ולסרטים. לתיאטרון להרצאות, ופחות לקונצרטים או לטיולים יוצאים כלל בדרך

 לבילוי יוצאים מהם 4% רק .74-60 בני העולים מאשר פחות לבילויים יוצאים 75+ בני העולים כצפוי,
יותר. מהצעירים 10%כ- לעומת בחודש פעם לפחות כלשהו תרבותי לאירוע או

 לצאת מעוניינים 75+ בני הישישים מהעולים וכמחצית 74-60 בני מהעולים אחוזים כשבעים
 מדוע נשאלו בכך המעוניינים אלה בהווה. לעשות נוהגים שהם ממה יותר ובילוי תרבות לפעילויות

 אלה. פעילויות עלות היא לכך העיקרית הסיבה כי אמרו מהם כשני-שלישים זאת. עושים אינם
 לפעילויות יציאותיהם את המגביל כגורם התפקודי מצבם את גם העלו 75+ מבני אחוזים כארבעים

ובילוי. תרבות

נפשית רווחה ותחושת בדידות 6.3
 יותר בבדידות יחושו המבוגר, בגיל במיוחד החברתית, סביבתם את שינו אשר שאנשי□ להניח סביר
 המבוגרים העולים שרוב והעובדה העלייה של היקפה זאת עם אך בארץ, רבות שנים שחיים ממי

 התלוננו המבוגרים העולים מן 22% רק ואמנם, מאוד. עליהם מקילים משפחותיהם עם לארץ הגיעו
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 בארץ הוותיקה האוכלוסייה בקרב לשיעור דומה שיעור וזהו - קרובות לעתים בדידות חשים הם כי
(.1991 ואחרים, )ברודסקי

 הם כי מה□ 40%כ- דיווחו 1992שב- בעוד בדידות. פחות חשים 1992-1989 עולי הזמן עם כצפוי,
 המדווחים שיעור כי לציין מעניין .21%ל- השיעור ירד 1995 בשנת קרובות, לעתים בדידות מרגישים

 פחות שהם אף ,1995 בשנת 1992-1989 עולי בקרב לשיעור דומה 1994-1992 עולי בקרב בדידות על
בארץ. ותיקים

 החשים יותר יש ומעלה 75 בני העולים בקרב - בדידות חשים העולים שבה למידה קשור הגיל
בהתאמה(. 18% לעומת 31%) יותר צעירים בגילים מאשר בדידות

 בסקלת השתמשנו המבוגרים העולים של הנפשית רווחת□ תחושת על כללית תמונה לקבל כדי
Goldberg et al., 1979 ;General Health Questionnaire) GHQ.) חרדות, דיכאון, כגון תחומים בה נכללים 

 ,28 עד ביותר, הטוב המצב את המשקף מ־ס, נעים והציונים וכד׳, מהחיים רצון שביעות תחושת
 לשלוש המבוגרים העולים חולקו אחרות בעבודות כמקובל ביותר. הגרוע המצב את המשקף
 10-6 שקיבלו אלה נקודות, 5-0 שקיבלו אלה השונים: הפריטים על תשובותיהם פי על קבוצות
(.Lohr and Ware, 1987) ומעלה נקודות 11 שקיבלו ואלה נקודות

 לוח )ראה בישראל הוותיקה האוכלוסייה של מזו בהרבה נופלת העולים של הנפשית רווחתם מידת
 )כגון לחרדות קשור כאחד והעולים הוותיקים של נמוכה נפשית רווחה לתחושת העיקרי הגורם (.27

 גבוה שיעור העולים בקרב אך ביטחון(, אי עצבנות, מוגדרת, סיבה ללא פחד ועומס, לחץ הרגשת
 הנאה חוסר הוא העולים, בקרב בעיקר אך האוכלוסיות, בשתי נוסף בולט גורם מהן. סובלים יותר

מהחיים.

)באחוזים( 65+ בני יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב (GHQ) נפשית רווחה תחושת :27 לוח

ותיקים*
עולים סה״כ

1995-1
1994-1992 עולי

1995-1
1992-1989 עולי

1995-1
1992-1989 עולי

1992-1 GHQ-1 כללי ציון

100 100 100 100 100 הםל סן
51 29 28 30 16 )טוב( 5-0
22 32 34 31 23 )!ינוני( 10-6
27 38 38 38 61 )גרוע( 28-11׳

.1991 ואחרים, ברודסקי ותיקים: על המידע מקור *

 1994-1992 עולי זאת לעומת הזמן. במשך השתפרה 1992ו- 1989 עולי של הנפשית רווחתם תחושת
 המדדים בשני הבדידות. לדפוס דומה זה דפוס (.27 לוח )ראה 1995 בשנת 1992-1989 לעולי דומי□

 שהגיעו העולים של הכללי הנפשי ומצבם ,1992-1989 עולי של הנפשי מצבם הזמן ע□ משתפר
מלכתחילה. יותר טוב לאחרונה
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 כמחצית הגיל. עם יותר גרוע המצב נפשית רווחה בתחושת גם הבדידות, תחושת לגבי שנמצא כמו
 גרועה(. נפשית רווחה תחושת על )המעיד 28-11 של ציון קיבלו 74-60 מבני כשליש לעומת 75+ מבני

 תחושת בארץ הוותיקים של מזו יותר גדולה אינה העולים של הבדידות שתחושת אף לסיכום,
בארץ. בחייהם הכרוכות והדאגות החרדות בגלל בעיקר יותר, נמוכה הנפשית רווחתם

(65+ )בני קשישים עולים של והתפקוד׳ הבריאותי מצבם .7
 לבני מיועדים שונים ציבוריים ששירותים וכיוון הגיל, עם מחריפות והתפקוד הבריאות שבעיות כיוון

אחרת. במפורש צוין כן אם אלא זו, גיל לקבוצת מתייחסים זה בפרק הממצאים כל ומעלה, 65

 הזדקקותם מידת ועל עצמאי בית משק לנהל יכולתם על משפיעים קשישים של ותפקודם בריאותם
 משפחתם מבני העזרה היקף ועל קשישים עולים של תפקודם על מידע היומיום. בחיי הזולת לעזרת

 פתרונות בחינת ולשם הציבורית השירותים ממערכת להם הדרושה התמיכה אומדן לשם חיוני
 ועל קשישים עולים של תפקודם ועל בריאותם על נתונים יוצגו זה בפרק להם. המתאימים הדיור
הממושך. והטיפול הבריאות בשירותי שלהם השימוש דפוסי

מוגבלות שיעורי 7.1
 לו, ומחוצה בביתם עצמאי באופן לנוע יכולתם במידת נמדד הקשישים של התפקודי מצבם

בית. משק לנהל יכולתם ובמידת אישי, טיפול של יומיומיות פעולות בעצמם לבצע ביכולתם

יומיומי: בתפקוד למוגבלות הבאות בהגדרות השתמשנו
 לצאת יכול או לבית מחוץ לצאת כלל יכול איננו כאשר לביתו מחוץ בניידות מוגבל הקשיש ■

גלגלים. כיסא או הזולת בעזרת רק הבית מן
 היומיומיות מהפעולות באחת לפחות הזולת לעזרת זקוק הוא אם אישי בטיפול מוגבל הקשיש ■

הבית. בתוך ניידות או בשירותים שימוש הלבשה, אכילה, רחיצה, הבאות:
 מהפעולות באחת לפחות הזולת לעזרת זקוק הוא אם הבית משק בניהול מוגבל הקשיש ■

ארוחות. הכנת או כיבוס קניות, עריכת הבית, ניקוי הבאות:

אישי ובטיפול לבית מחוץ בניידות מוגבלות שיעוח 7.1.1
 בניידות מוגבלים היו בקהילה המתגוררים הקשישים מהעולים אחוזים עשר שלושה ,1995 בשנת
 יותר מוגבלים ויותר 70 בני שהעולים משום זאת הוותיקים. הקשישים בקרב 9% לעומת לבית, מחוץ

 (.28 לוח )ראה זה בשיעור 69-65 בני הוותיקים לבין העולים בין הבדל אין זאת, לעומת מהוותיקים.
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 הגרים 65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב לבית מחוץ בניידות מוגבלות שיעורי :28 לוח
 )באחוזים( 1995ב- גיל, לפי בקהילה,

ברוקדייל. ג׳וינט־מכון—מידע מרכז ותיקים: על המידע מקור *

*1994ב- ותיקים עולים גיל

9 13 65+

5 5 69-65
5 9 74-70

14 23 75+

 ,14% היה בקהילה הגרים 65+ בני העולים בקרב אישי בטיפול המוגבלים שיעור שנה, באותה
 75+ בני הישישים ששיעור אף זאת, (.29 לוח )ראה הוותיקה היהודית האוכלוסייה בקרב 9% לעומת
 נובע מהפער חלק (.41%) בארץ ותיקים יהודים קשישים בקרב מהשיעור (36%) נמוך בקרבם

 נוסיף אם הוותיקים. בקרב הנהוגים המיסוד שיעורי לעומת עולים של יותר נמוכים מיסוד משיעורי
 65+ בני העולים מבין 15%ש- הרי בקהילה, המוגבלים למספר במוסדות המוגבלים מספר את

 בקרב אישי בטיפול המוגבלות שיעורי 69-65 שבגיל בעוד הוותיקים. מבין 12% לעומת מוגבלים,
 לוח )ראה יותר גבוה העולים בקרב המוגבלות שיעור 70 מגיל החל דומים, הוותיקים ובקרב העולים

29.)

 בקהילה, הגרים 65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב אישי בטיפול מוגבלות שיעורי :29 לוח
)באחוזים( 1995ב- גיל, לפי

*1994ב- ותיקים עולים גיל

9 14 65+

4 5 69-65
5 8 74-70

16 28 75+

ברוקדייל. ג׳וינט־מכון—מידע מרכז ותיקים: על המידע מקור *

ב״ת משק בניהול מוגבלות שיעור" 7.1.2
 הבית. משק בניהול בקשיים כול ראשית מתבטאת הקשישים של תפקודם ברמת הירידה כלל בדרך

 לערוך הבית, את לנקות מתקשים הם אישי, טיפול של יומיום בפעולות מתקשים שהם לפני עוד
 בית משק בניהול המוגבלים שיעור ארוחותיהם. את בעצמם להכין או עצמם בכוחות לכבס קניות,
 אין מהוותיקים. יותר מוגבלים העולים 75+ בגיל .47% היה 1995 בשנת הקשישים העולים בקרב
(:30 לוח )ראה יותר צעיר בגיל אלה אוכלוסיות שתי. של המוגבלות בשיעורי משמעותי הבדל
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 הגרים 65+ בני יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב בית משק בניהול מוגבלות שיעורי :30 לוח
 )באחוזים( 1995ב־ גיל, לפי בקהילה,

ותיקים* עולים
\ ...... > — •- ד- •-ו-

45 47 65+
27 23 69-65
37 42 74-70
60 74 75+

.1991 ואחרים, ברודסקי ותיקים: על המידע מקור *

 הזקוקים הקשישים שיעור את בהכרח משקף אינו בית משק בניהול המוגבלות שיעור כי לציין יש
 לבצע היכולים ילדים( או זוג )בני אחרים במחיצת גרים שרבי□ מאחר זה, בתחום פורמלית לעזרה

עבורם: אלה פעילויות

הבריאות מצב 7.2
 ואמנם, הוותיקים. משל גרועה בריאות על מצביעים העולים בקרב יותר הגבוהים המוגבלות שיעורי

 )ראה הוותיקים של ממצב□ גרוע העולים של מצב□ סוכרת, למעט שנבדקו, הכרוניים המצבים בכל
(.31 לוח

)באחוזים( 65+ בני יהודי□ ותיקים ובקרב עולים בקרב כרוניים מצבים שכיחות :31 לוח

ותיקים*
 עולים סה״כ

1995ב-

 ערלי
1994-1992 

1995ב-

 עולי
1992-1989 

1995ב-

 עולי
1992-1989 

1992ב-

37 53 46 56 60 גבוה דם לחץ
35 48 46 49 59 בחזה כאבים
24 42 41 42 54 נשימה קוצר
31 54 54 54 53 ברגליי□ פרקים דלקת
34 43 41 43 47 בידיי□ פרקים דלקת
16 18 16 19 18 סוכרת

.1991 ואחרים, ברודסקי ותיקים: על המידע מקור *

 85% ירוד. בריאותי מצב על העצמי הדיווח את תואמים כרוניות מחלות שכיחות על העולים דיווחי
 בקרב 62% לעומת זאת, כגרוע. או טוב כל-כך כלא בריאותם מצב את העריכו 65+ בני מהעולים
(.1991 ואחרים, )ברודסקי זה בגיל הוותיקים

ובתפקוד בבריאות שינויים 7.3
 (.31 לוח )ראה 1995ל- 1992 בין מסוימות מחלות בשכיחות ירידה חלה 1992-1989 עולי בקרב

 אחרי שהגיעו העולים לגבי (.42%ל- 54%)מ- נשימה וקוצר (49%ל- 59%)מ- בחזה כאבים על מדובר
 בחזה, כאבי□ דם, )לחץ מחלות בכמה 1992ב- מקודמיהם חולי□ פחות ה□ כי נמצא ,1992 מאי

 המבוגרים העולים שבריאות ייתכן שנבדקו. המחלות ביתר לקודמיהם ודומים נשימה( וקוצר
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 שיפור בזכות או לשעבר המועצות בברית שקיבלו מזה יותר טוב רפואי טיפול בזכות השתפרה
וכד/ נשימה קוצר דם, לחץ כמו מצבים שכיחות על משפיע אשר הזמן, ע□ הנפשי במצבם

 חלה ,1992-1989 עולי בקרב מסוימים כרוניים מצבים של בשכיחותם ההדרגתית הירידה עם בבד בד
 בשיעור השינוי .1995 לשנת 1992 משנת בית משק בניהול המוגבלים העולים בשיעור ירידה בקרבם

 1994-1992 עולי .1995 בשנת 31%ל- 1992ב- 40%מ- בלבד, (74-65) יותר הצעיר בגיל משמעותי זה
הגיל. קבוצות בכל ,1992ב- שהיו כפי ,1992-1989 לעולי בית משק בניהול המוגבלות בשיעורי דומים

 1992 משנת 1992-1989 עולי בקרב אישי בטיפול מוגבלות בשיעורי משמעותיים הבדלים נמצאו לא
.1994-1992 עולי לבין 1992-1989 עולי בין אלה בשיעורים הבדלים נמצאו לא כן, כמו .1995 לשנת

בשירותים שימוש 7.4
 ושיעור הוותיקה היהודית הקשישים מאוכלוסיית בריאים פחות הקשישים שהעולים מאחר

 ובשירותים הבריאות בשירותי שלהם השימוש מידת על לעמוד מעניין יותר, גבוה בקרבם המוגבלים
גיל. אותו בני הוותיקים של לזו אותה ולהשוות ממושך לטיפול מוסדיים

בריאות בשירות׳ שימוש 7.4.1
 מכבי, חולים בקופת 18% הכללית, החולים בקופת מבוטחים 60+ בני מהעולים 58% היו 1995 בשנת

 החולים בקופת המבוטחים שיעור מאוחדת. חולים בקופת 6%ו- לאומית חולים בקופת 17%
(.65%) 1992-1989 עולי בקרב מאשר (43%) 1994-1992 עולי בקרב יותר נמוך היה הכללית

 העולים בקרב מאשר 60+ בני עולים בקרב יותר גבוה הכללית החולים בקופת המבוטחים שיעור
 השיעור זאת, עם להתפרסם(. עומד ואחרים, )ליטוויק זו לקופה שייכים מהם 43% אשר ,28-59 בני

(.1996 ואחרים, )ברג 80%כ- שהוא הכללית, באוכלוסייה 60+ בני בקרב מאשר יותר נמוך

 לזה זהה מספר לשנה, לנפש בממוצע 0.4 הוא 65+ בני עולים בקרב חולים בבתי האשפוזים מספר
(.32 לוח )ראה הוותיקה היהודית האוכלוסייה של

 ועם משפחה רופא עם הפגישות תדירות נמדדה אמבולטוריים( )שירותים הראשונית הרפואה בתחום
 יותר קצת בתדירות משפחה רופא עם נפגשו הקשישים העולים 1995ב- כי נמצא חולים. קופת אחות
 1988 בשנת ברוקדייל בג׳וינט-מכון שנעשה במחקר ותיקים קשישים לגבי שנמצא ממה גבוהה

 חולים קופת אחות עם פגישותיהם בתדירות גדול הבדל יש זאת, לעומת (.1991 ואחרים, )ברודסקי
 לעומת בשנה לנפש בממוצע פגישות 4.9 - ותיקים קשישים על מחקר באותו שנמצא למה יחסית

 מברית עולים על אחר מחקר נתוני עם אחד בקנה עולה זה ממצא (.32 לוח )ראה בהתאמה 7.8
 עומד ואחרים, )ניראל ברוקדייל בג׳וינט-מכון שנעשה הבריאות במערכת לשעבר המועצות

 אחות עם הנפגשים לשעבר המועצות מברית העולים שיעור 1993ב- כי מראים הנתונים להתפרסם(.
 מברית העולים בארץ, הוותיקים שלעומת נראה הוותיקה. האוכלוסייה בקרב מהשיעור 60%כ- היה

אחות. בשירותי להשתמש רגילים אינם לשעבר המועצות
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65+ בני יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב בריאות בשירותי שימוש :32 לוח

*ותיקים 1995ב- עולים 1992ב- עולים מדדים

שנתי ממוצע - כלליים חולים בבתי אשפוזים
0.4 0.4 0.4 לנפש

11.9 13.7 11.3 לנפש שנתי ממוצע - משפחה רופא עם פגישות
שנתי ממוצע - חולים קופת אחות עם פגישות

7.8 4.9 5.3 לנפש

ברוקדייל. ג׳וינט-מכון—מידע מרכז המידע: מקור *
הפרטי. במימונם במוסדות השוהים עולים על ידוע לא **

.1991 ואחרים, ברודסקי ותיקים: על המידע מקור *

ממושן לטיפול מוסדיים בש׳חרדם שימוש 7.4.2
 לטיפול מוסדיים בשירותים השימוש בהיקף הוותיקים לבין העולים בין משמעותיים הבדלים יש

 שלגבי לציין יש .1994-1990 בשנים האוכלוסיות בשתי המיסוד שיעורי את מציג 33 לוח ממושך.
 בכוחות לממן יכולים אינם העולים כלל שבדרך מאחר בלבד הציבורי המיסוד שיעור מוצג העולים

הפרטי. במימונם במוסדות הנמצאים עולים על ידוע ולא מוסדי סידור עצמם

 - המוגבלות ששיעורי אף זאת, הוותיקים. של מאלה בהרבה קטנים העולים של המיסוד שיעורי
 של הגבוה שיעורם הוא לכך ההסברים אחד בקרבם. יותר גבוהים - למיסוד העיקריים מהגורמים

 הלא- העזרה זמינות את מגדיל משותף בית משק הקשישים. העולים בקרב משותפים בית משקי
 לשיעור לכן הציבורית. השירותים במערכת תלותו את ומקטין הקשיש לרשות העומדת פורמלית

 הן - ממושך לטיפול השירותים מתכנני עבור רבה משמעות משותפים בית במשקי הגרים הקשישים
 שירותי יותר לתכנן יש משותפים בית במשקי גרים קשישים שיותר ככל הקהילתיים. והן המוסדיים

במוסדות. נוספות מיטות ופחות תומכים קהילה

*1994-1990 בשנים ,65+ בני יהודים ותיקים ושל עולים של מיסוד שיעורי :33 לוח

ותיקים
ופרטי ממשלתי במימון

 ותיקים
ממשלתי במימון

 עולים
**ממשלתי במימון

שנה

 שיעור
 לאלף

קשישים
 מספרים

מוחלטים

 שיעור
 לאלף

קשישים
 מספרים

מוחלטים

 שיעור
 לאלף

קשישים
 מספרים

מוחלטים

44.0 17,196 22.1 8,674 4.2 94 1990
44.1 17,614 22.1 8,906 4.9 210 1991
45.7 18,422 20.9 8,480 9.8 542 1992
49.3 20,058 20.0 8,444 12.9 860 1993
52.4 21,839 23.5 9,797 13.4 1,038 1994
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 במהלך כי רואים אנו זאת, עם הוותיקים, של מאלה נמוכים העולים של המיסוד שיעורי אמנם
 היה העולים של הציבורי המיסוד שיעור העלייה גל שבתחילת בעוד במהירות. גדלים הם השנים

 פרטי( + )ציבורי הכללי המיסוד משיעור וכעשירית ותיקים של הציבורי המיסוד משיעור כחמישית
 משיעור ולכרבע ותיקים של הציבורי המיסוד משיעור ממחצית ליותר הגיע הוא 1994 בסוף שלהם,

 של המיסוד דפוסי התפתחות אחר ולעקוב להמשיך יש (.33 לוח )ראה שלהם הכללי המיסוד
יצטמצם. שהפער או הוותיקים של מזה נמוך יישאר השיעור האם לראות כדי העולים

מבוגרים עולים של הקליטה תהלין .8
 בדקנו כך לשם בארץ. לחיים המבוגרים העולים של הסתגלותם מידת על כללית תמונה נציג לסיום

 החדשה. בסביבתם עצמאי באופן לתפקד המבוגרים העולים של ליכולתם הקשורים היבטים שלושה
 די להם יש האם נשאלו הם שנית, העברית. בשפה שליטתם מידת את לתאר נתבקשו הם ראשית

 על דעתם את להביע נתבקשו הם ולבסוף להם. זכאים מבוגרים שעולים שונים שירותים על מידע
הישראלית. לחברה הסתגלותם מידת

העברית בשפה שליטה 8.1
 קשרים וליצור עצמאי באופן לתפקד העולים של יכולתם על משפיעה העברית השפה ידיעת

 חברתית מסגרת וליצור חדשה לסביבה להסתגל במיוחד מתקשים מבוגרים אנשים חברתיים.
 כן, כמו הבדידות. הרגשת את ומגבירים מהסביבה הניתוק תחושת את מחריפים שפה קשיי חדשה.
 הבריאות בתחום במיוחד שונים, בשירותים יחסית גבוהה בתדירות משתמשים מבוגרים אנשים

 אלה. שירותים להשיג המבוגרים העולים על מקשה השפה ידיעת אי הממושך. הטיפול ובתחום
 יכולים שאינם העולים שיעורי 34 בלוח מוצגים זו, מבחינה העולים של מצבם על תמונה לקבל כדי
העברית. בשפה להשתמש כלל

)באחוזים( 60+ בני עולים בקרב העברית השפה ידיעת :34 לוח

העולים כל סך
1995ב-

 1994-1992 עולי
1995ב-

 1992-1989 עולי
1995ב-

1992-1989 עולי
1992ב-

 יכול איננו העולה
כלל:

48 57 43 52 פשוטה שיחה להבין
57 66 53 57 פשוטה שיחה לשוחח
75 84 70 75 פשוט מכתב לקרוא
81 88 78 76 פשוט מכתב לכתוב

 בעברית, 1992-1989 עולי של שליטתם במעט השתפרה הסקרים שני בין שחלפו השנים שלוש במשך
 בקרב יותר גבוה 1995ב- בעברית הבסיסי הידע בעלי שיעור כן, כמו פשוט. מכתב בכתיבת למעט

 פשוט. מכתב בכתיבת למעט שנבדקו, ההיבטים בכל 1994-1992 עולי בקרב מאשר 1992-1989 עולי
 להשתמש יכולים אינם המבוגרים העולים רוב הזמן, עם מסוים שיפור שחל אף כי להדגיש יש

(.34 לוח )ראה בסיסית בעברית
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 בשנת לדוגמה, .65+ בני עולים לבין 64-60 בני עולים בין בעברית השליטה במידת הבדלים קיימים
 64% לעומת בעברית פשוטה שיחה לנהל כלל יכלו לא יותר ה״צעירים״ מהעולים כשליש ,1995

 מה במידת משקפים אלו פערים שנבדקו. התחומים בכל נמצאו כאלה הבדלים .65+ בני בקרב
 64-60 בני העולים מבין רבעים כשלושה כלשהי. פורמלית במסגרת העברית השפה בלימוד הבדלים

 העולים שמוצאים העניין מידת גם .65ה-+ מבני כמחצית לעומת כזו במסגרת עברית למדו
 השפה את ללמוד להוסיף רצון הביעו יותר מה״צעירים" 52% לגיל, קשורה השפה בלימוד המבוגרים

הקשישים. העולים בקרב בכך המעוניינים 37% לעומת כלשהי, פורמלית במסגרת

 יותר עוד בולט 59-28 בני עולים של לזו בעברית 60+ בני עולים של שליטתם מידת את משווים אם
 רק (.14-13 עמ׳ :1996 ורוזבאום־תמרי, דמיאן גם )ראה עברית בלימוד הגיל עם העולה הקושי
 לנהל כלל יכולים אינם 2% בעברית, פשוטה שיחה להבין כלל יכולים אינם מהצעירים אחד כאחוז
 כזה מכתב לכתוב יכולים אינם 17%ו- בעברית פשוט מכתב לקרוא יכולים אינם 13% כזו, שיחה

לצאת(. עומד ואחרים, )ליטוויק

שירותי□ על מידע 8.2
 הציבוריות. השירותים מערכות של השונה המבנה היא לאחרת אחת מארץ במעבר הבעיות אחת
 נוסף מכשול הוא השפה ידיעת אי העברית. בשפה שולטים אינם העולים הקודם, בסעיף שראינו כפי

 העולים האם לבדוק היה חשוב לכן אתן. והתקשורת אלה מערכות של פעילותן אופן להכרת בדרך
להיעזר. יכולים הם בהם שונים שירותים לגבי מידע מספיק בידם יש כי חשים

)באחוזים( 1995 ,60+ בני עולים בקרב שירותים על מידע :35 לוח
1994-1992 עולי 1992-1989 עולי

■j —-
סה״כ

׳■ •1-' ■ - - - ~ ׳ ■ ■ -------------- ■ ׳■

בנושא: מידע חסר
56 41 46 בארץ שוני□ במקומות הדיור זמינות
54 36 42 לדיור הסיוע תנאי
46 35 38 ובריאות קהילה רווחה, שירותי
44 32 36 העולים זכויות

 יותר היו מידע להם חסר כי שטענו מי של השיעורים הנושאים, בכל ,35 מלוח לראות שניתן כפי
 בתחושתם שיפור חל הזמן עם כלומר, .1992-1989 עולי בקרב מאשר 1994-1992 עולי בקרב גבוהים

שברשותם. המידע על העולים של

 היא לקליטתם הקשורים בנושאים מידע לקבלת ביותר הרצויה הדרך המבוגרים, העולים של לדעתם
 נוספת דרך בעיניהם. עדיפה זו שדרך ציינו מחציתם ובטלוויזיה. ברדיו ברוסית תשדירים באמצעות

 פרוספקטים כמו אחרות, דרכים עיתונים. באמצעות היא מהעולים, רבע על המועדפת מידע, לקבלת
מאוד. קטנים בשיעורים צוינו ציבור, עובדי של הסברים או כתוב וחומר

 יום מדי כי דיווחו העולים שרוב בחשבון נביא אם יעילים, להיות יכולים אלה מידע הפצת אמצעי
(.67%) ברוסית עיתונים וקוראים (85%) ברדיו ברוסית לתכניות מאזינים הם
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לארץ ההסתגלות 8.3
 על נשאלו הם בארץ, לחיים המבוגרים העולים של הסתגלותם עלי כללית תמונה לקבל כדי

(.36 לוח )ראה הקליטה תהליך על דעתם ועל בארץ הרגשתם

 מהשוואה בישראל". בבית "מרגישים הם כי אמרו המבוגרים מהעולים כמחצית ,1995 בשנת
 בגל לשעבר המועצות מברית שעלו העבודה בגיל עולים על שנערך ממחקר שהתקבלו לנתונים
 ביתם היא ישראל כי החשים שיעור כי מתברר לצאת(, עומד ואחרים, )ליטוויק האחרון העלייה

 אינם המבוגרים מהעולים 12% כי לציין יש (.63%) 59-28 בני הצעירים, העולים בקרב יותר גבוה
 כבני יותר חשים המבוגרים מהעולים אחוזים וחמישה שישים ביתם. היא ישראל כי כלל חשים

 של יחסם כי דיווחו מהעולים אחוזים ושישה ארבעים כישראלים. מאשר באו שממנה הרפובליקה
 (41%) והיתר כלפיהם אדישים שהישראלים אמרו 14% מאוד; טוב או טוב אליהם הוותיקים

טוב. אינו היחס כי התלוננו

 כולם כמעט (.75%) בישראל מחייהם מרוצים הם כי אמרו המבוגרים העולים רוב שנה, באותה
 ניתנה אילו לישראל לעלות החלטתם על חוזרים היו 80%ו- בארץ שיישארו חושבים או בטוחים

 המועצות מברית למכר או לידיד ממליצים היו האם נשאלו העולים (.36 לוח )ראה זו אפשרות להם
 רבעים שלושה זה. מסוג עצות נותנים אינם הם שבעיקרון טענו מחציתם לארץ. לעלות לשעבר
 בסקר המקביל השיעור לעומת עלייה זוהי בחיוב. כך על ממליצים היו זאת, עושים שהיו מאלה

זה(. מסוג עצה לתת המוכנים אלה מתוך 40%) 1992

)באחוזים( לארץ 60+ בני עולים של הסתגלותם :36 לוח

עולים סה״כ 1994-1992 עולי 1992-1989 עולי 1992-1989 עולי
1995ב- 1995ב- 1995-1 1992ב- הסתגלות של מדד

בישראל" בבית "מרגיש
53 48 55 ★ למדי( או )בהחלט

בן מאשר כישראלי יותר מרגיש
16 12 18 * בא שממנה הרפובליקה

אליו הישראלים שיחס מרגיש
46 40 48 * למדי מאוד/טוב טוב

מהחיים מאוד/מרוצה, מרוצה
75 66 72 * בישראל

96 94 98 * בארץ שיישאר בטוח/חושב

לעלות ההחלטה על חוזר היה
80 81 80 * לישראל

70 66 72 38 הקליטה מתהליך מרוצה

.1992 בסקר נשאלה לא זו שאלה *
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 בארץ הקליטה מתהליך רצונם שביעות את הביעו המבוגרים מהעולים אחוזים שבעים ,1995 בשנת
 שזהו רק לא לצאת(. עומד ואחרים, )ליטוויק 59-28 בני עולים בקרב 56% לעומת (,36 לוח )ראה
 העולים לשיעור יחסית ביותר משמעותית עלייה גם זוהי הצעירים, של מזה יותר גבוה שיעור

בלבד. 40%כ- על עמד אשר ,1992 בשנת הקליטה מתהליך מרוצים שהיו המבוגרים

 (66%) יותר גבוה 1994-1992 עולי בקרב הקליטה מתהליך הרצון שבעי שיעור כי להדגיש יש
 1995ב- 1992-1989 עולי בקרב לשיעור יותר וקרוב לעיל( כאמור 40%) 1992 בסקר שנמצא מהשיעור

 היא כי נראה בארץ. ותק לצבירת רק קשורה איננה יותר הגבוהה הרצון שביעות כלומר, (.72%)
 לאפשרויות הקשור בכל ,1992 לעומת ,1995ב- בארץ ששררו השונים מהתנאים גם מושפעת

 הגורמים על לחץ פחות קיים ולכן האחרונות בשנים מגיעים עולים שפחות העובדה למשל, הקליטה.
 לספק יכולים כן לפני שעלו וחברים משפחה קרובי דיור; של היצע יותר יש בקליטה; המטפלים

 פתרונות למתן ולהתארגן להיערך שהות הייתה העלייה את הקולטת למערכת בקליטה; תמיכה
וכו׳. העולים לצורכי

 של והנפשי החברתי מצבם של שונים למדדים קשורה הקליטה מתהליך הרצון שביעות כי נמצא
 שלהם החברה חיי כי מרגישים אשר עולים בקרב יותר גבוה הרצון שבעי שיעור המבוגרים. העולים

 לשעבר המועצות בברית להם שהיו החברה חיי כמו מידה, באותה טובים או יותר, טובים בארץ
 לשעבר המועצות בברית יותר טובים היו שלהם החברה חיי כי המרגישים עולים בקרב מאשר (85%)
 נפשית רווחה תחושת בעלי שהם עולים בקרב יותר גבוה הרצון שבעי שיעור כי נמצא כן, כמו (.62%)

 שאינם עולים ובקרב (47%) גרועה נפשית רווחה תחושת בעלי בקרב מאשר (83%) בינונית או טובה
 קרובות או קרובות לעתים בדידות המרגישים עולים בקרב מאשר (75%) בדידות מתחושת סובלים

(.52%) מאוד

ודיון סיכום .9
 עולים קבוצות של המיוחדים לצרכים המודעות גוברת לשעבר המועצות מברית העלייה גל בעקבות

 העולים אוכלוסיית היא אלו מקבוצות אחת במיוחד. חריפים להיות עלולים הסתגלותן קשיי אשר
 60 בני עולים 115,000כ- לארץ עלו 1995 דצמבר ועד ,1989 בסוף העלייה, גל מתחילת המבוגרים.

 לחברה המעבר בעקבות והבריאות החברה הדיור, בתחומי מיוחדים צרכים זה בגיל לעולים ומעלה.
מתקדם. בגיל חדשה

 ,1995 בסוף בוצע הסקר ומעלה. 60 בני מבוגרים עולים בקרב שנערך מסקר ממצאים מציג זה דוח
 נעשית כן, כמו נוספים. ובתחומים הדיור בתחום זו אוכלוסייה של מצבה על ללמוד במטרה
 ועל הזמן עם שחלו השינויים על ללמוד כדי ,1992 בסוף שנערך דומה סקר של לממצאיו השוואה
 הצרכים לאופי הנוגעות שאלות על לענות ניסיון נעשה העולים. של מצבם על בארץ הוותק השפעת

עבורה. שירותים פיתוח על ולהשלכות להיקפם זו, אוכלוסייה של
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 המגורים סביבת ולהעדפותיו. העולה לצורכי הולם דיור הוא בקליטה החשובים הנושאים אחד
 בפרט. המבוגר העולה ושל בכלל העולה של הכללית תחושתו ועל פעילותו רמת על מאוד משפיעה

 הלאומי. מהביטוח זקנה מקצבת החיים המבוגרים, על במיוחד מכביד הדיור בתחום ההוצאות נטל
 מכסה איננה היא כלל בדרך אולם לזוג(, $250ו- ליחיד $200) דירה בשכר חודשית לעזרה זכאים הם
 גם להם קשה מעבודה הכנסות להם שאין מאחר הפרטי. בשוק שכירות של הגבוהה העלות את

 בדוח שעלו העיקריות השאלות לכן, דירה. רכישת לצורך ממשלתית למשכנתה זכאותם את לממש
 הולם פתרון מצאו מהם כמה - הדיור בעיית עם המבוגרים העולים של התמודדותם באופן עסקו

 תהליך על המכבידה מרכזית בעיה להוות ממשיך הדיור מהם כמה ואצל זה בתחום לצורכיהם
הקליטה.

 גרו 14% ועוד בבעלותם שהן בדירות גרו המבוגרים מהעולים 26% ,1995 בסוף כי, עולה הסקר מן
 - זמני בדיור גרו עדיין העולים יתר קבוע. דיור לפתרון הגיעו 40%כ- כלומר, ציבורית. בשכירות

 האחרונים, לגבי בבעלותו. שהדירה משפחה בן אצל (9%) והיתר הפרטי בשוק בשכירות כמחציתם
 לסיוע כזה בהסדר הגרים זכאים שבהן השנים שבע תחלופנה כאשר בהמשך, יגורו כיצד ברור לא

דירה. בשכר ממשלתי

 של לזה )דומה גבוה הוא בארץ ילדים להם שיש העולים ששיעור מאחר כי מראים הסקר ממצאי
 הילדים, עם משותף מגורים הסדר הוא הדיור בתחום למצוקה השכיחים הפתרונות אחד ותיקים(,

 שלישים כשני ,1995 בשנת משכנתאות. שילוב בעזרת קנויות בדירות אם ובין שכורות בדירות אם בין
 אחרים משפחה בני עם 16% ועוד ילדים עם 51%) משותפים בית במשקי גרו המבוגרים מהעולים

 בארץ ותיקים 60+ בני משיעור בהרבה גבוה זה שיעור משפחה(. בני שאינם אחרים אנשים עם או
אחרים(. עם 4% וערד ילדים עם 19%) משותף מגורים בהסדר הגרים

 מקרר גם הם המשפחה בני הדיור. הוצאות את מקטינים משותף בית במשק הילדים עם מגורים
 בהסדרי שינוי כל לכן עצמאי. באופן בית משק לנהל שמתקשים למי במיוחד זמינה, לעזרה

 לאפשר כדי הדרושים השירותים היקף על והן דיור בפתרונות הצורך היקף על הן משפיע המגורים
 המגורים הסדר מידה באיזו לבחון מאוד חשוב לפיכך עצמאי. חיים אורח לנהל המבוגרים לעולים

 הילדים של הכלכלי שמצבם עד - בלבד זמני פתרון הוא מידה באיזו לחלופין, או, קבוע המשותף
שונים: מהיבטים נבחנה זו סוגיה יקטן. משותפים למגורים כגורם הכלכלי המרכיב ומשקל ישתפר,

 של תוצאה או לשעבר המועצות בברית קיים שהיה מגורים דפוס של המשך זהר אם נבדק א.
 המועצות בברית גם כך גרו ילדיהם עם בארץ שגרים מאלה מחצית שרק נמצא בארץ. הקשיים
לשעבר.

 שהיא בהנחה המשותף, המגורים מהסדר המבוגרים העולים של רצונם שביעות מידת נבדקה ב.
 זה. מהסדר מרוצים ילדיהם עם הגרים המבוגרים מהעולים אחוזים כשישים ליציבותו. מדד

 היה המרוצים שיעור כי לציין יש נפרד. מגורים הסדר ומעדיפים מרוצים אינם היתר זאת, לעומת
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 אלה בקרב מאשר לשעבר המועצות בברית כזה מגורים בהסדר שגרו אלה בקרב יותר גבוה
בהתאמה(. 43% לעומת 69%) הילדים עם ביחד שם גרו שלא

 בלבד כלכלית משותפים למגורים הסיבה שאם להניח סביר משותפים. למגורים הסיבות נבחנו ג.
 תקטן הילדים, של הכלכלי מצבם ישתפר כאשר הזמן, שעם הרי יחד, לגור מהרצון נובעת ואינה

 ילדיהם עם המתגוררים המבוגרים מהעולים אחוזים ושבעה שבעים משותפים. למגורים הנטייה
 קשייהם את ציינו מהם 58%ו- שלהם הכלכליים הקשיים היא זה להסדר הסיבה כי ציינו

 עצמאי בית במשק הגרים שיעור כי נמצא כן, על יתר להסדר. כסיבה הילדים של הכלכליים
 של היצע יותר בהם יש ואשר יחסית נמוכה בהם השכירות עלות אשר פריפריאליים, באזורים

 רצון כמו, - נוספות סיבות גם הוזכרו זאת עם הארץ. במרכז מאשר יותר גבוה ציבוריות, דירות
 אלה, במקרים (.42%) הילדים עזרת את המצריך גרוע בריאות ומצב (43%) הילדים עם לגור
 בית במשק לגור להמשיך ירצו המשפחה בני הכלכלי, המצב ישתפר אם גם כי להניח, סביר

משותף.

 בהסדר לגור כוונה על היא אף מצביעה וילדיו המבוגר העולה ידי על במשותף דירה קניית ד.
 דירות קנו המבוגרים העולים מן כחמישית כי עלה, 1995 מסקר ארוך. לטווח משותף מגורים

משכנתאות. שילוב ידי על ילדיהם עם יחד

 עם משתנים הם מידה באיזו נבדק המשותפים, המגורים הסדרי יציבות לבדיקת נוסף כמדד ה.
 עם הגרים 60ה-+ בני 1992-1989 עולי שיעור ירד שנים כשלוש במשך כי נמצא בארץ. ותק צבירת

עצמאי. בית למשק שנים שלוש במשך עברו מהעולים 20%כ- כלומר, ,50%ל- 70%מ- ילדיהם

 שכיחה דרך הם הילדים עם משותפים מגורים כי מראים הדיור בתחום הממצאים לסיכום,
 בתקופה דיור פתרון במציאת הכרוך הכבד הכלכלי הנטל עם המבוגרים העולים של להתמודדותם

 העולים מן חלק עבור כי להניח ניתן זמן, לאורך זה הסדר יציבות לגבי עלייתם. לאחר הראשונה
 המגורים מהסדר המרוצים אלה הילדים, עם יחד משותפת דירה שקנו אלה בעיקר - המבוגרים

 שינוי צפוי לא - המשפחה בני לתמיכת זקוקים והתפקודי הבריאותי מצבם שמפאת ואלה המשותף
 כך גרים משותפים בית במשקי הגרים העולים מן משמעותי חלק זאת, לעומת המגורים. בהסדר

להם. מתאפשר היה אילו עצמאי, לדיור לעבור מעדיפים והיו כלכליים אילוצים בגלל

 בהתמודדות המשפחה של המרכזי התפקיד את בחשבון להביא יש לעולים הדיור מדיניות בתכנון
 המבוגרים ושהעולים תיפגע לא זו תמיכה שרשת לכך ולדאוג לארץ וההסתגלות הדיור בעיות עם

 עולים לאותם דיור פתרונות בדחיפות למצוא יש במקביל, משפחה. בני בקרבת או יחד לגור יוכלו
 אינם או יכולים אינם שהם או בארץ משפחה קרובי להם שאין מאחר במצוקה הנמצאים מבוגרים

 עולים של היא הדיור צורכי מבחינת הבעייתיות הקבוצות אחת קרוביהם. עם יחד לגור רוצים
 המשותף. המגורים מהסדר מרוצים ואינם משותפים בית במשקי שכורות בדירות הגרים מבוגרים
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 כך הגרים לערלים בהשוואה המבוגרים. העולים מכלל כחמישית כוללת זו קבוצה ,1995 סקר פי על
 עצמאי בית במשק שגרר ערלים של יותר גבוה שיעור זו בקבוצה יש המשותפים, מהמגורים ומרוצים

 של יותר גבוה שיעור גבוהה, בצפיפות הגרים עולים של יותר גבוה שיעור לשעבר, המועצות בברית
 חסרונות אין כי החושבים של אפסי ושיעור פרסיות חוסר ועל סכסוכים על המתלוננים עולים

 שלה הדיור שצורכי אחרת, קבוצה "המרוצים"(. בקרב רבעים כשלושה )לעומת משותפים למגורים
 עולים עצמאי. בית במשק שכורות בדירות הגרים המבוגרים העולים של זו היא פתרונם, על באו לא

 זמני, דיור בפתרון גרים בארץ, המבוגרים העולים מאוכלוסיית כחמישית היוו 1995ב- אשר אלה,
 ומעלה $300 משלמים מהם רבעים )כשלושה השכירות הוצאות נטל את לחלוק מי עם להם אין

הכלכלי. מצבם על קשות השלכות יש ולכך ומעלה(, $400 משלמים אף 30%ו- חודשי שכ״ד

 בעיקר נוספים, לצרכים התייחסות דורשת העולים של קליטתם הדיור, בתחום לצרכים בנוסף
 של החשוב תפקידה להלן, שנראה כפי החברתית. הקליטה ובתחום הבריאותי-תפקודי בתחום

אלה. בתחומים גם ביטוי לידי בא המשפחה

 מאשר המבוגרים העולים בקרב יותר גבוה כרוניות ממחלות הסובלים אחוז בריאותית, מבחינה
 גבוהים יומיומי בתפקוד המוגבלות שיעורי גם כי נמצא לכך בהתאמה הוותיקים. גילם בני בקרב
 בקרבם המיסוד שיעור מהוותיקים, יותר מוגבלים שהעולים למרות כי, לציין יש העולים. בקרב יותר
 משפחה, בני עם משותפים בית משקי של הגבוהה השכיחות הוא לכך ההסברים אחד יותר. נמוך

 חיי לנהל להם מאפשר איננו והתפקודי הבריאותי שמצבם לקשישים יומיומית עזרה המספקים
 של השימוש דפוסי בקביעת חשוב גורם מהווה המשפחה קרבת כלומר, עצמאי. באופן יומיום

 במגורים לגור להמשיך בכך, המעוניינות עולים, למשפחות לעזור כדי בשירותים. המבוגרים העולים
 לדאוג יש מוסדיים, דיור לפתרונות הביקוש את להקטין ובכך הקשיש העולה עם יחד משותפים

זו. אוכלוסייה עבור קהילתיים תמיכה שירותי לפיתוח

 בין קשר אמצעי מהווים המשפחה בני הממושך, בטיפול פורמלית בלתי עזרה מקור להיותם בנוסף
 הצעירים המשפחה בני לו. מוכרת שאיננה הפורמליים השירותים מערכת לבין המבוגר העולה

 כי מראים הסקר ממצאי כן, על יתר יותר. בה ומתמצאים החדשה לסביבה יותר מהר מסתגלים
 עוד עליהם מקשה השפה ידיעת אי בסיסית. בעברית להשתמש יכולים אינם המבוגרים העולים רוב

 קלות, ביתר העברית השפה את רוכשים הצעירים העולים זאת, לעומת הסביבה. עם קשר ליצור יותר
 שונים, לשירותים הזקוק הקשיש, בין כמתווכים לשמש יכולים יותר הצעירים המשפחה שבני כך

אותם. המספקת המערכת לבין

 עם חברתיים קשרים ליצור העולים של לקושי הסיבות אחת גם היא העברית השפה ידיעת אי
 על בעיקרה בנויה העולים של החברתית הרשת כי מראים הסקר ממצאי ואמנם, החדשה. סביבתם

 מהצפוי פחות סובל שהעולה משום יתרון משפחתו בבני מוקף העולה של להיותו משפחה. קרובי
 השיעור על עולה אינו בדידות על שדיווחו המבוגרים העולים שיעור - ובדידות ניכור מתחושת
 יש המבוגרים לעולים זאת, עם מהאוכלוסייה(. )כחמישית גיל באותו בארץ ותיקים בקרב המדווח
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 בארץ. הוותיקים גילם לבני מאשר משפחה בני שאינם אנשים ועם חברים עם קשרים פחות
 הצטמצמה בארץ המבוגרים העולים של החברתית הרשת כי יודעים גם אנו אחרים ממחקרים

 כך זו, לאוכלוסייה חברתיים מועדונים לפתח רצוי לכן, לשעבר. המועצות בברית להיקפה יחסית
 שאינם מאלה 40%שכ- הממצא לאור במיוחד לחברים, גם תתרחב שלהם החברתית שהרשת
זאת. לעשות מעוניינים במועדונים מבקרים

 הנפשית הרווחה תחושת כי בסקר נמצא בדידות, הרגשת למנוע מצליחה המשפחה שנוכחות אף
 מחרדות סובלים בקרבם יותר גבוה שיעור בגילם. הוותיקים של מזו נופלת המבוגרים העולים של

 מסוימת ירידה חלה בארץ, יותר רב זמן נמצאים העולים כאשר זאת, עם מהחיים. הנאה ומחוסר
 רצון שביעות רובם הביעו יחסית, הנמוכה הנפשית הרווחה תחושת למרות כך. החשים בשיעור
 לישראל. לעלות החלטתם על חוזרים היו (80%) מרביתם כן, על יתר (.75%) בישראל מחייהם כללית

 האחרונה בתקופה לארץ שהגיעו העולים מידה באיזו היא בסקר שנבחנה נוספת חשובה שאלה
 תכנון לשם העבר מניסיון ללמוד אפשר והאם הראשונים; העלילה בגלי שהגיעו לאלה דומים

 ולאחר במיוחד, גבוה היה בשנה העולים מספר העלייה גל של הראשונות בשנתיים אמנם, מדיניות.
 כלל מתוך המבוגרים )שיעור לשנה עולים 70,000כ- על והתייצב משמעותי באופן ירד הוא מכן

 וקטן הולך הזמן עם אולם, (.14%ל- 13% בין - השנים לאורך קבוע יותר או פחות נשאר העולים
 מידה באיזו לבחון חשוב לכן, העולים. כלל מתוך הראשונות בשנתיים שהגיעו העולים של משקלם
 באיזו כן, ואם בהתחלה, שהגיעו מאלה במאפייניהם שונים האחרונה בתקופה שמגיעים העולים

העלייה. קשיי עם בהתמודדות לרשותם העומדים המשאבים על משפיעים אלה הבדלים מידה

 הבדלים אין - משפחתי מצב מין, גיל, - הדמוגרפיים המאפיינים שברוב כך על מצביעים הממצאים
 הבריאות בתחום גם מכן. לאחר שעלו העולים לבין 1992 אמצע עד שעלו העולים בין משמעותיים

 שבאים העולים בשיעור עלייה חלה זאת, לעומת ביניהם. הבדלים נמצאו לא והתפקוד
 ברור לא אולם גבוהה. השכלה בעלי של יותר נמוך אחוז בקרבם ויש האסיאתיות מהרפובליקות

 בשוק אינם 60+ בני העולים שרוב מאחר הקליטה, בתהליך משמעותיים אלה הבדלים האם
 הקליטה, תהליך לגבי משמעות לו שיש הבדל, נמצא כן משמעותית. ההשכלה רמת שבו העבודה,
 10% לעומת 1992 אמצע לאחר שהגיעו העולים בקרב 23% - בארץ ילדים להם שאין העולים בשיעור

 משום הדיור בעיות עם התמודדותם אופן על השלכות זו לעובדה כן. לפני שהגיעו העולים בקרב
 לתמיכה העיקרי המקור הם שילדים מאחר מזו, יתרה להם. זמין פחות ילדים עם מגורים שהסדר

 המשפחה. בני לעזרת תחליף שהם תומכים, שירותים יותר לפתח מחייב העדרם ופיזית, רגשית
 ומוסדות מוגן דיור כמו חוץ־ביתיים, לסידורים פניות ביותר גם יתבטא שהדבר ייתכן הארוך לטווח

ממושך. לטיפול

 1992 אמצע לאחר לארץ שעלו העולים וכלכלה, דיור כמו מסוימים, בתחומים כי נמצא זאת עם
 מעבר כלומר, לפניהם. לארץ שהגיעו העולים של ההתחלתי מהמצב יותר טוב התחלתי במצב הם

 הציבורי, הדיור בהיקף הגידול באבטלה, הירידה - בארץ בתנאים שחלו השינויים גם הוותק, לגורם
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 גם ייתכן העולים. רווחת על משפיעים - העלייה בקצב וההאטה בארץ הכלכלי במצב השיפור
 יכלו הם ולכן קודמיהם, משל יותר רבים היו לארץ כשהגיעו להם שהיו הכלכליים שהאמצעים

 או קרובים יש כלל בדרך הראשון הגל לאחר שהגיעו לעולים לכך, בנוסף זמן. בפחות טוב להסתדר
 אמצע לאחר שהגיעו העולים כמחצית הקליטה. בתהליך בהם נעזרים והם לפניהם, שעלו חברים

 ייתכן אז. עד שעלו מאלה כשליש לעומת בארץ, לקליטתם הרבה תרמה זה מסוג שעזרה ציינו 1992
 ומבחינת בדידות תחושת שמבחינת לכך ההסברים אחד הוא אלה בתחומים יותר הטוב שמצבם
 שעלו מהעולים מלכתחילה יותר טוב במצב הם לאחרונה שעלו העולים כללית רווחה תחושת

 היו מאשר בארץ הקליטה מתהליך כללי באופן מרוצים יותר הם כן, כמו העלייה. גל בתחילת
העלייה. לאחר מיד קודמיהם
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Another area examined in the survey was the health and functioning of immigrants aged 65+ in 
comparison to non-immigrant Israeli Jews of similar age. In 1995, the frequency of chronic 
conditions (aside from diabetes) was higher among the immigrants. The immigrants were also more 
dependent on others for their daily functioning. For example, 14% were dependent on others for 
activities of daily living versus 9% among the older non-immigrants. Part of the gap stemmed from 
the lower rates of institutionalization among the immigrants. One explanation for the low rate of 
institutionalization among the immigrants is their high rate of shared households, which provide 
informal support. Nevertheless, the rate of institutionalization has risen with time and there is a need 
for continued monitoring in order to see whether it will approach the rate for non-immigrants.

,The studies findings in the area of housing have already been used in the process of development of 
housing assistance for elderly immigrants. The JDC-Brookdale Institute was asked to provide 
various estimates of housing needs and to simulate the implications of a range of alternative policy 
proposals. This has contributed to the gradual expansion of housing assistance for the elderly 
immigrants.



,The rest, about half of the older immigrants, rented on the private market, meaning they resided in 
temporary housing. The rate of rentals on the private market was even greater among those 
immigrants living in independent households than in shared households (59%). This group (which 
comprised about a fifth of the immigrants from the FSU aged 60+) is at particularly high risk, as 
they have no one with whom to share the burden of rent.

The rates of older immigrants living in owner occupied or public housing were higher in the 
periphery (the south and the north) than in the center of the country due to lower housing costs and 
the larger supply of public housing.

It was found that length of residence in Israel had a substantial effect on housing ownership. During 
the period between the two surveys, the rate of permanent (self- or government-owned) housing 
among the older immigrants who came to Israel during 1989-1992 almost tripled (from 17% to 
49%). During the same period, the rate of privately rented housing among this population dropped 
to almost half of the 1992 rate (from 80% to 42%). Similarly, the rate of older immigrants living in 
permanent housing in 1995 was greater among those who came to Israel during 1989-1992 than 
among those who came during 1992-1994 (49% and 19%, respectively).

The housing situation and financial conditions of the older immigrants are inter-connected. On the 
one hand, an immigrant’s financial standing influences the way he deals with the issue of housing, 
while on the other, his housing outlays influence his financial standing, and thus his standard of 
living. The report provides detailed information on the income of the elderly and their housing 
costs.

In order to obtain a picture of housing preferences, the report also presents the factors which the 
immigrants considered to be most important when deciding where to live, as well as their attitudes 
to living in public housing and sheltered housing. Of all the factors mentioned, the most frequent 
was proximity to family: In 1995, some two-thirds of the immigrants placed proximity among the 
three most important factors in choosing a place of residence. Among those living in privately 
rented housing, 37% expressed willingness to move to public or sheltered housing, even one hour’s 
travel time away.

One of the main subjects related to the adaptation of older immigrants to life in Israel is their social 
integration. Almost all older immigrants from the FSU have family in Israel: In 1995, 86% had 
children, 51% had grandchildren and 66% had other relatives living in Israel. The immigrants’ 
social network was smaller than that of non-immigrant Jewish Israelis of parallel age and was based 
mostly on children and grandchildren: Three-quarters maintained close ties with their children 
(either living with them or meeting them at least once a week), and two-thirds with their 
grandchildren. However, only 40% met at least once a week with other family members or 
non-family members, versus 80% among older non-immigrants. Some 60% of the immigrants noted 
that their social life was better in the FSU and about half were satisfied with their social life in 
Israel. In 1995, about 60% said they did not go out to cultural events or for entertainment. A high 
proportion were indeed interested in doing so but could not due to the costs involved. Despite this, 
they complained of loneliness no more than did the non-immigrants, about a fifth of both groups 
saying they often felt lonely.



Abstract

Between the end of 1989 and December, 1995, approximately 600,000 immigrants came to Israel 
from the former Soviet Union (FSU). These included a number of groups with special needs. One 
such group was older immigrants. By 1995, about 115,000 immigrants from the FSU aged 60+ had 
arrived in Israel, some 80,000 of them aged 65+. This report presents the findings from two surveys 
conducted among this population. The first was conducted at the end of 1992, the second at the end 
of 1995. Each employed a nation-wide sample of all older immigrants who had arrived from the 
FSU from the end of 1989 until six months prior to the survey. The findings provide information on 
the adaptation of elderly immigrants to Israel, on the ways they confront their problems, and on 
their housing, social and health needs.

The two surveys made it possible to identify changes over time and how these changes were 
connected with length of residence in the country, various characteristics of the immigrants, or 
different conditions existing in the country at the times of the two surveys. In order to examine 
these changes we made comparisons among the following three groups: immigrants who arrived in 
Israel from September, 1989, to May, 1992, and were interviewed during the first survey; 
immigrants who arrived in Israel from September, 1989, to May, 1992, and were interviewed during 
the second survey; and immigrants who arrived in Israel from June, 1992, to December, 1994, and 
were interviewed during the second survey.

The report first presents findings concerning housing, which is a central aspect in immigrant 
integration. On the one hand, the elderly’s residential surroundings are an important factor in 
determining their quality of life and ability to function; on the other, it is especially difficult for 
elderly immigrants to bear the financial strain involved in housing outlays, as most subsist on 
minimum pensions. Thus, it was important to identify the needs in this area and the implications for 
the planning of housing for older immigrants.

Most of the older immigrants from the FSU arrived in Israel with their families. Thus, a frequent 
housing solution has been the shared household with adult children (and their spouses) or with other 
family members. In 1995, two-thirds of the older immigrants from the FSU resided in shared 
households as compared to one quarter among the country’s older non-immigrant Jewish 
population. The older immigrants’ post-immigration rate of shared households was also greater than 
their pre-immigration rate in the FSU (41%). This means that shared housing is not necessarily the 
continuation of a housing pattern in the FSU, but to a great extent the result of conditions in Israel. 
The immigrants themselves reported that financial considerations were the main reason for shared 
housing. Indeed, where housing expenses were lower or where the supply of public housing was 
greater, the rate of shared housing was lower. With time, as the children of older immigrants “got on 
their feet” financially, there was a certain decline in the rate of immigrants from the FSU living with 
their children - from 70% in 1992 to 51% in 1995.

An additional subject examined in the report is housing ownership, and the relationship between 
this and the type of household. In 1995, 26% of the older immigrants were home owners; in most 
cases, the housing was jointly owned with other family members. Another 14% lived in public 
housing. This means that 40% lived in permanent housing. Another 10% resided with a family 
member who owned the housing unit ־ an arrangement whose long-term stability remains unclear.
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