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תקציר

 ברית ביוזמת אביב-יפו בתל שכונות בשלוש שנערך בוכרה עולי של ממיפקד ממצאים מוצגים זה בדוח
 שיקום ואגף אביב-יפו תל בעיריית עלייה לקליטת הרשות ג׳וינט-ישראל, ובמימון בישראל בוכרה יוצאי

והשיכון. הבינוי במשרד חברתי שכונות

 לישראל שהגיעו בוכרה עולי כל על מידע נאסף ובמסגרתו ,1998 ספטמבר-נובמבר בחודשים נערך המיפקד
 שלום. ובקריית עופר בנווה שפירא, בשכונת מתגוררים ואשר (,1989 ספטמבר )מאז האחרון העלייה בגל

 של משק-בית בכל ובית. בית בכל הדירות כל וסריקת בשכונה הבתים כל של מיפוי היתה המיפקד שיטת
 כל לגבי המבוקש המידע את מסר והוא ,18 גיל שמעל הבית מבני אחד ברוסית רואיין שאותר בוכרה עולי

משק-הבית. דיירי

 יש בארץ, בוכרה עולי של מייצג במדגם ולא אביב בתל שכונות בשלוש שנערך במיפקד שמדובר מאחר
 פריפריאליים באזורים המתגוררים עולים של שמצבם לצפות ניתן בכללותה. העדה לגבי בהכללות להיזהר

 מתוך העולה לתמונה חשיבות נודעת זאת, למרות אביב. בתל שנפקדו העולים של ממצבם שונה יהיה
 בעזרת אומתו המיפקד ממצאי לכך, בנוסף ייחודי. קליטה דפוס על מצביעה היא שכן המיפקד ממצאי
 לשעבר מברית-המועצות עולים נוער בני על מקיף מחקר במסגרת שנאספו בוכרים נוער בני על נתונים
בארץ. ישובים בחמישה שנערך

 מהם 11% - בארץ היהודית האוכלוסייה של הבית למשקי בהשוואה גדולים בוכרה עולי של הבית משקי
 הטיפוס הבית, משק הרכב מבחינת האוכלוסייה. בכלל בלבד 4% לעומת יותר, או נפשות שבע כוללים
 של הוא בשכיחותו השני הטיפוס .43% - (18 גיל )עד הצעירים וילדיהם הורים זוג של הוא ביותר השכיח

.23% - תלת-דורית משפחה

 ילדים עם המשפחות מכלל 13%ו- בוכרה עולי של הבית משקי מכלל 90/0 מהוות החד-הוריות המשפחות
 עם משפחות בקרב החד־הוריות המשפחות משיעור נמוך זה שיעור תלת-דוריות(. משפחות הן )חלקן
(.21%) לשעבר ברית-המועצות עולי כלל בקרב ילדים

 האוכלוסייה שבכלל לזה דומה כלל לומדים שאינם (17-14 )גילאי הנוער בני אחוז כי מראים המיפקד נתוני
 כשני- רק בלבד. 3% ־ בפרט קווקז, ולעולי בכלל, לשעבר, ברית-המועצות לעולי בהשוואה ונמוך היהודית,
 העצמאי. החינוך של במסגרות לומדים מרבע ולמעלה החינוך, משרד שבפיקוח במסגרות לומדים שלישים

 של בפנימיות או בבתי-ספר לומדים 13־6 מבני שליש :הילדים בקרב יותר עוד גדול העצמאי החינוך משקל
העצמאי. החינוך

 עם עולה אינו והוא מהבנות, 6%ו- מהבנים 29% - נמוך 21-18 הגיל בקבוצת בצבא המשרתים שיעור
 צעירים של הלימודית שהאוריינטציה לומר ניתן 25-22 גילאי של התנהגותם על בהתבסס בארץ. הוותק

 במוסדות לימודים של בכיוון היא לימודיהם, את להמשיך המתעתדים תיכון בית-ספר בוגרי בוכרה עולי
אוניברסיטה. של בכיוון מאשר יותר לאחיות בית-ספר או להנדסאים בית-ספר מסוג על-תיכוניים



 80%ו־ מהגברים 90% ־ מוצאם בארץ העבודה בכוח השתפות של גבוהה ברמה מאופיינים בוכרה עולי
 בקרב התעסוקה שיעורי מועסקים. 64-18 מגילאי שני־שלישים כיום, עלייתם. לפני מועסקים היו מהנשים

(.64-55) המבוגרים הגילים את להוציא הגברים של מאלה משמעותית בצורה נופלים אינם נשים
t

 רק מטה: כלפי מקצועית ניידות של רבה במידה מתנסים בוכרה עולי גם אחרות, עולים לקבוצות 'בדומה
 בבוכרה שעבדו 42% לעומת וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות עובדים מהמועסקים 12%

 במקצועות שעבדו בלבד 3%ל- בהשוואה מקצועיות, בלתי בעבודות עובדים 32% ואילו אלו, במקצועות
בבוכרה. אלו

 ותכניות שירותים לתכנון ומשמשים והמקומי הארצי במישור מדיניות לקובעי הועברו המיפקד נתוני
זו. אוכלוסייה בעבור התערבות



תודה דברי

 ריכזו אשר דדש ולבוריס סוקולוב ולרומן השדה עבודת בביצוע מקצועי ייעוץ סיפקה אשר לוי לרותי תודה
העבודה. איכות על מרבית הקפדה תוך העבודה את

 על דור, ולאמיר גבאי לזיוה ובמיוחד אביב־יפו, בתל העירונית הקליטה רשות לאנשי הלב מעומק תודה
המראיינים. בגיוס עזרתה על הרשות, עובדת דוידוב, לברטה גם תודה השדה. עבודת להצלחת תרומתם

 וחיה ויזמות, תעסוקה עולים, שילוב אגף ראש פינס, דני ובמיוחד הג׳וינט, אנשי של הפעילה התעניינותם
המחקר. למבצעי עידוד מקור היוותה ויזמות, מקצועית הכשרה בתחום בכירה תכניות מנהלת גרף,

 בעיריית וחברתי כלכלי למחקר המרכז מנהל חדד, מנשה של במיוחד ההיגוי, ועדת חברי של הערותיהם
הדוח. להעשרת תרמו אביב-יפו, תל

 אתי שיזגל, ולאילנה הדוח את שערכה אלון לבלהה וכן הנתונים, את עיבדה אשר מועלם לאביבית תודה
הדוח. בהדפסת שסייעו יוניוב ולענבל גבריאלי

המבוקש. המידע את לנו וסיפקו בפנינו דלתם את פתחו אשר בוכרה לעולי תודה ולבסוף,
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הרקע .1
 עולי של זו היא האחרון העלייה בגל לישראל שהגיעו לשעבר ברית-המועצות עולי בקרב הקהילות אחת

 עד שכשליש מעריך הקליטה ומשרד וטג׳יקיסטן, אוזבקיסטן ממדינות הגיעו איש 80,000כ- בוכרה.
 ומדויק מבוסס מידע בנמצא היה לא הנוכחי למחקר שעד מאחר הבוכרית. העדה בני הינם מהם לכמחצית

 עולי לבין בוכרה עולי בין רב דמיון קיום הגורסת התפיסה השירותים נותני בקרב רווחה זו, עדה לגבי
קווקז.

 של יחסית קטנים ריכוזים קיימים בהם ביישובים מיפקדים סדרת בוכרה יוצאי ברית ערכה כשנתיים לפני
 שכונות בשלוש בוכרה יוצאי של יותר גדולים לריכוזים המיפקד את להרחיב הוחלט 1998ב- העדה. יוצאי
 אוזבקיסטן מאזורי עולים 12,000כ- לתל־אביב-יפו הגיעו ,1997 שנת לסוף עד הערכה, )לפי אביב־יפו בתל

 תל בעיריית עלייה לקליטת והרשות העבודה, לביצוע ברוקדייל למכון פנה ג׳וינט־ישראל וטג׳יקיסטן(.
 המיפקד. ומממני היוזמים אל הצטרפו והשיכון הבינוי במשרד חברתי שכונות לשיקום והאגף אביב-יפו

 המחקר, נושאי את שאישרה זו והיא המחקר, את שיזמו הארגונים נציגי את שכללה היגוי ועדת הוקמה
המחקר. שיטות ואת האוכלוסייה את

 עולי סך־כל לנושא: בהתאם שונות אוכלוסיות עם בוכרה עולי של השוואות מוצגות הדוח במהלך
 ותושבי אביב-יפו תל תושבי יישובים, בשני בוכרה יוצאי נוער בני קווקז, עולי לשעבר, ברית-המועצות

המיפקד. נערך בהן השכונות שלוש

המחקר מערך .2
המיפקז־ מטר־ת 2.1

:תחומים במספר בוכרה עולי לגבי ומדויק עדכני מידע לספק היתה המיפקד מטרת

 לפני מועסקים שהיו מביניהם אלה )ולגבי עובדים הם בהם המקצועות המועסקים, שיעור :עבודה א(
מועסקים. שאינם מי מאפייני וכן מקצועית(, ניידות - עלייתם

 הם בהן המסגרות החינוך, במערכת המשתתפים שונים בגילים הנוער ובני הילדים שיעורי חינוך: ב(
החליפיים. ועיסוקיהם לומדים שאינם אלה מאפייני לומדים,

דירה. על ובעלות משק-הבית הרכב :דיור ג(

המיפקד ושיטת המיפקד אוכלוסיית 2.2
 האחרון העלייה בגל שעלו בוכרה עולי כל את המיפקד כלל ההיגוי ועדת להחלטת בהתאם

 :אביב-יפו בתל שכונות בשלוש מתגוררים ואשר ,1989 ספטמבר מאז כלומר לשעבר, מברית-המועצות
 האזורים על התבססה השכונות שלוש של הגבולות הגדרת שלום. וקריית עופר נווה שפירא, שכונת
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 העירייה. של הסטטיסטי בשנתון מופיעים ואשר אביב־יפו תל עיריית על-ידי שנקבעו הסטטיסטיים
הבוכרית. בשפה לדבר והיכולת כבוכרים עצמית הגדרה :היו בוכרה יוצאי לזיהוי הקריטריונים

 ובית. בית בכל הדירות כל וסריקת בשכונה הבתים כל של מיפוי נעשה בה בשיטה נערך המיפקד
 השאלון משק-הבית. דיירי כל לגבי הנחוץ המידע את מסרו והם ,18 מגיל משפחה בני היו המרואיינים

סגורות. שאלות בעיקר וכלל ברוסית היה

השדה עבודת ביצוע 2.3
 בוכרה יוצאי מברית עזרה נתקבלה וכן הרוסית, בשפה בעיתונים מודעות באמצעות נעשה המראיינים גיוס

 8 מראיינים, 18 גויסו קפדני סינון לאחר עלייה. לקליטת העירונית הרשות מטעם קליטה ומעובדות
 תת־אזורים, 70ל־ חולקו השכונות שלוש .3.9.98ב- שעות שש במשך הדרכה שעברו בוכרה, יוצאי מתוכם

 צוין לא או במפה, שצוין מבנה כל לגבי לציין היה המראיין על שלו. תת-האזור של מפה קיבל מראיין וכל
 דירה כל לגבי בטופס לרשום ־ מגורים בניין זה היה ואם משמש, הוא למה בפועל, בשכונה נמצא אך במפה
 שרכזי לאחר ורק בלבד, ראיונות שני תחילה ביצע מראיין כל מבוכרה. עולה משפחה בה מתגוררת האם

 ראיונות לבצע הרשות לו ניתנה העבודה את לבצע עליו כיצד בדיוק מבין הוא שאכן וידאו השדה עבודת
 סריקת את שהשלים לאחר רק חדש תת-אזור של מפה קיבל המראיין לו. שהוקצה בתת־האזור נוספים

 המראיינים עם נפגשו השדה עבודת רכזי האזור. של מלא כיסוי הובטח כך במלואה. הקודם תת־האזור
 מפות הקצאת והשאלונים, הסריקה טופסי בדיקת לצורך עלייה לקליטת הרשות במשרדי יומיים מדי

שוטפות. בבעיות וטיפול תת־האזורים של חדשות

 פגעו אשר המקומיות, הרשויות עובדי ושביתת החגים בשל עיכובים חלו השדה עבודת במהלך
 חלק לנשירת הביאו גם כך ובשל איתם, הרכזים של ובקשר המראיינים עבודת של באינטנסיביות
 מאחוז פחות - להתראיין סירובים היו שלא כמעט 1המסורה עבודתם בשל זאת, עם יחד מהמראיינים.

אחד.

 חולים זקנים או לעורה הזקוקים נכים זוג למשל, קשים, מקרים 15בכ־ המראיינים נתקלו עבודתם במהלך 1
 החלה והיא אביב, תל בדרום הסוציאלית לעובדת פרטיהם הועברו הללו האנשים בהסכמת בגפם. המתגוררים

 ובמתן רלוונטיים לשירותים בהכוונה שפקדו לעולים המראיינים סייעו לכך, בנוסף אלה. במקרים מיידי בטיפול
המתאימים. הטלפון מספרי

משקי-הבית על נתונים .3
 אותרו שפירא בשכונת נפשות. 4,134 ובהם בוכרה עולי מתגוררים שבהם משקי-בית 975 אותרו בסך־הכל

 248 - שלום בקריית נפשות, 1,945 ובהם משקי-בית 424 ־ עופר בנווה נפשות, 1,070 ובהם משקי-בית 303
 עופר בנווה התושבים, מכלל 12% בוכרה עולי מהווים שפירא בשכונת נפשות. 1,119 ובהם משקי־בית

(.2.52 לוח ,37 מס> ,1997 אביב-יפו תל של סטטיסטי )שנתון 13% שלום ובקריית ,20%
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ת משק-הבי גודל 3.1
 אחד-עשר בישראל. היהודית האוכלוסייה בכלל ממשקי־הבית גדולים בוכרה עולי של משקי-הבית

 כוללים מהם 34%ו־ האוכלוסייה, בכלל בלבד 4%ל־ בהשוואה יותר, או נפשות שבע כוללים מהם אחוזים
(.1 לוח )ראה האוכלוסייה בכלל 21% לעומת נפשות, שש עד חמש

 )שנתון בארץ היהודית האוכלוסייה בכלל 3.28ל־ בהשוואה 4.2 הוא במשק-הבית הממוצע הנפשות מספר
(.2.29 לוח ,1998,49 מס׳ לישראל סטטיסטי

_____________)באחוזים( הכללית היהודית ובאוכלוסייה בוכרה עולי בקרב משק-הבית גידל :1 לוח
הכללית היהודית האוכלוסייה בוכרה עולי במשק-הבית נפשות מספר

100 100 סה״כ

40 19 2־1
35 36 4־3
21 34 6-5

4 11 7+

משקי־הבית הרכב 3.2
 הטיפוס (.2 לוח )ראה ממשקי-הבית 43% ־ 18 גיל עד ילדים עם זוג הוא ביותר השכיח משק-הבית טיפוס
 .19% - מבוגר( הורה עם חד-הוריות משפחות כולל )לא תלת-דורית משפחה הוא שכיחותו מבחינת השני

 קשיש ומחציתם קשישים זוג כוללים מחציתם ־ משקי־הבית מכלל 8% מהווים קשישים של משקי-בית
 קשישים זה. משק־בית בטיפוס מתגוררים (60+ בנות ונשים 65+ בני )גברים מהקשישים כרבע רק בודד.

 במשפחות למשל, אחרים, משפחה בני עם יחד נוספים, מטיפוסים במשקי-בית כמובן, מתגוררים,
מהקשישים(. 43%) תלת־דוריות

_________________________________________)באחוזיס( משק-הבית הרכב :2 לוח

3

שכיחות_______________________________________________________טיפוס
100 סה״כ

43 18 גיל עד ילדים עם זוג
9 נוספים( משפחה בני )כולל 18 גיל עד ילדים עם חד־הורית משפחה
19 חד-הורית( )שאינה תלת-דורית משפחה

9 18זוג/בודדעםילדיםמעלגיל
4 קשישים זוג

4 בודד קשיש
4 ילדים ללא צעיר זוג

3 בודד צעיר
5 אחר



חד-הוריות משפחות 3.3
 וילדים אמהות רק על-פי-רוב כוללות 5% כאשר משקי־הבית, מכלל 9% מהוות חד-הוריות משפחות
 המשפחות שיעור האם. של הורה על-פי-רוב נוסף, משפחה בן גם כוללות 4%ו־ ,18 מגיל צעירים

 בוכרה עולי בקרב נמצא זהה שיעור .13%ל־ מגיע 1־8 גיל עד ילדים עם המשפחות כלל מתוך החד־הוריות
 )נועם, ישובים בחמישה לשעבר מברית-המועצות עולים נוער בני על שנערך במחקר ובנתניה ברמלה

 כלל בקרב החד־הוריות המשפחות משיעור בהרבה נמוך זה שיעור (.■1998 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ׳,
 עולי בקרב משיעורן מעט ונמוך (,32 עט׳ ד׳2 תרשים ,1998 וציונית, )בן־אריה (21%) ברית-המועצות עולי

(.1998 )קינג, (15%) קווקז

 מבין בשתיים האוכלוסייה בכלל לשיעורן בהשוואה אף נמוך הבוכריות החד־הוריות המשפחות שיעור
 10.3%ל־ מגיעות שפירא בשכונת החד־הוריות המשפחות המיפקד. נערך שבהן השכונות שלוש

 9.2% הם השיעורים עופר בנווה בשכונה; משקי־הבית בכלל 16.4% לעומת הבוכרים, ממשקי-הבית
 משום כנראה ,6.2% לעומת 8.8% הם השיעורים. זאת, לעומת שלום, בקריית בהתאמה; ,13.7% לעומת
(.2.32 לוח ,1997 אביב-יפו תל )עיריית השכונה תושבי כלל של יותר המבוגר הגילים הרכב

ילדי□ עם .במשקי-בית 18 לגיל מתחת הילדים מספר 3.4
 ילדים שלושה מתגוררים משקי־הבית משאר 25%ב- .18 לגיל מתחת ילדים כלל אין ממשקי-הבית 29%ב־

 כצפוי, (.3 לוח )ראה ילדים שישה עד ארבעה מתגוררים 7%וב- בפנימייה(, ילדים )כולל 18 לגיל מתחת
 ,18 לגיל מתחת אחד ילד יש 45%ל־ יותר: נמוך החד־הוריות המשפחות בקרב הצעירים הילדים מספר

ילדים. ארבעה יש שלהן 50/0 לעומת

)באחוזים( ילדיס עס במשקי-בית 18 לגיל מתחת חילדים מספר :3 לוח
חד־הוריות משפחות ילדים עם המשפחות כלל הילדים מספר

100 100 סח״ב

45 29 אחד ילד
35 39 ילדים שני
15 25 ילדים שלושה

5 7 ילדים שישה עד ארבעה

במשק-הבית מפרנסים מספר 3.5
 )שאינם מפרנסים שני ישנם 39%ב־ אחד; מפרנס ישנו 28%ב־ מפרנס; אף אין ממשקי-הבית 18%ב־

 חמישה או ארבעה ישנם ממשקי-הבית 4%וב־ מפרנסים, שלושה ישנם 11%ב־ הזוג(; בני שני בהכרח
 מפרנס לפחות יש בודדים, צעירים ושל קשישים של משקי-בית להוציא משקי-הבית, ברוב מפרנסים.

אחד.
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 הורים שני בהן שיש מהמשפחות בלבד 3% לעומת מפרנס, אף אין החד־הוריות מהמשפחות 30%ב-
 האם )כנראה מפרנסים שני - 15%וב- אחד, מפרנס יש החד־הוריות מהמשפחות 55%ב- .18 גיל עד לילדים

 שיעור כי עולה (1998 )קינג, קווקז עולי של ארצי מדגם על ממחקר השוואתיים מנתונים והסבתא(.
 עולי בקרב המקביל השיעור מאשר בהרבה גדול מפרנס אף אין שבהן הקווקזיות החד-הוריות המשפחות

 משקי-הבית אחוז הורים, שני בהן שיש קווקז יוצאות משפחות בקרב גם .60% על עומד והוא בוכרה,
 מגיע והוא במיפקד שנכללו בוכרה עולי בקרב המקביל השיעור מאשר יותר גבוה מפרנס אף אין שבהם

.13%ל־

דיור 3.6
 מתגוררים 13% הזוג, בני בבעלות בדירה מתגוררים הבוכרים ממשקי-הבית אחוזים ושישה חמישים

פרטית. בשכירות מתגוררים 31%ו- הבוגרים, וילדיהם הורים של משותפת בבעלות בדירה

הפרט■□ על נתונים .4
 975ב- חיים אשר נשים, ומחציתם גברים מחציתם פרטים, 4,134 על מידע נאסף במיפקד לעיל, שצוין כפי

משקי-בית.

דמוגרפיים מאפיינים 4.1
 9%ו׳ ,13 גיל עד ילדים 27% -18 גיל עד צעירים הם השכונות בשלוש המתגוררים בוכרה מעולי 36% גיל:

 זהו ;65+ בני הם 80/0 (.64-22) העיקריים העבודה גילאי עם נמנים כמחצית (.4 לוח )ראה 17-14 גילאי
 13%ל- מגיע בקרבם הקשישים ששיעור לשעבר ברית־המועצות עולי לכלל בהשוואה יחסית, נמוך שיעור

(.1998 יוני עלייה, לקליטת )המשרד

)באחוזים( בוכרח עולי של גילית מתפלגות :4 לוח
שכיחות גיל

7 3-0
4 5-4

16 13-6
9 17-14
2 18
5 21־19

32 44־22
17 64־45

8 65+

 שיעור מגוריהם. בשכונות האוכלוסייה של לזה בהשוואה יותר צעיר מעט בוכרה עולי של הגילי ההרכב
(.5 לוח )ראה יותר נמוך הזקנים ושיעור יותר, גבוה בקרבם 14 גיל עד הילדים
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)באחוזים( תמיפקד שכונות בשלוש גיל, לפי מאוכלוסיית, וכלל בוכרת עולי : 5 לוח
שלום קריית . עופר גווה שפירא

 עולי
בוכרה

 כלל
האוכלוסייה

 עולי
J בוכרה

 >- ילל
האוכלוסייה

בוכרה עולי  כלל
האוכלוסייה

100 100 100 100 100 100 סת״כ
29 24 30 24 27 21 . 14-0
21 17 19 19 19 16 “ 24־15
25 25 28 26 26 27 44־25
18 20 16 20 18 19 64-45

7 14 7 11 10 17 65+

 בעדה הנשים בקרב בוסר" "נישואי שכיחות בדבר שקיבלנו המוקדם למידע בניגוד משפחתי: מצב
 אחד. בן לא ואף נשואות, יותר, צעירות בנות לא אך (,12%) 18 בגיל מהבנות חמש רק כי התברר הבוכרית,

 מגיע 65 גיל עד הנשואים שיעור (.6 לוח )ראה רווקים הם 90%מ־ למעלה כי נמצא 21־19 הגיל בקבוצת גם
 כאשר הנשואות הנשים של בשיעורן היא המשמעותית הירידה ירידה. חלה מכן לאחר אולם ,80%ל-

 בשיעור שינוי אין המבוגרים הגברים שבקרב בעוד בלבד, 350/0 לכדי מגיע 654- בנות בקרב הנשואות שיעור
הנשואים.

)באחוזים( יגיל מין לפי ומעלת, 19 בני של משפחתי מצב :6 לוח
אלמן גרוש רווק בנפרד חי נשוי סת״כ

7 7 13 1 72 100 סת״כ

גברים
- ־ 93 ־ 7 100 21־19
- 3 18 1 78 100 44־22
3 7 2 - 88 100 64־45

11 4 - - 85 100 65+

נשים
־ 1 57 3 39 100 21־19
1 10 6 1 82 100 44־22

12 13 1 - 74 100 64־45
58 5 2 - 35 100 65+

 ילדים (980/0) כולם כמעט הארץ, ילידי הינם השכונות בשלוש המתגוררים בוכרה מעולי 12% בארץ: ותק
 נמצאים נוספים 31% ;שנים שלוש עד - יחסית קצרה תקופה בארץ נמצאים אחוזים אחד-עשר .12 גיל עד

 הם 1%) ומעלה שנים שמונה בארץ שוהים 19% ואילו שנים, שבע ־ 27% שנים, שש עד ארבע בארץ
 העולים עם משפחה קשרי יצרו כנראה והם האחרון העלייה גל לפני לארץ שהגיעו ותיקים בוכרים

משק־בית(. באותו איתם ומתגוררים
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 בברית־המועצות לימודיהם את סיימו 90%כ־ ומעלה. 19 בני 2,566ל־ מתייחסים הנתונים השכלה:
 סיימו 12% - לשעבר מברית-המועצות על־תיכונית השכלה בעלי הם אחוזים ושבעה שלושים לשעבר.

 סיימו אחוזים ואחד ארבעים (.7 לוח )ראה טכניקום או מכללה סיימו 25%ו- מכון או אוניברסיטה
 במוסד מחציתם כיום, לומדים אחוזים שני בישראל. 8%ו- לשעבר בברית־המועצות 33% - תיכון בית-ספר

 בקרב על-תיכוניים ללימודים האוריינטציה מידת על תיכון. בית-ספר סיימו טרם ומחציתם על-תיכוני
 על-תיכוני במוסד לימודיהם את סיימו אחוזים חמישה .25־22 הגיל מקבוצת ללמוד ניתן בוכרה עולי

 או לימודיהם, את השלימו 16% כלומר, כיום. לומדים 3%ו- בברית־המועצות( סיימו נוספים 8%) בישראל
 (,2 1היהודית באוכלוסייה המקבילים בגילים 34%ל- )בהשוואה על־תיכוניות לימוד במסגרות כיום, לומדים

אוניברסיטה. ולא לאחיות בית־ספר או להנדסאים בית-ספר מסוג מוסדות בעיקר הם אלה אולם

1
1
2
1

______________________________)באחוזים( ומעלה 19 בגי בוכרה עילי של השכלתם :7 לוח
2,566 מוחלטים במספרים סה״כ
100 באחוזים סה״ב

 בברית־המועצות על־תיכוני מוסד סיימו
מהם:

אוניברסיטה סיימו
מכללה/טכניקום סיימו

בישראל על־תיכוני מוסד סיימו
בברית־המועצות מלא תיכון בית־ספר סיימו
בישראל תיכון בית-ספר סיימו
 בברית־המועצות מקצועית מדרשה סיימו
 כיתות( 8-5) מלא לא על-יסודי בית-ספר סיימו

בברית־המועצות
בישראל ביניים חטיבת סיימו

כלל למדו לא
כיום לומדים

על-תיכוני במוסד :מהם

37

12
25

1
33

8
2

ג 5 כיתות( 5-1) יסודי בית־ספר

 בכוח השתתפות של גבוהה ברמה מאופיינים בוכרה עולי העלייה: שלפני השנים בחמש עיקרי עיסוק
 בעת ומעלה 18 בני שהיו מהגברים 90% - 1,865 הועסקו ארצה עלייתם לפני מוצאם. בארץ העבודה
 9%ו- מהגברים 3% - בממוצע 7/><0) פנסיה בגיל היו עבדו שלא אלה אלו. בגילים מהנשים 80%ו- עלייתם,

 היו מהנשים אחוזים שבעה (.1%) נכים או (4%) באוניברסיטה או תיכון בבית-ספר תלמידים מהנשים(,
בית. עקרות

 .1995 האוכלוסין מיפקד נתוני מתוך עיבוד2
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 ומורים רופאים, מהנדסים, כגון ואקדמיים, מדעיים במקצועות הועסקו 12% העלייה: לפני משלח-יד
 לשעבר. ברית־המועצות עולי בקרב־כלל המקביל מהשיעור נמוך זה שיעור (.8 לוח )ראה תיכון בבית־ספר

 אחיות כגון וטכניים, חופשיים במקצועות הועסקו מגברים, יותר נשים מהמרואיינים, אחוזים שלושים
 בעבודות הועסקו מנשים, יותר גברים אחוזים, ושמונה עשרים חשבונות. ומבקרי גננות צלמים, מוסמכות,
 וסנדלרות המועסקים( מכלל 8%)כ- לסוגיה תפירה היו השכיחים המקצועות ובבניין. בתעשייה מקצועיות

 עולי כלל בקרב המקביל לשיעור דומה האחרונות המקצועיות הקטגוריות בשתי בוכרה עולי שיעור (.7%)
 הרבה היה ובשירותים במכירות בפקידות, המועסקים של שיעורם לכך, בניגוד לשעבר. ברי׳ת-המועצות

 לעולי בהשוואה בבוכרה(. המועסקים מכלל 5%) הספרים של הגדול מספרם בולט בייחוד גדול. יותר
בוכרה. עולי בקרב יותר גבוה והטכניים החופשיים האקדמיים, המקצועות בעלי שיעור קווקז,

 עולי ולכלל קווקז לעולי בהשוואת מין, לפי מוצאם, בארץ בוכרה עולי של משלחי-היד :8 לוח
)באחוזים( ברית-המועצות

נשים גברים
 עולי סה״כ
קווקז

 עולי כלל
ברית-המועצות נשים גברים

 סה״כ
 עולי

בוכרה
100 100 100 100 סה״כ

34 13 12 12 ואקדמיים מדעיים מקצועות
36 16 20

34 34 23 30 וטכניים חופשיים מקצועות
31 17 24 11 36 18 27 ושירותים מכירות פקידות,

בתעשייה מקצועית עבודה
21 61 41 28 13 44 28 ובבניין
12 6 9 5 3 2 3 מקצועית בלתי עבודה

בארץ המצב 4.2
נוער ובני ילריס )א(

 האוכלוסייה בכלל לשיעורים דומים בוכרה עולי בקרב הרך בגיל הילדים של הלמידה שיעורי :5־0 גילאי
במעון. או בגן לומדים 5-3 יבגילים90%וכד שנתיים, בגיל מהילדים 70%כ־ (.9 לוח )ראה היהודית

)באחוזים( בגן/במעון הלומדים ילדים :9 לוח
בגן/במעון הלומדים הילדים שיעור  'במיפקד הגיל קבוצת גודל

■ מוחלטים במספרים 1הכללית היהודית באוכלוסייהגיל בוכרה עולי בקרב
נתונים אין 20 ׳145 1־0
70 68 67 2
95 89 77 3
96 93 72 4
96 בבית־ספר 17 בגן; 80 85 5

.1998 סטטיסטי שנתון - בישראל ילדים המקור: 1
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 ילדים, 3ל- פרט כולם, בנות. 47%ו- בנים מהם 53% ,13־6 בגילים ילדים 649 אותרו במיפקד :13־6 גילאי
 של לימוד במוסדות ושליש החינוך משרד שבפיקוח במסגרות שני-שלישים לימודית, במסגרת נמצאים
(.10 לוח )ראה העצמאי החינוך

 44%ו־ בנים מהם 56% ,17-14 גילאי נוער בני 382 כוללת המיפקד אוכלוסיית :17-14 גילאי נוער בני
 68% השאר, מבין בישראל. או בברית־המועצות העל-יסודיים לימודיהם את סיימו אחוזים שבעה בנות.

 של במסגרות 1%ו- העצמאי, החינוך של במוסדות לומדים 28% הממלכתי, החינוך של במסגרות לומדים
 ברוב כלשהי. לימודית מסגרת בשום לומדים אינם 3% שרק מכאן (.10 לוח )ראה והרווחה העבודה משרד

הביניים. חטיבת סיום לאחר הנשירה אירעה המקרים

מוחלטים( )במספרים בוכרח ערלי גוער ובני ילדים של למירח שיעורי :10 לוח
סיימו לא בית־ סיימו

בית־ספר תיכון ספר - לומדים לומדים
תיכון או בארץ איו לומדים במסגרות

לא ולומדים בברית־ לגבי מידע במסגרות שלמשרד
לומדים באולפן המועצות המסגרת* אחרות החינוך סה״כ גיל

3 - - מהם ,39 מה□ ,174 :מהם ,433 649 13־6
6 בני 2 ספר בבתי־ 32 של בבתי־ספר 153 ספר בבתי- 422
13 בן 1 בפנימיות 7 העצמאי החינוך בפנימיות 4

של בפנימיות 21 באולפן 3
העצמאי החינוך בגן 4

8 3 26 מה□ ,59 מהם ,45 :מהם ,241 382 17־14
בני□ 5 ספר בבתי־ 53 של בבתי־ספר 30 ספר בבתי־ 237
בנות 3 בפנימיות 6 העצמאי החינוך בפנימיות 2

של בפנימיות 11 מיוחד בחינוך 1
העצמאי החינוך באוניברסיטה 1

של בקורסים 4
העבודה משרד

העצמאי. החינוך של במסגרות לומדים כנראה, הרוב, *

 מברית־המועצות העולים הנוער בני כלל בקרב לשיעור בהשוואה (3%) נמוך כלל לומדים שאינם מי שיעור
 נמצא 1995ב- (.1998 ונועם, )אלנבוגן־פרנקוביץ (10)%* קווקז עולי נוער לבני בהשוואה ובמיוחד לשעבר
 נמצאה לא גם שם ובנתניה. ברמלה מבוכרה עולים נוער בני בקרב (9%) לומדים לא של יותר גבוה שיעור

 שינויים או ערים בין הבדלים משקפים אלה הבדלים האם לקבוע ניתן לא העצמאי. בחינוך השתתפות
השנים. שלוש במשך שהתרחשו

 עדיין מהם (43%) וארבעה שלושים בנות. 42ו־ בנים 37,18 גילאי 79 כללה המיפקד אוכלוסיית :18 גילאי
 (14%) אחד-עשר רק (.11 לוח )ראה עבודה מחפשים (14%) ואחד־עשר עובדים, (25%)כ- עשרים לומדים,
 בנות, ושלוש בנים שלושה ־ (7%) נוער בני שישה נמצאו זו גיל בקבוצת לגיוס. מחכים או בצבא משרתים
 חמישה החינוך. ממערכת 8% של נשירה המשקף נתון הביניים, חטיבת לאחר לימודיהם את שהפסיקו

עבודה. מחפשת ואחת כיום מועסקים הנושרים מתוך
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מוחלטים( )במספרים מין לפי ,18 בגי של עיסוקים :11 לוח
1בנות בנים סח״ב

42 37 79 סח״ב
18 16 34 לומדים

2 ־ 2 מקצועי בקורס לומדים
6 5 11 גיוס לפני או בצבא
8 12 20 ■ י עובדים

- 7 ■ 4 - 11 עבודה מחפשים
1 ־ . 1 בהיריון

נשואות מהבנות אחוזים שניים־עשר 1

בוגרים )ב(
 לצפות היה מתן נשים. 54%ו־ גברים מהם 46% ,21־19 בני 237 כללה המיפקד אוכלוסיית :21־19 גילאי

 5%ו־ מהגברים 35% - בצבא משרתים 20% רק למעשה צבאי. בשירות עסוקים יהיו זו גיל. בקבוצת שהרוב
 ־ היהודית האוכלוסייה בכלל בצה״ל המשרתים מאחוז בהרבה נמוך זה אחוז (.12 לוח )ראה מהנשים

 האחוז (.73 עמי י/3 תרשים ,1998 הילד, לשלום הלאומית )המועצה מהנשים 68%וכ- מהגברים 82%כ־
 ממחצית ולמעלה 20-19 מבנות ששליש לעובדה ודאי קשור המשרתות בוכרה עולות הנשים של הנמוך
 של הנמוך השיעור אולם הבוכרית. העדה של מהמסורתיות ונובע בהיריון(, מהן )כמה נשואות 21 מבנות
עבודה. מחפשים נוספים 10%ו- מועסקים, 21־19 גילאי כמחצית מפתיע. בצבא המשרתים גברים

)באחוזים( מין לפי ,25־22ו־ 21־19 גילאי של עיסוקים :12 לוח
25-22. 21-19

נשים גברים סח״ב ־ נשים גברים סח״ב
121 142 263 128 109 237 מוחלטים במספרים סח״ב
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

62 75 69 56 36 47 עובדים
14 10 12 14 6 10 עבודה מחפשים

־ 6 3 5 35 20 משרתיסבצבא
- - - 6 6 5 תיכון בבית־ספר לומדים
4 3 3 5 6 5 על־תיכוני במוסד לומדים
- 1 1 - 3 2 בישיבה לומדים
4 3 3 4 6 5 מקצועי בקורס לומדים
5 - 2 ־ ־ " בית עקרות

11 2 7 10 2 6 עבודה או לימודים במסגרת נמצאים לא

(64-18 )גילאי תעסוקת )ג(
 ושיעור תעסוקה שיעור העבודה, בכוח השתתפותי שיעור ובהם: תעסוקה, של היבטים מספר נבדקו

 לציין יש כמו-כן, לבוכרה. בהשוואה המקצועית הניידות ;־ המועסקים משלחי-הידשל התפלגות אבטלה,
קודם.' שהוזכרו משפחה לפי מפרנסים מספר על הנתונים את
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 השוואתיים נתונים גם להלן מוצגים בוכרה לעולי המתייחסים הנתונים את להעריך יהיה שאפשר על־מנת
 גם ולכן שלהם, הגיליים בחתכים נבדלים ההשוואתיים הנתונים שונות. רלוונטיות אוכלוסיות לגבי

ההשוואות. נערכות עמן לאוכלוסיות בהתאם שונים, גיליים בחתכים מוצגים בוכרה עולי על הנתונים

 מועסקים, 65% - העבודה בכוח משתתפים 64-18 גילאי בוכרה עולי מקרב 76% 3עבודה: בכוח השתתפות
 דומים הבוכריות הנשים של העבודה בכוח ההשתתפות שיעורי (.13 לוח )ראה עבודה מחפשים 11%ו-

יותר. גבוהה בקרבן האבטלה רמת אולם ,64־55 הגיל קבוצת את להוציא הגברים, של לאלה

 מחושב האבטלה שיעור עבודה. שמחפשים מי עם יחד המועסקים את כולל העבודה בכוח המשתתפים שיעור 3
העבודה. בכוח המשתתפים במספר מחולק העבודה מחפשי כמספר

 וגיל מין לפי יפו, אביב־ תל תושבי לכלל בהשוואה העבודה בכוח בוכרה עולי השתתפות :13 לוח
__________________________________________ )באחוזים(

1אביב-יפו תל תושבי
(1996)  שיעור

אבטלה
בוכרה עולי

 סח״כ
 בכוח

העבודה בכוח סה״כחעבודח עבודה מחפשים מועסקים
נתונים* אין 14 11 65 76 64־18 סח״כבני

10 71 81 גברים
12 60 78 נשים

72 13 10 66 76 34-18 בני
71 12 9 69 78 גברים
74 16 12 63 75 נשים

83 13 11 75 86 54־35 בני
91 11 10 79 89 גברים
75 15 12 70 82 נשים

54 26 11 31 42 64־55 בני
69 24 15 47 62 גברים
44 31 8 18 26 נשים

37 מס׳ 1997 סטטיסטי שנתון אביב-יפו, תל עיריית :המקור 1

.6% האבטלה ושיעור ,59% היה 1996ב־ 15+ בני בקרב עבודה בכוח ההשתתפות שיעור ״

 את להוציא אביב-יפו, תל תושבי כלל של לזה דומה העבודה בכוח בוכרה עולי של השתתפותם שיעור
 תל תושבי כל בקרב מהשיעור גבוהים בוכרה עולי בקרב האבטלה שיעורי המבוגרת. הגיל קבוצת

 בקרב 11%-12% על שעמדו תקופה באותה העולים כלל בקרב האבטלה לשיעורי ודומים אביב-יפו,
(.7.12.98 מיום באינטרנט לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של )פרסום הנשים בקרב 13%ו- הגברים

 אשר לשעבר ברית־המועצות עולי כלל בקרב השיעורים על במעט עולים בוכרה עולי של התעסוקה שיעורי
 לוח ,1998 )למ״ס, מהנשים 55%ו- זו גיל בקבוצת מהגברים 69% ,64-18 גילאי כלל בקרב 62% על עמדו
5.10.)
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4)באחוזים( ומין ממוצא בארץ משלח־יד לפי העבודה, בכוה 64-18 גילאי בוכרה עולי השתתפות :14 לוה

שיעור מחפשים בכוח סה״כ
אבטלה עבודה מועסקים העבודה בבוכרה משלח־יד

14 11 70 81 סה״כ
15 12 70 82 אקדמים
13 11 71 82 וטכניים חופשיים
14 11 65 76 ■ ״ ומכירות פקידות
11 10 77 87 ובבניין בתעשייה מקצועית עבודה

6 4 58 62 מקצועית בלתי עבודה
גברים

18 15 69 84 אקדמים .
12 11 79 90 וטכניים חופשיים
10 9 78 87 ומכירות פקידות
11 10 79 89 מקצועית עבודה

6 5 75 80 מקצועית בלתי עבודה
גשים

13 10 70 80 אקדמים
14 11 66 77 וטכניים חופשיים
18 13 58 71 ומכירות פקידות
14 11 68 79 מקצועית עבודה

8 4 44 48 מקצועית בלתי עבודה

 והנמוך (,770/0) ובבניין בתעשייה מקצועית עבודה של רקע בעלי בקרב הוא ביותר הגבוה התעסוקה שיעור
 עלייתם. לפני מקצועיות בלתי בעבודות שעבדו עולים בקרב - הנשים( אצל הדבר בולט )בייחוד ביותר
ונשים. גברים בין התעסוקה בשיעור הבדל אין אקדמיים משלחי־יד בעלי של בקטגוריה שרק לציין מעניין

 מדגם עם השוואה קווקז. ועולי בוכרה עולי בין. דמיון שקיים גורסת השירותים אנשי בקרב רווחת תפיסה
 קבוצות בכל בוכרה עולי של התעסוקה ששיעורי כך על עקבית בצורה מצביעה קווקז עולי של ארצי שכבתי

 לוח )ראה קווקז עולי של מאלו משמעותית במידה יותר גבוהים הנשים, אצל והן הגברים אצל הן הגיל,
זה. במצב הגיאוגרפי הגורם לעומת העדתי■ הגורם של היחסי משקלו מהו לקבוע ניתן לא (.15

 מאשר יותר גדול הוותיקים בקרב המועסקים אחוז הוותקבארץ: עליית עם התעסוקתי במצב שיצויים
 שנים תשע עד שמונה בארץ השוהים הגברים בקרב המועסקים שיעור מעטות. שנים בארץ השוהים בקרב
 ישנו הנשים אצל גם בלבד. 60%ל־ מגיע השיעור שנים שלוש עד של ותק בעלי שבקרב בעוד 76%ל־ מגיע
בשיעור ירידה חלה זאת, לעומת ,34־18 הצעירה, הגיל בקבוצת הוותיקות. בקרב המועסקות בשיעור גידול

 בלוח לנתונים זהים אינם זה בלוח הנתונים ולכן עלייתם, בטרם מועסקים שהיו לעולים רק מתייחס זה ניתוח *
13.
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 לכך אפשרי הסבר כאחד. והנשים הגברים בקרב ומעלה שנים שבע של ותק בעלי בקרב המועסקים
 העבודה לשוק כניסתם את ודוחים ותיקים ישראלים בקרב השכיח המסלול את מאמצים אלה שצעירים

 לומדים 3%ו־ בצבא משרתים 6% רק בלבד. חלקי באופן כנכון התברר צבאי, שירות או לימודים לטובת
עבודה. חיפשו 11% - אבטלה היא תעסוקתם לחוסר העיקרית הסיבה ;על-תיכוני במוסד

1)באחוזים( וגיל מין לפי קווקז, ועולי בוכרה עולי של עבודה בכוח תהשתתפו :15 לוח
העבודה בכוח לא עבודה מחפש מועסק סת״ב

ברוקדייל. ג׳ויגט־מכון התשעים. בשנות קווקז עולי של קליטתם .1998 י. קינג, המקור: 1

גברים
ברכרח עולי

14 7 79 100 34־21
8 10 82 100 44־35

16 9 75 100 54־45
38 15 47 100 64־55

קווקז עולי
21 10 69 100 34-21
34 9 57 100 44־35
22 11 67 100 54־45
65 15 20 100 64־55

נשים
בוכרח עולות

18 11 71 100 34־21
14 13 73 100 44־35
22 11 67 100 54־45
74 8 18 100 64־55

קווקז עולות
39 14 47 100 34־21
38 7 55 100 44־35
37 10 53 100 54־45
88 1 11 100 64־55

 מהמשפחות 61%ב- חד־הוריות: ובמשפחות הורים שני בהן שיש במשפחות ההורים תעסוקת שיעורי
 עובד, אחד הורה רק 35%ב- בשכר, עובדים ההורים שני 18 גיל עד אחד ילד לפחות ישנו בהן הבוכריות

 נשים( כולם )כמעט היחידים מההורים אחוזים ואחד שישים עובד. אינו מההורים אחד אף 4%וב-
 נוער בני של ההורים בקרב שנמצאו לשיעורים כמעט זהים זוג בני בקרב התעסוקה שיעורי מועסקים.

 אמהות של התעסוקה שיעור ואילו בהתאמה(, ,5%ו- 33% ,62%) 5ובנתניה ברמלה בוכרה יוצאי
 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ׳, )נועם, (46%) ובנתניה ברמלה מאשר יותר גבוה אביב־יפו בתל חד-הוריות

 מגיע המועסקות האמהות ואחוז ,84%ל- מגיע ילדים עם בוכריות במשפחות העובדים האבות אחוז (.1998
.71%ל־

 יישובים, בחמישח ממחקרים ממצאים לשעבר: מברית-חמועצות עולים גוער בגי קליטת מתוך מיוחד עיבוד
1998.
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 נכות :הן 64-18 גילאי בקרב העבודה בכוח השתתפות לאי העיקריות הסיבות עבודת: בכוח השתתפות אי
 ו/או במשק-הבית טיפול ׳(2י</0) בצבא סדיר שירות (,20/0) מקצועית הכשרה (,4%) לימודים (,50/0) מחלה או

עבודה. חיפוש ואי עבודה לאי סיבה כל צוינה לא לגביהם אשר 70/0 ישנם אלה בצד (.2%) משפחה בבני

 אקדמיים במשלחי־יד עובדים מהמועסקים 3% רק בארץ: העולים מועסקים בהם -משלחי״היד
 7% העלייה(; לפני 300/0ל- )בהשוואה וטכניים חופשיים במקצועות עובדים י %? בבוכרה(, 12%ל־ )בהשוואה
 מקצועיות בלתי בעבודות 32%ו- ובבניין, בתעשייה מקצועיות בעבודות 260/0 במכירות, 230/0 בפקידות,
 במעמד משמעותית ירידה חלה כלומר, בבוכרה(. מקצועיות בלתי בעבודות שעבדו בלבד 3%ל־ )בהשוואה
העולים. של המקצועי

)באחוזים( בארץ וותק גיל מין, לפי בוכרה, עילי תעסוקת : 16 לוח
64־55 54־35 34־18 סח״כ

גברים
25 65 69 60 שנים 3־0
42 79 73 71 שנים 6-4
49 80 68 71 שנים 7
80 85 67 76 שנים 9־8

נשים
17 S3 55 48 שנים 3־0
14 69 69 60 שנים 6-4
20 72 61 60 שנים 7
29 78 59 66 שנים 9־8

 בטרם מועסקים שהיו עולים של משלחי־היד בין השוואה :הפרס ברמת ניתוח " בארץ מקצועית ניידות
 מהעולים 20% רק מטה. כלפי ניידות של רבה על־מידה היא אף מצביעה כיום מועסקים ואשר עלייתם

 במכירות מועסקים 35% זה; בתחום כיום עובדים עלייתם לפני אקדמיים במשלחי־יד מועסקים שהיו
 במקצועות מועסקים שהיו אלה מבין (.17 לוח )ראה מקצועיות בלתי בעבודות 20%ו- בפקידות, ומעט

 הבלתי העבודות לתחום ירדו שליש ואילו התעסוקתי התחום על לשמור שליש הצליחו וטכניים חופשיים
 האקדמיים משלחי־היד בעלי שיעור עולה בארץ שנים שלוש לאחר' הזמן: עם משתפר המצב מקצועיות.
 - חופשיים מקצועות בעלי ובקרב ,21%ל- 5%מ- רמה באותה אחר במקצוע או במקצועם המועסקים

 Lithwick) 1994ב־ לשעבר ברית-המועצות עולי כלל על שנערך בסקר נמצאה דומה מגמה .25%ל־ 9%מ־
1996 ,and Habib.)

 :כי התברר העולים בקרב גדולות ספציפיות מקצועיות קבוצות של מצבן בבדיקת

 במקצוען, עובדות מהמועסקות 370/0 רק אך מועסקות, מהן אחוזים וארבעה שישים (:N=16)? אחיות
 לאחיות. מכללה בוגרות הן מהן 93%ש־ העובדה פי על לשפוט אם מתאימים כישורים בעלות שהן למרות

ומנקות. עזר ככוח עובדות 12%ו־ סיעודיות כמטפלות עובדות כרבע
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בישראל משלח־יד
)באחוזים( לישראל מבוברח במעבר מקצועית ניידות :17 לוח

 עבודה
 בלתי

 מקצועית
בתעשייה

 עבודה
 מקצועית
בתעשייה

 פקידות,
 מכירות

ושירותים
 חופשי
וטכני אקדמי סח״ב בבוכרה משלח־יד

20 14 35 11 20 100 אקדמי

32 18 30 20 - 100 וטכני חופשי

44 17 38 1 - 100 ושירותים מכירות פקידות,

34 49 15 2 ־ 100 בתעשייה מקצועית עבודה

84 - 16 ־ ־ 100 בתעשייה מקצועית בלתי עבודה

 עובדים אחוזים ושישה עשרים בהנדסה. 150/0 רק מועסקים, מהם אחוזים שמונים (:N=50) מהנדסים
מקצועיים. בלתי כפועלים 28%ו- מקצועיים כפועלים

רוקחים. או כרופאים מחציתם מועסקים, הרופאים 33 מבין אחוזים חמישים :רופאים

 עובדים 9% ורק מועסקים, מחציתם : (N=66) אוניברסיטה( בוגרי )כולם על־יסודיים במוסדות מורים
כמורים.

 מהם אחוזים שמונים וקולנוע(. טלוויזיה צלמי )כולל צלמים 87 היו המיפקד באוכלוסיית צלמים:
 40%מ־ ולמעלה מקצועיים, כפועלים עובדים שליש במקצועם. עובדים 10%מ- פחות אך מועסקים,

מקצועיים. בלתי כפועלים

 ועובדי עזר ככוח מרבע ולמעלה במקצועם 90/0 רק עובדים, מהם N) :570/0=255) וקוסמטיקאיות ספרים
ניקיון.

במקצועם. עובדים 38%ו־ מועסקים, מהם N) : 63%=142) ותופרות חייטים

המיפקד שכונות שלוש בין השוואה 4.3
 שפירא בשכונת המתגוררים בוכרה עולי מסתמנים המיפקד, נערך בהן השכונות שלוש בין בהשוואה
:הבאות הבחינות מן האחרות, השכונות בשתי עדתם לבני יחסית חלשה, כקבוצה

 עופר בנווה 9.2% לעומת 10.3%) משקי-הבית מכלל הן חד־הוריות, משפחות של יותר גבוה שיעור ♦
 השכונות בשתי 120/0 לעומת 170/0) 18 גיל עד ילדים עם המשפחות מכלל והן שלום(, בקריית 8.80/0ו

(.19 לוח )ראה האחרות(
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 בקריית 4.4%ו- עופר בנווה 7.8%ל בהשוואה 15.6%) קשישים של משקי-בית של יותר גבוה שיעור ♦
שלום(.

 ושיעור האחרות(, השכונות בשתי 1.8ל- בהשוואה 1.2) במשק־הבית מפרנסים של נמוך ממוצע מספר ♦
 שלום( בקריית 15%ו־ עופר בנווה 10% לעומתי 30%) מפרנס אף אין שבהם משקי־בית של יותר גבוה
(.21 לוח )ראה

שלום(. בקריית 31%ו־ עופר בנווה 21%ל- בהשוואה 45%) בשכירות מתגוררים יותר גבוה שיעור ♦

 בהשוואה 60%) מעון או גן חינוכית,.כגון במסגרת נמצאים (5-0) הרך בגיל ילדים של יותר נמוך שיעור ♦
משמעותיים. הבדלים נמצאו לא 13-6 גילאי לגבי שלום(. בקריית 67%ו־ עופר בנווה 70%ל-

 בשכונת גבוה יותר מעט החינוך משרד ■שבאחריות חינוכיות ממסגרות 17־14 גילאי של הנשירה שיעור ♦
שלום(. בקריית 4%ו־ עופר בנווה 3%:ל בהשוואה ,5%) שפירא

 אולם עופר, בנווה המקביל מהאחוז נמוך שפירא בשכונת 21־18 גילאי בקרב בצה״ל המשרתים אחוז ♦
בהתאמה(. ,5%ו־ 23% ,17%) שלום בקריית דווקא נמצא ביותר הנמוך האחוז

)באחוזים( המיפקד שבתות בשלוש חאוכלוסייח ובכלל בוכרה עולי בקרב הבית משק־ גודל :18 לוח
שלום קריית עופר נווה שפירא במשק־הבית נפשות מספר

15 11 36 2־1
35 37 35 4-3
33 40 23 6-5
16 12 6 7+

4.5 4.6 3.5 בוכרה עולי בקרב ממוצע נפשות מספר
3.1 3.4 2.6 השכונה באוכלוסיית ממוצע נפשות מספר

)באחוזים( המיפקד שכתות
בשלוש התושבים כלל ובקרב בוכרה עולי בקרב 18 לגיל מתחת ילדים עם משקי־בית :19 לוח

שלום קריית עופר נווה שפירא 18 לגיל מתחת ילדים עם משפחות
41 47 31 האוכלוסייה כלל
76 79 ■ 57 בוכרה עולי

מהם:
88 88 83 הורים שני עם משפחות
12 12 17 חד־הוריות משפחות
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)באחוזים(* ושבתה בארץ ותק לפי בוכרה, עולי :20 לוח
 שבע
שנים

 עד ארבע
שנים שש

 שלוש עד
שנים סח״ב

34 31 13 100 שפירא
30 34 13 100 עופר נווה
27 41 13 100 שלום קריית

 עד שמונה
שנים תשע

22
23
19

 ועולים המחקר( מאוכלוסיית 12% המהווים ,12 גיל עד ילדים כולם )כמעט הארץ ילידי בלוח נכללים לא *
אחד( אחוז )המהווים האחרון העלייה גל לפני שהגיעו ותיקים

שלום קריית עופר נווה
)באחוזים( שכונח לפי

שפירא
 חבית, במשק־ מפרנסים מספר : 21 לוח

מפרנסים מספר
15 10 30 0
25 27 34 1
37 46 29 2
17 12 5 3

6 5 2 4-5
1.8 1.8 1.2 ממוצע מפרנסים מספר

סיכום .5
 בארץ, בוכרה עולי כלל של מייצג במדגם ולא אביב בתל שכונות בשלוש שנערך במיפקד שמדובר מאחר
 המתגוררים עולים של שמצבם לצפות ניתן מוגבלת. זה בדוח שהוצגו הממצאים מן ההכללה יכולת

 חשיבות נודעת זאת, למרות אביב. בתל שנפקדו העולים של ממצבם שונה יהיה פריפריאליים באזורים
ייחודי. קליטה דפוס על מצביעה היא שכן המיפקד ממצאי מתוך העולה לתמונה

 שאינם (17־14 )גילאי נוער בני של נמוך שיעור (1) לציין: יש בוכרה עולי את המייחדים הדפוסים בין
 במסגרות הלומדים (28%) נוער בני ושל (33%) 13-6 בני ילדים של גבוהים שיעורים (2;) (30/0) כלל לומדים

 ;מהבנות( 60/0ו־ מהבנים 29%) 21-18 גילאי בקרב בצבא משרתים של נמוך שיעור (3);העצמאי החינוך של
על-יסודיים. בתי-ספר בוגרי בקרב גבוהים בלימודים להמשיך נטייה היעדר (4ו-)

 90% - מוצאם בארץ העבודה בכוח השתתפות של גבוהה ברמה בוכרה עולי מאופיינים התעסוקתי בתחום
 בקרב התעסוקה שיעורי כאשר ,64־18 מגילאי שני-שלישים מועסקים כיום מהנשים. 80%ו־ מהגברים

(.64־55) המבוגרים קבוצת את להוציא הגברים, של מאלה משמעותית בצורה נבדלים אינם הנשים

 רק :מטה כלפי מקצועיות ניידות של רבה במידה מתנסים בוכרה עולי גם אחרות, עולים לקבוצות בדומה
 אלה במקצועות שעסקו 42% לעומת וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות עובדים מהמועסקים 12%

מקצועיות. בלתי בעבודות עובדים בבוכרה, בלבד 3%ל־ בהשוואה ,320/0 ואילן בבוכרה,
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The percentage of those serving in the army in the 18-21 age group is low 29% ־ of the boys and 6% 
of the girls; this rate does not rise with increased length of time in Israel. Based on the behavior of 
those aged 22-25, it appears that the educational orientation of Bukharian high school graduates 
who intend to continue their studies is toward studies in post-high school institutions such as 
technical engineering or nursing schools, rather than in a university.

Bukharian immigrants are characterized by a high labor force participation rate in their country of 
origin - 90% of the men and 80% of the women were employed prior to immigrating. Today, 
two-thirds of the immigrants aged 18-64 are employed, and the employment rates of the women are 
not significantly lower than that of the men, except among those aged 55-64.

Similarly to other groups of immigrants, Bukharian immigrants experience a great deal of 
downward mobility: only 12% are employed in academic, professional or technical jobs, as opposed 
to 42% who were employed in these professions in Bukhara, while 32% are employed in unskilled 
jobs, compared to only 3% who were thus employed in Bukhara.

The findings were presented to policymakers at the local and national levels and will serve as a 

basis for planning services and programs for this population.



Abstract

This report presents findings from a survey of Bukharian immigrants conducted in three 
neighborhoods in Tel Aviv-Jaffa. The survey was initiated by the Association of Bukharian 
Immigrants in Israel and funded with the assistance of JDC-Israel, the Absorption Authority in the 
Tel Aviv Municipality, and Project Renewal in the Ministry of Housing.

The survey was conducted between September and November 1998. Information was collected on 
all Bukharian immigrants who immigrated to Israel during the recent wave of immigration (since 
September 1989), and were living in the Shapira, Neve Offer, or Kiriat Shalom neighborhoods. The 
study was conducted by mapping all the buildings in the neighborhood and canvassing every 
apartment in each building. In each household identified as inhabited by Bukharian immigrants, one 
member of the household over the age of 18 was interviewed in Russian. This respondent provided 
information on the rest of the members of the household.

Since the survey was carried out in only three Tel Aviv neighborhoods and was not based on a 
representative sample of all Bukharian immigrants in Israel, our ability to generalize from the 
findings presented in this report is limited. It may be assumed that the situation of immigrants living 
in the periphery is different from that of the immigrants surveyed in Tel Aviv. Nevertheless, the 
findings of this survey are important because they indicate a unique pattern of absorption. The 
survey’s findings were confirmed by the data on Bukharian youth collected within the framework of 
a comprehensive study on the absorption of immigrant youth from the former Soviet Union 
conducted in five cities.

The Bukharian immigrants have large households compared to the households of the overall Jewish 
population in Israel - 11 % comprise seven persons or more compared to only 4% in the general 
population. The most common type of family configuration is a couple with young children (up to 
age 18) - 43%. The second most common type is the three-generational family - 23%.

The single-parent family comprises 9% of all households among the Bukharian immigrants and 
13% of all the families with children (some of which are three-generational families). This rate is 
lower than the rate of single-parent families with children among the general population of 
immigrants from the former Soviet Union (21%).

The findings indicate that the percentage of youth (aged 14-17) who are not studying at all is only 
3% - similar to the percentage of youth in the general Jewish population, and lower than the 
percentage of immigrant youth from the former Soviet Union in general, and from the Caucasus, in 
particular. Only two-thirds of the Bukharian youth are enrolled in frameworks supervised by the 
Ministry of Education, and over a quarter study in “independent” (i.e. religious) frameworks. 
Among children aged 6-13, the proportion of those enrolled in schools or boarding schools 
belonging to the “independent” educational system rises to one-third.
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