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מיפקד ממצאי בנתיבות: לשעבר בריתהמועצות עולי קלי0ת 1

עולים. קליטת של במשימה רבה אחריות המקומיות הרשויות על מטילה הישירה הקליטה מדיניות
על אליהן, הגיעו אשר העולים על וחיוני בסיסי מידע לרשויות חסר קרובות לעתים אולם,
מיפקדים סדרת ברוקדייל ומכון ישראל ג'וינט ביוזמת נערכה זאת, לאור וצורכיהם. מאפייניהם
שיתוף תוך נערכו ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי שבוצעו המיפקדים, נבחרים. ביישובים מקומיים
ולאנשי ההחלטות למקבלי רלוונטי מידע לאסוף ונועדו המקומיות הרשויות עם הדוק פעולה
מפורט מידע הארצית ברמה תכנון לגורמי לספק המיפקדים נועדו כמוכן אלה. ברשויות התכנון

השונים. היישובים בין זה בתהליך ההבדלים ועל המקומית, ברמה הקליטה תהליך על

היות עלייה, לקליטת מיוחדת משמעות יש נתיבות, העיירה כגון הארץ, ממרכז המרוחקים ביישובים
ותרבותי. חברתי כלכלי, לפיתוח מנוף להוות עשויים אלו ביישובים שהעולים

אותרו ,1993 בינואר נערך אשר נתיבות, בעיירה לשעבר בריתהמועצות עולי כל של מיפקד במסגרת
של והכלכליים החברתיים הדמוגרפיים, מאפייניהם על מפורט מידע מספק המיפקד עולים. 1,130
העברית, בשפה שליטה רכישת כגון שונים, במישורים קליטתם תהליך של הבנה וכן, העולים
עם היכרות המקומית, ובקהילה בחינוך השתלבות דיור, בתעסוקה, השתלבות מקצועית, הכשרה

כלכלי. ומצב המקומיים השירותים מערכת

במצב שיפור ועל שונים חיים בתחומי העולים של השתלבותם על המצביעים מעודדים ממצאים לצד
על המצביעים ממצאים ישנם תעסוקה), בשיעורי  (לדוגמה בארץ הוותק התארכות עם העולים
העולה, כישורי את הממצה בעבודה להשתלב קושי כגון הדעת, את עליהן לתת שיש בעיות מספר

ביישוב. התרבות ומחיי החינוך במערכת הילדים מהשתלבות שביעותרצון וחוסר

על בנתיבות, לשעבר בריתהמועצות עולי של קליטתם תהליך של מפורטת תמונה מספק המיפקד
ומספקים היישוב לפיתוח לתרום העולים של יכולתם על מצביעים הממצאים זה. תהליך היבטי כל
התכנון ולאנשי ההחלטות למקבלי סייע זה מידע שונים. חיים בתחומי שאיפותיהם על מידע
הביאו שהעולים המשאבים את ולנצל בקהילה העולים השתלבות את לקדם במאמציהם בנתיבות

תושביה. וכל העיר לטובת עמם

של טיבם את להבין הלאומי למאמץ לתרום נועד יותר רחבים בחוגים אלה בימים הדו"ח פרסום
החברתית. ברמה הקליטה תהליכי

בסיועו. ומומן ישראל ג'וינט ביזמת בוצע המחקר
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The Absorption of Immigrants from the Former Soviet Union
in Netivot: Survey Findings

The policy of direct absorption places considerable responsibility for absorbing immigrants on local
authorities and municipalities. However, often local authorities lack basic, essential information about
the characteristics and needs of the immigrants who have arrived in the area under their jurisdiction.
In lightof this, JDCIsrael and the JDCBrookdale Institute initiated a series of local surveys in selected
municipalities, conducted by the JDCBrookdale Institute with the aim of collecting data relevant to
local planners and decisionmakers, with whose close collaboration the surveys were conducted. The
studies are also designed to provide planners at the national level with a series of case studies on
absorption at the local level and information on the differences in the absorption process in the various
locales.

The collection of data in cities and towns that are far from the center of Israel has special significance,
as immigrants who arrive in these cities often provide a muchneeded impetus for local economic, social
and cultural growth.

Through a census of all immigrants from the former Soviet Union in Netivot, conducted in January
1993, 1,130 immigrants were located. The data collected relate to both the socioeconomic background
of the immigrants and their absorption in a broad range of areas  attaining fluency in Hebrew;
vocational training; absorption into the labor market; housing; absorption into the education system and
the community; familiarity with the local service system; and the immigrants' economic situation.

In addition to encouraging findings, which indicate that the immigrants have become integrated into
various areas of life and that their situation (e.g. , their employment rates) improves the longer they are
in Israel, some of the findings pinpoint problems that should be addressed. For example, it is dififcult
for the immigrants to find jobs that utilize their training and abilities, and many immigrants are
dissatisfied with their children's integration into the education system, and with cultural life in Netivot.

The survey in Netivot presents a detailed picture of the process of absorption of immigrants from the
former Soviet Union in the town. It provides indications of the immigrants' ability to contribute to the
town's economic, cultural and social development, and of their aspirations in various areas of life. This
information has helped local decisionmakers and planners promote the immigrants' integration into the
community and harness the resources they have brought with them to the benefit of Netivot and all of
its residents. At present, this report is being disseminated to a broader audience as part of the national
effort to better understand the nature of absorption processes at the local level.

This survey was initiated by and funded with the assistanceof JDCIsrael.

The Absorption of Immigrants from the Former Soviet Union in Netivot: Survey Findings
Authors: Gila Noam, Lilach Shani
Research Summary: RR22395
Specifications: 41 pp., Hebrew NIS 10 local orders/$7 foreign orders
Please send me copies of the above publication (please enclose payment).
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תקציר

אולם, העולים. קליטת במשימת המקומיות הרשויות על רבה אחריות מטילה הישירה הקליטה מדיניות
מאפייניהם על אליהן, הגיעו אשר העולים על וחיוני בסיסי מידע לרשויות חסר קרובות לעתים
מיפקדים סדרת לערוך ישראל ג'וינט עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון החליט זאת, לאור וצורכיהם.
בשיתוף נערכו המיפקדים אלה. ליישובים רלוונטי מידע לאסוף עלמנת נבחרים, ביישובים מקומיים
אנשי ואת ההחלטות מקבלי את לשמש יוכל שנאסף שהמידע כדי המקומית, הרשויות עם הדוק פעולה

יותר. טובה מקומית להיערכות ולתרום השונות המקומיות ברשויות התכנון

ברמה הקליטה תהליך על מחקרים של סדרה הארצית ברמה תכנון לגורמי לספק גם נועדו המיפקדים
השונים. היישובים בין זה בתהליך ההבדלים ועל המקומית,

שהעולים משום בעיקר הארץ, ממרכז המרוחקים ביישובים נתונים לאיסוף ישנה מיוחדת חשיבות
היישובים בין המקומי. במישור ותרבותי חברתי כלכלי, לפיתוח מנוף להוות עשויים אלו ביישובים
עם והמתמודדת תושבים כ15,000 המונה הנגב, שער באזור פיתוח עיירת נתיבות, גם היתה שנבחרו

ניכרים. וחברתיים כלכליים קשיים

1,130 אותרו בעיירה, הדיור יחידות בכל לדלת מדלת בסריקה .1993 בינואר התבצע בנתיבות המיפקד
נאספו זו בדרך מרואיינים. 462 בסה"כ לשעבר, מבריתהמועצות המשפחות ראשי כל ורואיינו עולים,
באולפן לימודים על מידע כגון נוספים ונתונים משפחותיהם, ובני העולים על סוציודמוגרפיים נתונים
מידת דיור, בריאות, ומצב רפואי ביטוח בתעסוקה, השתלבות מקצועית, הכשרה בעברית, ושליטה
המצב על ונתונים השירותים, מערכת עם ההיכרות מידת המקומית, ובקהילה בחינוך ההשתלבות

העולים. של הכלכלי

שונים: בתחומים העולים של השתלבותם על מעידים המיפקד ממצאי

שיעור בהתאמה). ו^51, (670ר מנשים יותר גברים מועסקים, העולים מקרב אחוזים ושניים שישים ■

כלל בקרב המועסקים לשיעור דומה ויותר שנתיים בארץ הנמצאים העולים בקרב המועסקים
ובניטה נועם, (נוה, דומה ותק עם עולים בקרב הארצי מהשיעור במקצת וגבוה היהודית, האוכלוסייה
הארץ לכלל בהשוואה במעט גבוה בנתיבות העולות הנשים בקרב המועסקות שאחוז משום .(1993

קרוב במקצוע או במקצועם מועסקים אינם העולים שרוב לציין יש זאת, עם .5670 לעומת 58?£ 

£159 רק אך עובדים, בנתיבות העולים המהנדסים מבין 649S לדוגמה, עלייתם. בטרם לעיסוקם
במקצועות המועסקים שיעור אמנם עולה בארץ הוותק עם כמהנדסים. מועסקים  מתוכם
אלו ?%13tבקרב בארץ שנתיים עד הנמצאים עולים בקרב %5n וחופשיים, מדעיים אקדמיים,



בקרב שחלה המקבילה מהעלייה בהרבה קטנה זו עלייה אולם ויותר, שנתיים בארץ הנמצאים
.(1993 ובניטה נועם נוה, ראה  3470 עד (מ570 הארץ בכלל העולים

3970 לדוגמה, בארץ. בוותק העלייה עם במקצת עולים מעבודתם המרוצים המשפחות ראשי שיעורי ■

479Sמאלו לעומת מעבודתם כללי באופן שבעירצון משנתיים פחות בארץ הנמצאים מהמועסקים
יותר. או שנתיים בארץ הנמצאים

בפתרון לסיוע ותיק לישראלי לפנות יכולים הם כי ציינו המשפחות מראשי ($36<) משליש למעלה ■

עולים ובקרב ויותר שנתיים בארץ הנמצאים עולים בקרב יותר גבוה זה ושיעור שלהם, אישית בעיה
מועסקים.

ויותר שנתיים שנמצאים המשפחות ראשי מקרב ו^60 העולים משפחות ראשי מכלל אחוזים שבעים ■

ואחוז הקרובה, בשנה בנתיבות לגור להמשיך מעוניינים הם כי המיפקד עריכת בעת ציינו בנתיבות
ביישוב. להישאר מעוניינים" ש"אינם ציינו 170 רק זה. בנושא מתלבטים עדיין (23^ ניכר

העלייה ועם  משפחה קרוב בבעלות או בבעלותם בדירה גרים המשפחות מראשי (2770) שליש כמעט ■

הארצי לשיעור דומה בנתיבות העולים בקרב דירה על הבעלות שיעור זה. שיעור עולה בארץ בוותק
.(1993 ובניטה נועם (נוה, תקופה באותה

ואכן, ביותר. הקשות כבעיות הכלכליות הבעיות את ציינו המשפחות מראשי אחוזים ושניים עשרים ■

שוטפות. יומיומיות הוצאות לכיסוי ההכנסות הספיקו המשפחות מראשי ל>$28 רק המיפקד, בעת
מספיקות, הכנסותיהם כי שציינו המשפחות ראשי בשיעור עלייה אמנם חלה בוותק העלייה עם
הכנסותיהם כי דיווחו כשליש רק ויותר, שנתיים בארץ שנמצאים משפחות ראשי בקרב גם אולם

מספיקות.

שעמם וקשיים בעיות מספר על גם המיפקד נתוני מצביעים מעטים, לא מעודדים ממצאים לצד
בנתיבות: העולים מתמודדים

$17  הארצי מהשיעור בהרבה נמוך מקצועיים בקורסים בנתיבות העולים של ההשתתפות שיעור ■

גבוה בקורס ללמוד המעוניינים העולים אחוז יחסית, נמוכים השתתפות אחוזי לצד .2970 לעומת
בקרב גם בקורס. ללמוד מעוניינים בנותזוגם או הם כי ציינו המשפחות מראשי מחצית למדי.
ייתכן, ל5570. נוסף בקורס ללמוד המעוניינים אחוז מגיע בקורס, לומדים שעדיין או שלמדו, העולים
שיעורי לאור וזאת  מקצועיים לקורסים בנתיבות העולים בנגישות מסוים קושי שיש כן, אם
מאידך. בקורסים, ללמוד המעוניינים עולים של גבוהים ושיעורים מחד, יחסית, נמוכים השתתפות



המטפלים הגורמים שבידי המידע כי דיווחו עבודה שמחפשים העולים מן אחוזים וחמישה ארבעים ■

מתייחסים אלו שגורמים דיווחו ($56) העולים ממחצית ויותר מעודכן, אינו בעבודה עולים בהשמת
יפה. לא בצורה אליהם

מרוצים הם כי ציינו ביתספר בגיל לילדים הורים שהם המשפחות מראשי ($42) מחצי פחות ■

אחד שלפחות מעוניינים הם כי דיווחו (53*) ממחצית ויותר החינוך, במערכת ילדיהם מהשתלבות
אחר. לביתספר לומד הוא בו מביתהספר יעבור מילדיהם

התרבות מחיי שביעותרצון חוסר היו בנתיבות למגורים ביחס העולים שהעלו העיקריים החסרונות ■

בסביבתו. או ביישוב עבודה במקומות המחסור וכן החינוך, שירותי ומרמת ביישוב, והחברה

בריתהמועצות עולי של קליטתם תהליך של מפורטת תמונה מתקבלת בנתיבות המיפקד באמצעות
מבחינה היישוב לפיתוח לתרום העולים של יכולתם לגבי הן מידע מספקים הממצאים בעיירה. לשעבר
למקבלי סייע זה מידע שונים. חיים בתחומי שלהם השאיפות לגבי והן ותרבותית, חברתית כלכלית,
שהעולים המשאבים את ולנצל בקהילה העולים של השתלבותם את לקדם תכנון ולאנשי החלטות
להבין הלאומי למאמץ לסייע מיועד כעת הדוח פרסום נתיבות. של לפיתוחה לתרום כדי עמם הביאו

המקומית. ברמה הקליטה תהליכי של טיבם את



תודה דברי

ובראש זה דו"ח ובהכנת בנתיבות המחקר בביצוע שסייעו אלה לכל להודות היא נעימה חובה
שריר, למשה תודה המחקר. שלבי בכל מועילות עצות במתן סייעו אשר המכון צוות לחברי ובראשונה
קבוצת ולאנשי המיפקד, קיום את יזם אשר בג'וינטישראל, אזוריים ופרויקטים חינוך אגף ראש לשעבר
תודה כמוכן, השדה. לעבודת היועצת לוי ולרותי בשטח; הנתונים איסוף על טרחו אשר "מגוון"
הנתונים, קובץ בניית על לוונברג למרים לרוסית, המיפקד שאלון את שתרגמה הרפי לאלכסנדרה

הדפסתו. על בוביס וסו שיזגל ולאילנה הדו"ח, עריכת על אלון לבלהה
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מבוא .1

לשעבר. מבריתהמועצות עולים מיליון לחצי קרוב לישראל עלו 1993 שנת לסוף ועד 1989 סוף מאז
לפי בארץ שונים ליישובים ישירות הגיעו ולכן הישירה, הקליטה מדיניות במסגרת נקלטו אלו עולים

כלשהי. רשות מטעם הכוונה וללא קליטה במרכזי מגורים של מעבר תקופת ללא בחירתם,

לרשויות השונות. המקומיות הרשויות של כתפיהן על מוטל העולים קליטת נטל עיקר מכך, כתוצאה
והן הרבה, ניידותם עקב הן בתוכן, המתגוררים העולים מספרי על בלבד חלקי ידע כלל בדרך יש אלו
מאפייני על ידע לרשויות אין כמוכן, ליישוב. העולים הגעת עם כלשהו "רישום" תהליך שאין משום
לתרומה מאוד מודעים וראשיהן הרשויות מחד, כאשר, פרדוקסלי, מצב נוצר צורכיהם. ועל העולים
 העולים על בסיסי מידע חסר קרובות לעתים ומאידך, השונים, ליישובים העולים של הפוטנציאלית
המטרה להשגת כלכך החלטותהחשובים קבלת ותהליכי תכנון לתהליכי חיונית תשומה המהווה מידע

מוצלחת. קליטה של

העלייה, קליטת הארץ. ממרכז הרחוקים באזורים בסיסיים נתונים לאיסוף יש מיוחדת משמעות
והתושבים העולים לטובת ותרבותי חברתי כלכלי, לפיתוח מנוף להוות עשויה אלו, באחרים במיוחד
החלטות ובקבלת רציונלי בתכנון משמעותי צורך קיים שכן, קושי משום בכך יש אך כאחד. הוותיקים
מצומצמים כלל בדרך הם אלו יישובים לרשות העומדים המשאבים אבל, מהימן, מידע על המבוססות

למדי.

מקומיים מיפקדים של סדרה ישראל, ג'וינט עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון מבצע זה רקע על
עלמנת המקומיות הרשויות עם הדוק פעולה בשיתוף מבוצעים אלו מיפקדים נבחרים. ביישובים
ברמה ולתכנון החלטות לקבלת  לצורכיהן ביותר רלוונטי יהיה במסגרתם שייאסף שהמידע להבטיח
העולים של מאפייניהם של מפורט תיאור שונים: מסוגים מידע נאסף המיפקדים במסגרת המקומית.
עבדו בהם המקצועות החדהוריות, המשפחות אחוז הקשישים, אחוז (לדוגמה: ביישוב המתגוררים
(דיור, שונים חיים בתחומי העולים של קליטתם תהליך על נתונים לשעבר), בבריתהמועצות העולים
את היכרותם (מידת המקומית בקהילה קליטתם על ונתונים וכר), בבתיהספר קליטה תעסוקה,

וכר). בעיר מהמגורים שביעותרצונם המקומיים, השירותים

תושבים כ15,000 המונה פיתוח, עיירת היא נתיבות נתיבות. הוא כזה מיפקד נערך שבו היישובים אחד
ניכרים. וחברתיים כלכליים בקשיים מתלבטת והיא
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האזור פיתוח את למטרה לה ששמה תכנית נתיבות, נמצאת בו הנגב, שער באזור מפעיל ישראל ג'וינט
תשומה מהווים זה בדו"ח המוצגים המחקר ממצאי עלייה. לקליטת עידוד מתן עם בבד בד וצמיחתו,

זו. לתכנית

המחקר מערן .2

הדיור יחידות כל של לבית מבית סריקה כלל הראשון השלב .1993 בינואר התבצע בנתיבות המיפקד
דירות ב320 בנתיבות. המתגוררים לשעבר בריתהמועצות עולי כל שיאותרו להבטיח עלמנת בעיירה
ראשי 462 רואיינו השני בשלב .1989 סוף מאז לשעבר מבריתהמועצות ארצה שעלו עולים 1,130 נמצאו
על מידע כלל השאלון פנים. אל פנים בראיונות הרוסית בשפה שאלון באמצעות עולים1 משפחות
מצב בארץ, ותק מין, (גיל, משפחותיהם ובני המשפחות ראשי של והדמוגרפיים החברתיים המאפיינים
ילדים, חינוך מקצועית, הכשרה תעסוקה, דיור,  העולים קליטת של שונים ממדים ועל וכוי) משפחתי
תכניות ועל בנתיבות מהמגורים שביעותרצונם על העולים נשאלו כמוכן, וכר. חברתית קליטה

בעתיד. שלהם המגורים

ולבנותזוגם, משפחות לראשי  חלקם משפחות, לראשי יתייחסו זה בדו"ח שיוצגו מהממצאים חלק
הניתוח. יחידת תצוין מקרה, בכל בנתיבות. העולים לכל  וחלקם

בנתיבות לשעבר בריתהמועצות עולי של סוציודמוגרפיים מאפיינים .3

בארץ, ויותר שנתיים בנתיבות העולים {5370) ממחצית למעלה שהו המיפקד, עריכת בעת בארץ: ותק
פחות משך בארץ שהו life ורק וחצי, לשנה שנה בין  1470 שנתיים, עד וחצי שנה בין (£229) כרבע

וחצי. משנה

מהעולים כ£399 .1915 גילאי נוער בני הם כ^6 ועוד ,14 גיל עד ילדים הם בנתיבות מהעולים כרבע ג'ל:
בקרב $13. רק מהווה זו גיל קבוצת העולים. מאוכלוסיית %20d מהווים 6445 בני .4420 בני הם
(ראה 65 גיל מעל קשישים הם נתיבות עולי מקרב אחוזים עשרה בארץ. הוותיקה היהודית האוכלוסייה

הוותיקה. היהודית האוכלוסייה בקרב הקשישים לאחוז הזהה אחוז (1 תרשים

נשוי. שאינו ומעלה, 22 בן אישה) או (גבר אדם כל או נשוי, זוג בכל הגבר הינו משפחה ראש 1
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(באחוזים) גיל לפי בנתיבות, לשעבר, מבריתהמועצות עולים :1 תרשים

3420 גילאי

המרכז מהרפובליקות 139& האירופאיות, מהרפובליקות ארצה עלו (£829) העולים רוב מוצא: רפובליקת
מוצאם רפובליקת את שציינו מהעולים שחלק ייתכן מגרוזיה. ו6ל2 מקווקז/אזרבידג'אן 0י39 אסיאתיות,
שיעורם את לברר מאפשרת אינה הנתונים נאספו בה הדרך אולם קווקז, עולי עם נמנים כ"רוסיה"

המדויק.

הינם $35 עוד אקדמית; השכלה בעלי הם בנתיבות מהעולים (כ£389) משליש למעלה השכלה: רמת
יסודית השכלה יש ולכ£139 תיכונית, השכלה בעלי £149 אקדמית); לא (אך עלתיכונית השכלה בעלי

מקצועית. במדרשה שלמדו או

משפחות של (£769) גבוה שיעור עם נפשות, 2.6 הינו במשפחה הנפשות מספר ממוצע המשפחות: גודל
במשפחה. נפשות 65 יש מהמשפחות ב£39 רק נפשות. שלוש עד בהן שיש

אחד, ילד יש (£269) מהמשפחות ברבע ;18 גיל עד ילדים אין (£549) המשפחות ממחצית בלמעלה ילד'ם:
.18 גיל עד יותר או ילדים שלושה יש מהמשפחות בכ£29 ורק ילדים, שני  ב£189
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ו

אחת; משפחה רק גרה עולים, משפחות מתגוררות בהן מהדירות 54 ב70 העולים: ומשפחות סשקיהב'ת
יותר. או משפחות ראשי ארבעה וב6ל3 משפחות ראשי 11שלושה %n משפחות, ראשי שני  ב3270

(7896) בנתיבות העולים רוב נפשות. 3.9 הינו עולים מתגוררים בהן בדירות הנפשות מספר ממוצע
שהם ציינו מהעולים אחד ואחוז אלמנים 970 גרושים, 770 רווקים, הם 570 בניזוגם, עם וחיים נשואים

פרודים.

כלומר,  חדהורית משפחה בראש העומדות נשים הם בנתיבות העולים משפחות מראשי אחוזים שבעה !
בנתיבות החדהוריות המשפחות שיעור .18 לגיל מתחת אחד ילד לפחות להן ושיש נשואות שאינן נשים
אחוזים שניםעשר לשעבר. בריתהמועצות עולי בקרב (1993 ובניטה נועם (נווה, הארצי לשיעור זהה

חדהוריות. משפחות הן ,18 גיל עד ילדים עם מהמשפחות

ראש הוא הקשיש המקרים מן ב4470 ומעלה. 65 בני קשישים, הם המשפחות מראשי (2196) כחמישית
שני ישנם המקרים מן וב1496 נוסף, אחד משפחה ראש יש המקרים מן ב^42 בדירה, היחיד המשפחה

לקשיש. בנוסף יותר או משפחה ראשי

בעברית ושליסה באולפן לימודים .4

שלמדו העולים שיעור באולפן. עברית למדו בנתיבות העולים משפחות מראשי (6270) שנישלישים כמעט
בלבד 2570 לעומת באולפן למדו 25 גיל עד מהעולים £859 לדוגמה, הגיל. עם ניכרת בצורה יורד באולפן
עברית למדו כי ציינו אשר המשפחות ראשי מקרב אחוזים וארבעה שבעים ומעלה. 65 בני מהעולים
את סיימו לא אך באולפן ללמוד שהחלו המשפחות ראשי שיעור לימודיהם. את סיימו באולפן,

.3796  הקשישים בקרב במיוחד גבוה לימודיהם

שנמצאים המשפחות מראשי 78 ש70 בעוד בארץ. הוותק עם גדל באולפן שלמדו המשפחות ראשי שיעור
שנתיים הנמצאים מאלה £289 רק באולפן, עברית לומדים אינם או למדו לא בארץ שנה מחצי פחות
הגיל קבוצות בין באולפן הלומדים באחוזי שההבדלים לציין יש עברית. למדו לא בארץ יותר או
למדו הקשישים בקרב רק$27 בארץ שנתיים לאחר גם אולם בארץ, הוותק עם מצטמצמים השונות

באולפן.

הצורך את או המבוגר, גילם את ציינו המיפקד, לעריכת עד באולפן למדו שלא המשפחות ראשי מרבית
המשפחות ראשי שיעור במיוחד בולט למדו. שלא לכך העיקריות כסיבות לעבוד, לצאת שלהם
,(£759) חדשה שפה ללמוד להם קשה שבגילם מפני באולפן למדו לא כי שציינו ,65+ בני הקשישים,
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צריכים שהיו משום באולפן עברית למדו לא כי שציינו (65 (עד העבודה בגיל המשפחות ראשי ושיעור
.(6896) לעבוד לצאת

לנהל מסוגלים שהם העריכו המשפחות מראשי ש4670 כך על מצביעים בשפה שליטה על הנתונים
פשוט מכתב לקרוא יכולים שהם דיווחו ו£249 חופשי, כמעט או חופשי באופן בעברית פשוטה שיחה

חופשי. כמעט או חופשי באופן בעברית

וחמישה עשרים בארץ. הוותק התארכות עם משתפרת העברית השפה מיומנויות בכל השליטה כצפוי,
בעברית פשוטה שיחה להבין מסוגלים בארץ לשנה שנה חצי בין שנמצאים המשפחות מראשי אחוזים
בארץ ויותר שנתיים שנמצאים המשפחות ראשי בקרב בעברית. פשוטה שיחה לשוחח מסוגלים ו£209

בהתאמה. ו5796 6370 הם האחוזים

בני המשפחות מראשי אחוזים וחמישה שבעים הגיל. עם ניכר באורח יורדת בעברית השליטה רמת
לעומת בעברית, פשוט מכתב לקרוא מסוגלים ו4896 בעברית פשוטה שיחה לשוחח מסוגלים 3425

העולים באחוז עלייה חלה הגיל קבוצות בכל .(2 (תרשים 6455 בני בקרב בהתאמה ו570 2370

עד ששוהים 3425 בני העולים מבין 5970 לדוגמה, בארץ. הוותק התארכות עם בעברית השולטים
אלו גילאים העולים (95^ כל כמעט לעומת בעברית, פשוטה שיחה לשוחח יכולים בארץ שנתיים
ומעלה 65 בני מהעולים 770 רק שנתיים, לאחר שגם לציין יש אולם, ויותר. שנתיים בארץ הנמצאים

בעברית. פשוטה שיחה לשוחח מסוגלים

(באחוזים) גיר יפי בעברית, פשוטה שיחה תהל היכוית :2 תרשים

60
54

חופשי באופן עםמעםקש"ם עםהרבהקש"ם לא בכלל

| 3425 בני 2£ 6455 בני
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מקצועית2 הכשרה .5

בקורס (796) לומדים עדיין או (10X) למדו ובנותזוגם העולים משפחות מראשי אחוזים שבעהעשר
העולים של ההשתתפות שיעורי לנשים. גברים בין ההשתתפות בשיעורי הבדלים שאין כמעט מקצועי.
ובניטה נועם (נווה, 2970 לעומת 1770  הארצי מהשיעור בהרבה נמוך מקצועיים בקורסים בנתיבות
בקרב במיוחד בארץ, הוותק עם גדל מקצועיים בקורסים המשתתפים שיעור לצפות, שאפשר כפי .(1993 \
בקורסים (770) לומדים או (496) למדו בארץ שנתיים עד שנמצאים מהעולים אחוזים אחדעשר נשים.
1570) לומדים עדיין או שלמדו בארץ ויותר שנתיים שנמצאים העולים מקרב 2370 לעומת מקצועיים,

בהתאמה). 8 ו96

בקורסים לומדים או למדו 34 גיל עד מהגברים (2570) רבע הגיל. עם יורד בקורסים ההשתתפות שיעור
בלבד 370 לעומת ,2596 הוא 34 גיל עד נשים של ההשתתפות שיעור .6455 מבני 770 לעומת מקצועיים
מהגבלות רבה במידה נובעים המקצועיים בקורסים בהשתתפות הפערים .(1 לוח (ראה 6455 בנות אצל

עבודה. לקבל מבוגרים עולים של הנמוכים ומהסיכויים לקורסים בקבלה הנהוגות הגיל

גיל בארץ ותק לפי מקצועי, בקורס לומדים או למדו אשר זוגם, ובנות המשפחות ראשי שיעור :1 לוח
ומין

ג>
6455 5445 4435 34 עד סה"כ בארץ ותק

5 16 18 25 17 0ה'כ עולים 0ה'כ
7 17 13 25 16 גברים
3 15 24 25 17 נשים

3 17 7 16 11 סה"כ בארץ שנתיים עד
3 25 11 15 12 גברים
2 12 3 16 9 נשים

7 15 25 35 23 0היכ ויותר שנת"ם
10 12 15 36 18 גברים
3 17 38 34 27 נשים

(2596) רבע למשל, כך, שונים. מקצועות בעלי בקרב בקורסים ההשתתפות בשיעורי ניכרים הבדלים יש
בקורסים (8X) לומדים עדיין או (1796) למדו לשעבר בבריתהמועצות מהנדסים שהיו העולים מן
החופשיים האקדמיים, המקצועות מבעלי אחוזים ואחד עשרים הרופאים. מן $54. לעומת מקצועיים,

בלבד. 64 גיל עד ולבנותזוגם משפחות לראשי מתייחסים זה בפרק הנתונים 2
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ו ^

המקצועיים העובדים מן בלבד 970 לעומת מקצועיים, בקורסים לומדים או למדו האחרים, והטכניים
בתעשייה.

מקצועי: בקורס ללמוד מעוניינים בנותזוגם או הם כי ציינו העולים משפחות מראשי (5196) מחצית
העולים מקרב (£509) ומחצית לומדים שעדיין או מקצועי בקורס שלמדו העולים (£559) ממחצית למעלה
מקצועית. להכשרה בקורס ללמוד המעוניינים העולים בשיעור ירידה חלה בגיל העלייה עם למדו. שטרם
בלבד 1996 לעומת מקצועית להכשרה בקורס ללמוד מעוניינים 34 גיל עד מהעולים (£639) כשנישלישים

.6455 בני עולים בקרב

בתעסוקה3 השתלבות .6

תעסוקתי רקע 6.1
גברים בין הבדל ללא בבריתהמועצות, עבדו ובנותזוגם המשפחות מראשי אחוזים ושבעה תשעים
כרבע ומדעיים, אקדמיים במקצועות עבדו ובנותהזוג המשפחות מראשי (2870) מרבע למעלה לנשים.
£69 בפקידות, כ970 בתעשייה, מקצועיים כפועלים (2670) רבע עוד וטכניים, חופשיים במקצועות (2370)

בתעשייה מקצועיים בלתי וכפועלים (296) בניהול ,(496) בשירותים עבדו נמוכים ואחוזים במכירות,
.(170)

ההבדלים בולטים במיוחד הנשים. בקרב המקצועות מהרכב שונה הגברים בקרב המקצועות הרכב
1296 לעומת מהגברים 4396) בתעשייה מקצועיים כפועלים מועסקים היו אשר והנשים הגברים בשיעורי
עסקו הנשים מהנשים). £309 לעומת הגברים מקרב £149) והטכניים החופשיים ובמקצועות מהנשים),

.(896) ומכירות (1796) פקידות כגון משלחייד של נוספים בסוגים

בארץ עבודה 6.2
העבודה לכוח השתייכות

העבודה לכוח שייך עבודה מחפש או שמועסק, מי כל לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה הגדרת לפי
הנמצאים 6425 בני בנתיבות לשעבר מבריתהמועצות העולים מן 7296 זו, הגדרה לפי תשנ"ב). (למ"ס
מועסקים אינם 12*0 מועסקים מתוכם 8896 כאשר העבודה, לכוח שייכים בישראל, שנה חצי לפחות

בגילי לעולים מתייחסים פרטייםיזמות), עסקים בהקמת הדן הפרק (למעטתת זה, בפרק הנתונים 3

נועם (נוה, הארצי לדו"רו בהשוואה המוצגים בנתיבות המיפקד מן הנתונים .(6425) העיקריים העבודה
חצי בין שנמצאים ,6425 בני בנתיבות לשעבר מבריתהמועצות העולים כל את כוללים ,(1993 ובמטה
בארץ. דומה ותק ובעלי מקבילים בגילים עולים להשוות יהיה שניתן עלמנת בארץ ויותר לשנתיים שנה
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כמעט זהה בנתיבות העולים של העבודה לכוח ההשתייכות שיעור ("מובטלים"). עבודה מחפשים אך
בהתאמה). ו7096 7296) ,(1993 ובניטה נועם (נוה, הארצי לשיעור

בארץ העולים תעסוקת שיעור

מנשים יותר גברים מועסקים, בנתיבות לשעבר מבריתהמועצות העולים מקרב אחוזים ושניים שישים
בהתאמה). ו5196 7696)

העולה גיל לפי תעסוקה שיעורי

בני העולים בקרב המועסקים שיעור לדוגמה, כך, המועסקים. בשיעור ירידה חלה בגיל העלייה עם
.6455 בני בקרב *34בלבד לעומת 7296 הינו 3425

במיוחד בולטים (6455) מבוגרים עולים לבין (3425) צעירים עולים בין המועסקים בשיעורי ההבדלים
המבוגרות הנשים מבין 1670 רק מועסקות, (3425) הצעירות הנשים מבין ש6096 בעוד הנשים: בקרב

.(2 (לוח בהתאמה ו5796 $88< הם הגברים בקרב המקבילים האחוזים מועסקות. (6455)

האוכלוסייה ובקרב ומין; גיל בארץ, ותק לפי בנתיבות העולים בקרב המועסקים שיעור :2 לוח
ומין גיל לפי הכללית, היהודית

גיל

6455 5445 4435 3425 סה"כ מין בארץ ותק
34 75 67 72 62 0הכ עולים 0היכ
57 78 76 88 76 גברים
16 72 55 60 51 נשים

38 68 57 69 58 0הכ עדשנת"םבארץ
70 75 63 92 75 גברים
16 64 50 53 44 נשים

29 80 72 73 66 0היכ בארץ ויותר שנת"ם
(43) (80) 84 83 76 גברים
(17) 79 58 67 58 נשים

48 72 72 67 66 0היכ הכללית באוכלוסייה .הודים
67 85 81 73 77 גברים
31 60 63 61 56 נשים

בתא. מקרים מ30 פחות על מצביעים בסוגריים המספרים
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בארץ הוותק התארכות עם המועסקים באחוזי שינויים
ושמונה חמישים העובדים. העולים אחוזי מבחינת התעסוקה במצב שיפור חל בארץ בוותק העלייה עם
לאחר מהנשים. 44X0 75%מהגברים  מועסקים משנתיים פחות בארץ הנמצאים העולים מבין אחוזים
היהודית: האוכלוסייה כלל בקרב לשיעור זהה כמעט העולים בקרב המועסקים שיעור בארץ, שנתיים

מהנשים. 58X0 מהגברים 7670  מועסקים מהעולים שנישלישים

העולים עובדים בהם מקצועות
(3296) מקצועיים בלתי או (3670) מקצועיים כעובדים מועסקים שעובדים, בנתיבות העולים רוב
נערך בו למועד הקרובה בתקופה אלה במקצועות לתעסוקה המתייחסים הארציים הנתונים בתעשייה.
המועסקים העולים מן ל2096 ומגיעים בהרבה נמוכים ,(1993 ובניטה נועם (נוה, נתיבות מיפקד

בתעשייה. מקצועיים בלתי כעובדים המועסקים ול2170 מקצועיים, כעובדים

9X0 וטכניים, חופשיים, מדעיים, אקדמיים, במקצועות עובדים העולים מבין בלבד אחוזים עשרה
הנתונים בהתאמה). 1X0 £59 (70ד, ומכירות פקידות בשירותים, עובדים המועסקים שאר בחקלאות.
מדעיים, אקדמיים, במקצועות המועסקים עולים של יותר גבוה אחוז על מצביעים המקבילים הארציים

.($24<) וטכניים חופשיים

33X0 3270) דומים בתעשייה מקצועיים בלתי כעובדים המועסקים בנתיבות והנשים הגברים שיעורי
49^ הגברים בקרב בהרבה גבוהים בתעשייה מקצועיים כעובדים המועסקים שיעורי אך בהתאמה),
(לוח 29S לעומת $18.  בחקלאות מהגברים בהרבה גבוה בשיעור מועסקות נשים כמוכן, .(20?£ לעומת

.(3

בארץ הוותק התארכות עם העולים מועסקים בהם משלח'ה'ד בהרכב שינו"ם
בהתאמה 10X0 11 70) ובשירותים בחקלאות המועסקים בשיעור ירידה חלה בארץ בוותק העלייה עם
שנתיים בארץ שנמצאים עולים בקרב בהתאמה 5X0 £89 לעומת בארץ, שנתיים עד עולים בקרב
ל^13 (מ^5 וטכניים חופשיים מדעיים, אקדמיים, במקצועות המועסקים בשיעור ועלייה ומעלה)
מ^5  הארצית ברמה העולים בקרב שחלה המקבילה מהעלייה בהרבה קטנה זו עלייה בהתאמה).

.(3 (תרשים (1993 ובניטה נועם 34$(נוה, עד

ירידה חלה אולם בתעשייה, כפועלים מועסקים מהעולים (67^ שנישלישים בארץ, שנתיים לאחר גם
השוהים עולים בקרב מ^34  בתעשייה מקצועיים בלתי כפועלים המועסקים העולים בשיעור קטנה

ויותר. שנתיים הנמצאים עולים בקרב ל^317 שנתיים עד בארץ
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ומין גיל לפי נבחרים במשלחייד המועסקים שיעור :3 לוח

גיל
6455 5445 4435 3425 סה"כ משלחיד

7 7 12 10 10 0ה"כ וסכניים חופשיים מדעיים, אקדמיים,
7 6 10 5 8 גברים
9 8 16 14 13 נשים

 5 8 5 0הכ פקידות
 1 21 גברים
~  10 14 9 נשים
21 6 4 5 7 סה"כ שירותים
19 3 4 5 7 גברים
27 8 4 5 7 נשים
7 15 11 5 9 0תכ חקלאות
33 32 גברים
18 23 25 10 18 נשים
33 34 32 42 36 0ה'כ בתעשייה מקצועיים עובדים
42 55 42 58 49 גברים
9 18 16 25 20 נשים

31 38 34 29 32 0הכ בתעשייה מקצועיים בלתי עובדים
29 31 37 27 32 גברים
36 44 29 30 33 נשים

בארץ ותק יפי נבחרים, במשלחייד המועסקים שיעור :3 תרשים

50

40 
35 36 34

אקדמיים מקצועות עובדי בחקלאות עובדים מקצוע"ם עובדים בלתי עובדים
וו3ש"ם מדעיים שירותים בתעשייה בתעשייה מקצועיים

וטכנ"ם

י■

.
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מקצועות וסוגי תעסוקה שיעורי
כמהנדסים שעבדו מהעולים 6496 משלחיהיד: קבוצות בכל למדי גבוהים העולים של התעסוקה שיעורי
האקדמיים, המקצועות מבעלי ו5970 המורים מן 6770 האמנים, מן 5470 בארץ, מועסקים עלייתם לפני
יחסית קטנה קבוצה אמנם (שהם הרופאים מן (£ל46) מחצית כמעט והטכניים. החופשיים המדעיים,
בברית שעבדו העולים בקרב קיים ביותר הגבוה התעסוקה שיעור מועסקים. בנתיבות רופאים) 13

.(7270) בתעשייה מקצועיים כפועלים לשעבר המועצות

העולים בקרב הוא אף קיים המקורי במשלחידם בארץ העוסקים עולים של ביותר הגבוה השיעור
שיעור עולה בוותק העלייה ועם ,($56<) בתעשייה מקצועיים כפועלים לשעבר בבריתהמועצות שעבדו

ויותר. שנתיים בארץ הנמצאים עולים בקרב ל6670 זה

עשרים ויותר. שנתיים בארץ נמצאים כולם כרופאים. עובדים בארץ המועסקים מהרופאים מחצית
עוסקים המהנדסים מן 159& באמנות, הקשורים במשלחייד עובדים המועסקים האמנים מן אחוזים
ויותר). שנתיים 16700 בארץ שנתיים עד 1370) בוותק העלייה עם משמעותי הבדל ללא במקצועם, בארץ
£439) מקצועיים ובלתי מקצועיים כפועלים בתעשייה לעבוד נוטים במקצועם עוסקים שאינם מהנדסים

בהתאמה). 25X0

עובדים המועסקים, אחרים וטכניים חופשיים מדעיים, אקדמיים, מקצועות מבעלי (670) נמוך שיעור רק
(לוח בהוראה שעוסק אחד אף אין לשעבר בבריתהמועצות מורים שהיו העולים ומבין בארץ, במקצועם

.(4

ובארץ בבריתהמועצות משלחיד לפי המועסקים שיעור :4 לוח
כ: מועסקים מהם

פועלים מקצועות
בלתי פועלים אקדמאים

מקצועיים מקצועיים חופשיים אחוז משלחיד
שירותים חקלאות בתעשייה בתעשייה וטכניים אמנים מורים רופאים מהנדסים המועסקים נבריתהמועצות

6 3 25 43 3 1 15 54 מהנדסים

71 17 50 46 רופאים

8 50 25 8 67 מורים

7 31 37 15 4 20 54 אמנים

מקצועות
מדעיים. אקדמיים.

8 41 32 27 6 2 59 וטכניים חופשיים

מקצועיים פועלים
5 5 34 56 72 בתעשייה

בלתי פועלים
מקצועיים

20 40 20 56 בתעשייה
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העולים עובדים בהם היישובים
עובדים לנתיבות מחוץ שעובדים העולים רוב בנתיבות. עובדים המועסקים מהעולים שלושהרבעים
שדרות, גת, קריית (אשקלון, בדרום אחרים וביישובים שבע, בבאר שבאזור, ובקיבוצים במושבים

ואופקים).

העבודה מן שביעותוצון 6.3
שביעותרצונם ועל מעבודתם הכללית שביעותרצונם על המשפחות ראשי כל נשאלו נתיבות במיפקד
אחרים, עובדים ועם הממונים עם היחסים בעבודה, העניין כגון  זו עבודה של ספציפיים מהיבטים
רוצים הם בו במקצוע עובדים הם האם העולים נשאלו כמוכן וכר. כישוריהם את לנצל האפשרות

לעבוד.

העלייה עם שביעותהרצון ממדי ברוב במקצת גדלים מעבודתם המרוצים המשפחות ראשי שיעורי
שבעירצון משנתיים פחות בארץ הנמצאים המועסקים המשפחות מראשי 3970 לדוגמה, בארץ. בוותק
המשפחות ראשי בקרב כך, יותר. או שנתיים בארץ הנמצאים מאלו 4770 לעומת מעבודתם, כללי באופן
(תרשים הארצית ברמה לשיעורים מאוד דומים שביעותהרצון שיעורי ויותר, שנתיים בארץ הנמצאים

.(5 (תרשים בהתאמה ,5656 לעומת 4770  (4

3425 בני המשפחות ראשי מקרב אחוזים חמישים העולה. גיל לפי בשביעותרצון ברורים הבדלים אין
בקרב אך .5445 בני מקרב ו3870 ,4435 בני מקרב 4070 מעבודתם, כללי באופן שבעירצון הם כי ציינו
,(£479) מעבודתם כללי באופן שבעירצון הם כי שציינו המשפחות ראשי בשיעור עלייה חלה 6455 בני
ייתכן שבעירצון. הם כי ציינו אשר (3425) ה"צעירים" העולים של לשיעורם מאוד הקרוב שיעור
שבעירצון נובעתמכךשהמבוגרים למבוגרים הצעירים בין העבודה מן שביעותהרצון בשיעורי שהקירבה

כלשהי. עבודה למצוא הצליחו שהם העובדה מעצם

בעםדה הענ"ן סן שביעותהרצון
שביעות בעבודה. להם שיש העניין מן שביעותרצון הביעו המשפחות מראשי אחוזים ושישה שישים
בקרב ל7396 שנתיים, עד בארץ הנמצאים משפחות ראשי בקרב %57n בארץ, הוותק עם גדלה הרצון
של בעבודה העניין מן שביעותהרצון שיעורי .(4 (תרשים ויותר שנתיים בארץ שנמצאים משפחות ראשי
הארצי התעסוקה בסקר העולים דיווחו עליהם שביעותהרצון משיעורי מעט נמוכים בנתיבות העולים
נתוני בין הבדלים אין בארץ ויותר שנתיים הנמצאים עולים בקרב אולם בהתאמה), 7470 לעומת 6670)

בהתאמה). ו7496 7370) המקבילים הארציים הנתונים לבין נתיבות

השונות. הגיל קבוצות בקרב בעבודה העניין מן בשביעותהרצון משמעותיים הבדלים נמצאו לא
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(באחוזים) בארץ ותק לפי בעבודה, שביעותרצון של נבחרים מדדים ■a תרשים

80
73

כללית שביעווורצון בעבודה מהעניין ההכשרה מניצול מהמשכורת מהביטחון
והיכולת ומההטבות יפוטרו שלא

י ~~■~

בקרב בעבודה שביעותרצון של נבחרים מדדים :5 תרשים
 ויותר שנתיים בארץ הנמצאים עולים

6ל (באחוזים) ארצי תעסוקה וסקר נתיבות מיפקד

80 73 J4

כללית שביעותרצון בעבודה מהעניין ההכשרה מניצול מהמשכורת מהביטחון
והיכולת ומההטבות יפוטרו שלא

^ן נתיבות מיפקד Y7\ ארצי תעסוקה סקר
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בעםדה והיכולת ההכשרה מניצול שב'עותרצון
מרוצים בעיקר בעבודה. ויכולתם הכשרתם מניצול מרוצים העובדים המשפחות מראשי אחוזים ארבעים
בקרב ל£319 (3425) הצעירים המשפחות ראשי בקרב 44 מ£9 יורדת שביעותהרצון  יותר הצעירים

.(6455) המבוגרים

עד בארץ הנמצאים משפחות ראשי בקרב 33 מ£9 בארץ, הוותק עם שביעותהרצון עולה זה בממד גם
שביעותהרצון שיעור .(4 (תרשים ויותר שנתיים בארץ הנמצאים משפחות ראשי בקרב ל£459 שנתיים,

.(5 49%(תרשים  הארצי המקביל לאחוז מאוד דומה שנתיים לאחר

ומההטםת מהמשכורת שביעותרצון
מאוד קטנה ירידה ישנה הגיל עם ההטבות. ומן ממשכורתם שבעירצון המשפחות מראשי (£349) שליש

.6455 בני בקרב ל£319 3425 בני בקרב מ£379  שבעיהרצון בשיעור

ו£389 בארץ, שנתיים עד שנמצאים המשפחות ראשי מקרב £299 קל: שיפור חל בארץ בוותק העלייה עם
ההטבות ומן ממשכורתם מרוצים הם כי דיווחו ויותר, שנתיים בארץ שנמצאים המשפחות ראשי מקרב

.(4 (תרשים

העולים מן ו£419 בנתיבות 3870 הארץ, בכל העולים לדיווחי מנתיבות הנתונים דומים זה בנושא גם
נועם (נוה, ההטבות ומן ממשכורתם שבעירצון בארץ ויותר שנתיים נמצאים אשר מבריתהמועצות

.(5 (תרשים (1993 ובניטה

בעםדה הביטחון מן שביעותרצון
וחשים בעבודה להם שיש הביטחון מן שבעירצון המועסקים המשפחות מראשי אחוזים ואחד שלושים
שביעותהרצון עולה בארץ, הוותק עם קטן. הוא ייסגר, שלהם העבודה שמקום או שיפוטרו, שהסיכוי
ראשי בקרב ל£369 בארץ שנתיים עד שנמצאים המשפחות ראשי בקרב מ£259  בעבודה הביטחון מן
£459  המקביל הארצי מהשיעור במקצת נמוך זה שיעור בארץ. ויותר שנתיים שנמצאים המשפחות
בנתיבות הצעירים העולים בקרב %38d בעבודה, בביטחון ירידה חלה בגיל העלייה עם .(5 (תרשים

.(6455) המבוגרים בקרב ל0?25 (3425)

רצוי במקצוע עםדה
לעומת לעבוד, רוצים היו בו במקצוע עובדים המועסקים המשפחות ראשי מבין אחוזים ושמונה עשרים
העובדים שיעור גם עולה בארץ, בוותק העלייה עם .(1993 ובניטה נועם (נוה, הארצית ברמה 399?<

עובדים משנתיים פחות בארץ הנמצאים המשפחות מראשי אחוזים שבעהעשר להם. הרצוי במקצוע
במקצוע המועסקים (3425) הצעירים שיעור ויותר. שנתיים שנמצאים מאלה £369 לעומת רצוי במקצוע
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,(6 (תרשים בהתאמה) ו6ל23 3370) בהרבה לא אך ,(6455) המבוגרים משיעור אמנם גבוה להם הרצוי
הוותק התארכות עם אולם, .(1993 ובניטה נועם (נוה, הארצי במישור בהתאמה, ,23 45ו£9 ?£ לעומת
העולים בקרב במיוחד גדולה הרצוי במקצוע עבודה על המדווחים העולים באחוז העלייה בארץ,
בעוד ל5070 עד %17n  שלושה פי כמעט זה אחוז עולה 3425 בני עולים בקרב לדוגמה, יותר. הצעירים

בהתאמה. ל6ל33 מ0?23 הרצוי במקצוע העובדים העולים אחוזי עולים 6455 בני בקרב

המועסקים העורים משפחות ראשי :6 תרשים
בארץ וותק גיר יפי יהם, רצוי במקצוע

(באחוזים)

60

50" 17777\

///// 35 33

3425 בני 4435 בני 5445 בני 6455 בני

י■

1

המועסקים) העולים (בקרב עםדה חיפוש
גבוה יותר מעט בשיעור גברים עבודה, מחפשים הם כי דיווחו המועסקים העולים מקרב אחוזים שמונה

בהתאמה). ו£79 1096) מנשים

העולים מקרב אחוזים שמונה השונות. הגיל קבוצות בקרב העבודה חיפוש בשיעורי הבדלים קיימים
אחוזים שלושה .4435 בני מקרב £159 לעומת עבודה, מחפשים הם כי דיווחו המועסקים 3425 בני
מחפשים אשר מועסקים עולים אין 6455 בני המבוגרים ומקרב עבודה, מחפשים 5445 בני מקרב

עבודה.
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ייתכן .4435 בני בקרב נמצאו להם הרצוי במקצוע מועסקים הם כי שציינו ביותר הנמוכים השיעורים
סביר מאידך, ביותר. הגבוה הינו עבודה והמחפשים המועסקים זה בגיל העולים ששיעור הסיבה שזו
במציאתעבודה בקשיים הכרה מתוך בעיקר עבודה, מחפשים אינם המועסקים 6455 בני שעולים להניח

בגילם. עולים נתקלים בהם

עולים בקרב מ1796 עבודה, המחפשים המועסקים העולים שיעור יורד בארץ בוותק העלייה עם
עם משתלבים אלו נתונים ויותר. שנתיים בארץ שנמצאים עולים בקרב 8 ל96 בארץ, שנה עד שנמצאים

בארץ. הוותק עם עולים אשר הרצוי, במקצוע התעסוקה ומן בעבודה שביעותהרצון על הנתונים

עובדים שאינם עולים 6.4
עבודה. מחפשים 2396 מתוכם המיפקד, עריכת בזמן עבדו לא בנתיבות העולים מן 3896 לעיל, כאמור
8496) מגברים יותר נשים  עבודה מחפשים אינם גם עובדים שאינם העולים מן אחוזים ושבעה שבעים
עבודה, מחפשים אינם אשר עובדים שאינם העולים שיעור עולה בגיל העלייה עם בהתאמה). ו6196

שיעור יורד בארץ הוותק שעולה ככל .6455 בני עולים בקרב 88 ל96 3425 בני עולים בקרב מ7996

בארץ, שנתיים עד שנמצאים עולים בקרב 83 מ96 עבודה, מחפשים אינם ואשר עובדים שאינם העולים
ויותר. שנתיים בארץ שנמצאים עולים בקרב לכ7196

כיום עובדים ואינם בעבר שעבדו עולים
מנשים יותר גברים בעבר, בישראל עבדו המיפקד, בזמן מועסקים היו שלא העולים מן (5096) מחצית
4096 שנה, מחצי פחות משך עובדים אינם כי דיווחו האלה מהעולים כמחצית בהתאמה). ו4296 6996)

ויותר. שנה כבר עובדים אינם כי דיווחו 13*0 שנה עד שנה חצי כבר עובדים אינם כי דיווחו העולים מן
בהתאמה). ו896 1796) ויותר שנה כבר עובדות אינן כי ציינו גברים מאשר נשים של כפול שיעור

31),טיפול tf) מדי מבוגר גיל הן: עלייתם מאז עבדו שלא העולים בקרב לאיעבודה הרווחות4 הסיבות
.(1596) לימודים או (1696) הצלחה ללא עבודה חיפוש ,(1796) נכות או מחלה ,(2296) בילדים או בבית

תעםדה להפסקת הסיבות
נשים הסתיים, שהחוזה משום או הסתיימה שהעבודה משום לעבוד הפסיקו כי ציינו העולים מן מחצית
זמניות בעבודות יותר עבדו שנשים לכך קשורה זו שעובדה ייתכן בהתאמה). 47X0 5296) מגברים יותר
עקב פוטרו כי ציינו (1896) העולים מן חמישית כמעט בחקלאות. עבודות כגון עונתיות בעבודות או
לידה, או מחלה לחופשת יצאו כי ציינו נמוכים ושיעורים ללימודים, יצאו 896 התפטרו, 1296 צמצומים,

מחלה. עקב העבודה את שעזבו או אחרות מסיבות פוטרו או

אחת. מסיבה יותר לציין היה ניתן 4
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עובדים שאינם עולים בקרב עםדה לא'ח'פוש הסיבות
ללימודים בעיקר קשורות עובדים, שאינם העולים ציינו אותן עבודה, לאיחיפוש העיקריות הסיבות
לחפש להתחיל מכדי מדי מבוגרים שהם תחושה לקורס), המתנה או מקצועי קורס אולפן, (כולל
מהסיכוי וייאוש נכות) או (מחלה מוגבלות מוגבל, משפחה בבן או ובבית  בילדים טיפול עבודה,
מחפשים אינם כי ציינו העולים מבין נמוכים שיעורים בשבילם). עבודה שאין (תחושה עבודה למצוא
עברית, יודעים אינם לבית, מחוץ לעבוד מעוניינים אינם עבודה, להם הובטחה שכבר מכיוון עבודה
עלו עתה שזה או אבטלה דמי שמקבלים מכיוון לעבוד מעוניינים אינם רישיון, בלי לעבוד יכולים אינם

.(5 (לוח ארצה

(באחוזים) עובדים שאינם עולים בקרב עבודה חיפוש לאי העיקרית הסיבה :5 לוח
נשים גברים סה"כ

100 100 100 0הכ
26 40 29 לימודים
20 13 18 מבוגר גיל
19 5 16 בילדים/בבית טיפול
14 15 14 מוגבלות
13 13 13 עבודה מלמצוא ייאוש
23 2 לקורס המתנה
1 5 2 מוגבל משפחה בבן טיפול
5 6 6 אחרת סיבה

העולים בקרב גבוה לומדים, שהם משום עבודה מחפשים ואינם עובדים שאינם העולים שיעור כצפוי,
שציינו העולים שיעור בהתאמה). £79 לעומת £459) 6455 בני העולים בקרב ונמוך ,3425 בני הצעירים
ש"התייאשו" שציינו אלה של שיעורם .(£429) 6455 בני העולים בקרב במיוחד גבוה מדי מבוגרים הם כי

.5445 בני בקרב ו£219 ,6455 בני בקרב 19^0  דומים עבודה למצוא מהסיכויים

מ£109  שהתייאשו משום עבודה מחפשים אינם כי שציינו העולים שיעור עולה בארץ בוותק העלייה עם
ויותר. שנתיים בארץ שנמצאים עולים בקרב ל£179 בארץ שנתיים עד שנמצאים עולים בקרב

עבודה) מחפשים אן עובדים שאינם (עולים מובטלים עולים
הנתונים עבודה. מחפשים אך עובדים אינם מהנשים ו£129 העולים מהגברים אחוזים אחדעשר
לשעבר, מבריתהמועצות העולים מכלל £279 כי כך על מצביעים תקופה מאותה המקבילים הארציים
מהשיעור ויותר שניים פי גבוה זה שיעור עבודה. מחפשים אך מועסקים אינם העבודה, לכוח השייכים

בנתיבות.
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ברמה הנשים. בקרב מההבדל בעיקר נובע בנתיבות השיעור לבין הארצי האבטלה שיעור בין ההבדל
בנתיבות. בלבד $12 לעומת מהנשים $25< מובטלות הארצית

.6455 בני בקרב ל$19 3425 בני בקרב מ$8 בנתיבות המובטלים שיעור עולה בגיל העלייה עם

שנתיים עד שנמצאים עולים בקרב מ$9  ניכר באורח עולה המובטלים העולים שיעור כצפוי, שלא
ויותר. שנתיים בארץ שנמצאים עולים בקרב ל$13 בארץ

עםדה העולים מחפשים בהם היישובים
נשים  בלבד בנתיבות עבודה מחפשים הם כי ציינו עבודה, שמחפשים ($57) העולים ממחצית יותר
שבע בבאר עבודה מחפשים הם כי ציינו אחוזים שמונה בהתאמה). $43 לעומת $74) מגברים יותר
גם עבודה מחפשים עולים של נמוך שיעור שבע. ובבאר בנתיבות עבודה מחפשים הם כי ציינו ו$6

הדרום. באזור אחרים יישובים ציינו ואחרים ובצפונה, הארץ במרכז

הצעירים שיעור יותר גבוה מגוריהם, ליישוב מחוץ לעבוד לצאת לצעירים יותר קל שלכאורה למרות
בהתאמה). $60 לעומת $70) (6455) המבוגרים משיעור בלבד בנתיבות עבודה המחפשים (3425)

עם להתמודד לצעירים מאשר יותר קשה בנתיבות המבוגרים שלעולים מכך נובעים שההבדלים ייתכן
מגוריהם. ליישוב מחוץ עבודה לחפש נאלצים והם בנתיבות, הדל התעסוקה שוק

העםדת חיפוש במהלך בעיות
היתה בנתיבות עבודה חיפוש במהלך נתקלו בהן הבעיות אחת כי ציינו העולים של ($89) גבוה שיעור

וגברים). נשים של דומה (שיעור שלהם במקצוע פנויים עבודה מקומות שאין

המטפלים הגורמים שבידי המידע כי דיווחו עבודה שמחפשים העולים מן אחוזים וחמישה ארבעים
הגורמים כי דיווחו ($56) העולים ממחצית יותר כמוכן, מעודכן. איננו בעבודה עולים בהשמת
בארץ שנתיים עד שנמצאים עולים יפה. לא בצורה אליהם מתייחסים בעבודה עולים בהשמת המטפלים

בהתאמה). ו$50 $65) בארץ ויותר שנתיים שנמצאים מעולים יותר גבוה בשיעור כך על דיווחו

במהלך בעיה מהווה והיא טובה מספיק איננה שלהם העברית כי דיווחו העולים מן ($52) כמחצית
העולים שיעור עולה הגיל עם .($43 לעומת $60) נשים מאשר יותר גבוה בשיעור גברים  עבודה חיפוש
העולים כל וכמעט 3425 בני העולים מבין $55  טובה מספיק אינה שבפיהם שהעברית שמרגישים
יורד בארץ בוותק העלייה עם עבודה. בחיפוש בעיה להם מהווה שהעברית מרגישים 6455 בני ($90)
העולים בקרב מ$68 העבודה, חיפוש במהלך בעיה מהווה שלהם שהעברית שסבורים העולים שיעור

ויותר. שנתיים שנמצאים העולים בקרב ל$42 בארץ שנתיים עד שנמצאים
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שמציעים היא נתקלו שבהן הבעיות אחת כי ציינו עבודה שמחפשים העולים מן אחוזים ושניים ארבעים
דיווחו (3425) צעירים בהתאמה); ו3096 51^ מנשים יותר כך על דיווחו גברים נמוך. בשכר עבודה להם
עבודה הצעות על המדווחים העולים שיעור בהתאמה). ו20£9 £359) (6455) ממבוגרים יותר כך על
ל£529 בארץ שנתיים עד שנמצאים העולים מקרב מ2796 בארץ, הוותק עם עולה בצידן נמוך ששכר
עם גבוה לשכר בציפיות עלייה משקף זה שנתון ייתכן ויותר. שנתיים בארץ שנמצאים העולים מקרב

בארץ. בוותק העלייה

היא עבודה חיפוש במהלך נתקלו בהן הבעיות אחת כי דיווחו העולים (4596) מחצית כמעט
בהתאמה), ו3896 5196) מנשים יותר כך על דיווחו גברים עולים. להעסיק מוכנים אינם שהמעסיקים

.(£359 (*50לעומת מצעירים יותר כך על דיווחו ומבוגרים

יזמות  פרסיים עסקים הקמת 6.5
חברת הקימו שלושה פרטי: עסק הקימו בנתיבות, לשעבר מבריתהמועצות עולים משפחות ראשי תשעה
הובלה, חברת שיניים, מעבדת ובניין, חשמל לעבודות חברה שיניים, מרפאת הקימו והשאר בנייה,
עסק אביב, בתל אחד עסק בנתיבות, ממוקמים עסקים שישה אלטרנטיבית. לרפואה ומרפאה מתפרה

הארץ. בכל פועל אחד ועסק שבע בבאר אחד

עסק להקים מעוניינים הם כי דיווחו בנתיבות העולים משפחות מראשי נוספים אחוזים שישהעשר
(1996) מכולת כגון כלשהי חנות הינו להקים מעוניינים הם אותו העסק כי דיווחו מתוכם שליש פרטי.
מעוניינים הם כי דיווחו פרטי עסק להקים מהמעוניינים אחוזים וחמישה עשרים .(£79) כלבו חנות או
מלאכה בית או מאפייה נגרייה, מתפרה, מסגרייה, סנדלרייה, מוסך, כגון: קטנים מלאכה בתי להקים
מפעל כגון: מעבדות או קטנים מפעלים להקים מעוניינים הם כי דיווחו אחוזים אחדעשר לצורפות.
מעוניינים הם כי דיווחו אחוזים ואחד עשרים שעונים. לתיקון מעבדה או כובעים מתפרת אלומיניום,
עיסוי, שירותי דבש, הספקת יצוא, הובלה, בנייה, כבישים, לתיקון שונות סוכנויות או חברות להקים
גן או ביתספר להקים מעוניינים הם כי ציינו משפחות ראשי ושני חשמל, ושירותי מהנדסים משרד

ילדים.

המיפקד עריכת בעת נמצאו פרטי, עסק להקים מעוניינים הם כי שציינו המשפחות מראשי שבעה
העסק הקמת של פעילים בשלבים עדיין נמצאים שאינם ציינו השאר העסק. הקמת של פעילים בשלבים
צירוף בגלל או שפה, של בעיות להם שיש מכיוון בארץ, חדשים עדיין שהם משום כספיים, קשיים עקב

סיבות. כמה של
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עסק להקמת הנדרש הסיוע
עסק הקימו שכבר או פרטי, עסק להקים שמעוניינים המשפחות ראשי מקרב אחוזים ושלושה שמונים
ציינו מתוכם £899 בנושא, הקשורים ולנהלים לחוקים ביחס ולהדרכה לייעוץ זקוקים הם כי ציינו פרטי,
בארץ. פרטי עסק בניהול לקורס זקוקים 77 ו70 משקיעים) (הלוואות, כספית לעזרה זקוקים הם כי

העסק סיקום
שהעסק מעוניינים הם כי ציינו פרטי עסק להקים מעוניינים אשר (£579) המשפחות ראשי ממחצית יותר
או שבע באר אשקלון, הדרום: באזור יוקם שהעסק מעוניינים הם כי ציינו נוספים £109 בנתיבות, יוקם
היכן להם חשוב לא כי ציינו ו£179 והסביבה, אביב בתל או הארץ במרכז  אחוזים שישהעשר בנגב.

בעתיד. יגורו בו ביישוב או ביקוש, שיש היכן יוקם שהעסק מעוניינים שהם או העסק, יוקם

סובייקטיביים היבסים  כלכלי מצב .7

הבסיסיים היומיומיים הצרכים את לספק להם מאפשרות הכנסותיהם אם נשאלו המשפחות ראשי
כי דיווחו (£539) המשפחות מראשי ממחצית יותר וכדומה. דירה שכר חשמל, מים, אוכל, כגון
מראשי £289 רק מספיקות". לא "בכלל הן כי ענו וכ2096 מספיקות, כלכך" "לא הכנסותיהם
הצרכים את ולספק החשבונות את לשלם כדי להם מספיקות הכנסותיהם כי ענו המשפחות

היומיומיים.

לכסות מספיקות הכנסותיהם כי שדיווחו המשפחות ראשי בשיעור עלייה חלה בארץ בוותק העלייה עם
בקרב לכ£299 שנה, עד בארץ שנמצאים המשפחות ראשי בקרב מ£179 השוטפות, הוצאותיהם את
שדיווחו הקשישים המשפחות ראשי אחוז כמוכן, ויותר. שנתיים בארץ שנמצאים המשפחות ראשי
(עד הצעירים המשפחות ראשי אחוז מאשר יותר גבוה בסיסיים צרכים לכסות מספיקות שהכנסותיהם
"בכלל הכנסותיהם כי המציינים המשפחות ראשי אחוז אולם, בהתאמה. ,2796 לעומת £349  (34 גיל
גיל עד המשפחות ראשי בקרב ו£239 הקשישים בקרב 2170  הגיל קבוצות בשתי דומה מספיקות" לא

.34

כי דיווחו בניהזוג, שני מועסקים בהן במשפחות המשפחות, ראשי מקרב אחוזים ושמונה שלושים
רק בהן במשפחות המשפחות, ראשי מקרב 2770 לעומת הבסיסיים, לצרכים מספיקות הכנסותיהם
כי שציינו משפחות ראשי של (2870) דומה שיעור נתקבל כצפוי, שלא מועסק. בניהזוג מבין אחד

מועסק. איננו מבניהזוג אחד אף בהן משפחות בקרב גם מספיקות הכנסותיהם
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כלכלית מבחינה החיים מרמת שביעותתרצון
כיום שלהם החיים מרמת מאוד" "מרוצים הם כי ציינו המשפחות מראשי (196) מאוד נמוך שיעור
כי ציינו ו2696 מרוצים" כלכך "לא הם כי ציינו 5996 מרוצים", "די הם כי ציינו 1496 כלכלית, מבחינה
בהרבה נמוכה זה בנושא שביעותהרצון כלכלית. מבחינה שלהם החיים מרמת כלל" מרוצים "לא הם

.(1993 ובניטה נועם (נוה, הארצית ברמה מאשר בנתיבות

או מאוד" ("שבעירצון שבעירצון הם כי שציינו המשפחות ראשי בשיעור עלייה חלה בגיל העלייה עם
עד ,(25 לגיל (מתחת הצעירים המשפחות ראשי בקרב מ096 שלהם, החיים מרמת שבעירצון") "די

וכך עקבית, איננה הגיל עם שביעותהרצון בשיעורי העלייה זאת, עם .(65+) הקשישים בקרב לכ3896
לעומת בהתאמה) ו496 696) שביעותהרצון בשיעורי ירידה חלה 5445 בני ובקרב 4435 בני בקרב

בהתאמה). 15960 107") 6455 ובני 3425 בני בקרב שביעותהרצון בשיעור העלייה

מרמת שבעירצון הם כי דיווחו אשר המשפחות ראשי בשיעור קלה עלייה חלה בארץ בוותק העלייה עם
בארץ, שנתיים עד שנמצאים משפחות ראשי %1nב1קרב כלכלית, מבחינה בארץ שלהם החיים

ויותר. שנתיים בארץ שנמצאים משפחות ראשי בקרב לכ1896

מספר בעלות משפחות בין החיים מרמת בשביעותהרצון משמעותיים הבדלים נמצאו לא כצפוי, שלא
המשפחתית. הכלכלית למציאות הציפיות התאמת על מרמזת זו שתופעה ייתכן, מפרנסים. של שונה
שלה הצריכה לדפוסי הוותיקה, הישראלית לחברה נחשפים בארץ שעובדים שעולים ייתכן כמוכן
שביעות לחוסר להם גורמת שלהם לזו הוותיקים של החיים רמת של וההשוואה שלה, החיים ולרמת

רצון.

בריאות .8

בריאות בי0וח 8.1
ממחציתם יותר בקופתחולים. מבוטחים הם כי דיווחו (9696) בנתיבות המשפחות ראשי כל כמעט
לזכור (יש מכבי בקופתחולים מבוטחים ו4496 ההסתדרות של כללית בקופתחולים מבוטחים (5670)

ממלכתי). בריאות ביטוח חוק חוקק בטרם נערך בנתיבות שהמיפקד

הרפואי הטיפול מן שבעירצון הם כי ציינו בקופותהחולים המבוטחים מן אחוזים וחמישה חמישים
הם אם יודעים טרם הם כי ציינו אחוזים ואחד עשרים שבעירצון. אינם (2496) וכרבע מקבלים, שהם
קבוצות בקרב הרפואי הטיפול מן שביעותהרצון בשיעורי משמעותיים שינויים אין לא. או שבעירצון

בארץ. בוותק העלייה עם או שונות גיל
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של יותר גבוה שיעור ישנו "מכבי" בקופתחולים המבוטחים בנתיבות העולים משפחות ראשי בקרב
£649) ההסתדרות של כללית בקופתחולים המבוטחים בקרב מאשר הרפואי, הטיפול מן שבעירצון

בהתאמה). ו£489

הסיבות אחת כי ציינו, הרפואי הטיפול מן מרוצים אינם כי שדיווחו המשפחות מראשי (£529) מחצית
לרופאים אותם מפנה אינו הרופא כי ציינו (2496) רבע זמן, מעט להם מקדיש שהרופא היא לכך
אינו שהרופא מכיוון  1870 נמוכה, והאחיות הרופאים שרמת מרגישים שהם משום  £199 מומחים,
מספיק להם נותן אינו שהרופא משום מרוצים אינם כי ציינו ו£169 בדיקות למספיק אותם שולח
הרופא. מצד אדיש יחס ושיש השפה, בגלל הרופא עם לדבר קשה כי הן, שצוינו נוספות סיבות תרופות.

ציינו המשפחות מראשי (£509) מחצית בקופתחולים. השירות מן מרוצים הם אם גם נשאלו העולים
לא או מרוצים הם אם ידעו לא ו1896 מרוצים, אינם כי ציינו (3296) שליש השירות, מן מרוצים הם כי
השירות מן בשביעותהרצון משמעותיים הבדלים אין המיפקד. עריכת בעת בקופתהחולים השירות מן
ש£639 בעוד קופתחולים: לפי הבדלים יש אך, בארץ ותק לפי או גיל קבוצות לפי בקופתהחולים
מחברי £409 רק השירות, מן שבעירצון הם כי ציינו "מכבי" בקופתחולים החברים המשפחות מראשי

זאת. ציינו כללית קופתחולים

ציינו בקופתחולים, הניתן השירות מן מרוצים אינם כי שציינו המשפחות מראשי אחוזים שבעים
מומחה. לרופא הארוכה ההמתנה את או מומחים, ברופאים המחסור את לאישביעותרצון כסיבות
ושליש ארוך, המשפחה לרופא ההמתנה שזמן משום שבעירצון אינם כי ציינו המשפחות מראשי מחצית
ואינם שאלות על עונים אינם (המטפלים משביערצון אינו המטפלים יחס כי ציינו מתוכם (3196)

אינו שהרופא משום בקופתחולים מהשירות שבעירצון אינם המשפחות מראשי (2470) רבע מסבירים).
סיבות המרפאה. צוות עם בתקשורת בעיות שישנן משום מרוצים אינם ו£ל19 בית, ביקורי לבצע מסכים
קשה ביישוב, מעבדות או רנטגן מחלקת אין מביתחולים, רחוק ממוקמת שהמרפאה הן נוספותשצוינו

נוחות. אינן המרפאה ושעות תרופות להשיג

ומוגבלויות מחלות 8.2
מחלות על והן בעצמם סובלים הם מהן והמוגבלויות הכרוניות המחלות על הן דיווחו המשפחות ראשי
כ£129 (1,130) בנתיבות העולים כל סך מתוך איתם. הגרים משפחתם בני סובלים שמהם ומוגבלויות

במוגבלים. או כחולים המשפחה ראש עלידי תוארו

קושי בעלי דיבור, או ראייה שמיעה, ליקויי (בעלי מוגבלים בנתיבות העולים כלל מקרב אחד אחוז
65+ בני מקרב £89 קשישים: הינם המוגבלים רוב נפשית). נכות בעלי או לבית, מרותקים או בניידות

ומטה. 18 בני מוגבלים על דווח לא .6419 בני מקרב מאחוז פחות לעומת מוגבלים הינם

22



(בני המבוגרים העולים מקרב %37 כרוניות: ממחלות סובלים העולים כלל מקרב אחוזים אחדעשר
.18 גיל עד והנוער הילדים מקרב 2 ו£9 ,6419 בני העולים מקרב $11 ומעלה), 65

סובלים כרוניות, ממחלות סובלים הם כי שדווח (65+) הקשישים העולים מקרב אחוזים וארבעה עשרים
פרקים. מדלקת סובלים נוספים £79 מלחץדם, $7 מאולקוס, $10 מסוכרת, $21 לב, ממחלות
דלקת ,($11) לב מחלות ,(1296) סוכרת הן: 6419 בני העולים בקרב השכיחות הכרוניות המחלות
שמונת מקרב בסרטן. חולים ו570 ,(870) גבוה לחץדם ,(870) אסתמה ,(970) אולקוס ,(1070) פרקים
והשאר אלרגיה ישנה לשניים מאסתמה, סובלים שלושה ומטה, 18 גילאי כרוניות במחלות החולים

בכליות. ומבעיות עיניים ממחלת כרונית, מברונכיט סובלים

כלשהי, במסגרת טיפול מקבלים מוגבלים, או חולים הם כי שדווח העולים מן אחוזים ושבעה שמונים
ו27 370) הרווחה לשכת או ביתחולים דרך והשאר (8270) קופתחולים באמצעות המכריע רובם
מנכות הסובל אחד עולה קופתחולים. דרך טיפול מקבלים המרותקיםלבית עולים ארבעה בהתאמה).
הרווחה. לשכת דרך טיפול מקבל נפשית מנכות הסובל שני ועולה קופתחולים דרך טיפול מקבל נפשית

קופתחולים. דרך טיפול מקבל שמיעה/דיבור מליקויי הסובל אחד עולה

את ציינו Wלא  מתוכם טיפול. מקבלים אינם חולים הם כי שדיווחו העולים מן אחוזים שלושהעשר
$6) מתאים" טיפול ש"אין או רנטגן" תוצאות ש"אין משום טיפול מקבלים אינם והשאר לכך, הסיבה
עולים שני תצוין, שהסיבה מבלי טיפול מקבל אינו לביתו המרותק אחד עולה .(nnNnm JZj

רנטגן". תוצאות אין ש"עדיין מכיוון טיפול מקבלים אינם לבית המרותקים

חינוך .9

עריכת בעת השונות. החינוך במסגרות העולים ילדי השתלבות הוא מוצלחת לקליטה המדדים אחד
במעון, נמצא מהם אחד ורק שנתיים בני מבריתהמועצות עולים ילדי שבעה רק בנתיבות היו המיפקד
או בגן לומדים אלו) בגילים הילדים כל מסך 8770) 43 בני ילדים ושישה ארבעים בבית. נמצאו השאר
חמישה לימודית. במסגרת כולם נמצאים חובה) חינוך (גיל 145 בני ילדים ושניםעשר מאתיים במעון.
בבית, נמצא (15 (בן אחד נער לימודית: במסגרת נמצאים אינם ($11) 1715 גילאי הנוער בני 44 מבין
שאינם ה17 בני הנוער בני ארבעת עבודה. מחפש (17 (בן אחד ונער עובדים (17 (בני נוער בני שלושה
להשתלבות מתייחסים שהנתונים לציין יש גילם. בני כל מסך $31' מהווים לימודית במסגרת נמצאים
"אלטרנטיביות" מסגרות לבין החינוך משרד של מסגרות בין אבחנה ללא כלשהי, לימודית במסגרת

העבודה. משרד בחסות
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הילדים לומדים בהם היישובים
חמש גיל עד הילדים כל בנתיבות: לומדים חינוכית במסגרת שנמצאים הילדים מן (48^ מחצית
הילדים שיעור יורד בגיל העלייה עם .127 בני הילדים מן ו>$38 ,(£829) שש בני הילדים רוב (כולל),
לומדים 1715 גילאי הנוער בני מבין ו£159 1413 בני הילדים מן £149 רק וכך בנתיבות, שלומדים

בנתיבות.

,(£289) במבועים נמצאות בנתיבות לומדים שאינם הנוער ובני הילדים לומדים בהן הלימוד מסגרות
או בנגב אחרים ביישובים לומדים בלבד מעטים .($4) ובארשבע ,(570) בארי קיבוץ ,(£59) מרחבים

הארץ. במרכז

בפנימייה שלומדים הילדים כל בפנימייה. לומדים ילדיהם כי ענו המשפחות ראשי מקרב אחוז ארבעה
ילדיהם את שלחו כי ציינו משפחות ראשי של (5996) גבוה שיעור ומעלה. 13 בני הם במספר) 17)

47* באזור, בבתיהספר הלימודים מרמת יותר גבוהה בפנימייה הלימודים שרמת מכיוון לפנימייה
מאפשרים אינם המשפחה של הכלכליים התנאים כי ציינו 249601 בפנימייה ללמוד רצה הילד כי ציינו

אחת). מסיבה יותר לצין היה (ניתן בבית לגדלו

החינוך ממערכת שביעותרצון
משמעות יש זה, בתחום מילדיהם וציפיותיהם לשעבר בריתהמועצות עולי של ההשכלתי הרקע לאור
תהליך את העולים הערכת על ההשפעה מבחינת החינוך במערכת הילדים להשתלבות מיוחדת
מסגרות היו בנתיבות החינוך מסגרות של המכריע הרוב המיפקד, בעת כי גם לזכור יש קליטתם.

ההורים. רצון שביעות על השפעה היתה לכך שגם וייתכן דתיות,

ילדיהם מהשתלבות מרוצים הם כי ציינו לילדים, הורים שהם המשפחות מראשי (£429) מחצי פחות
"די הם כי ציינו 349&O1 בלימודים ילדיהם מהשתלבות מאוד" "מרוצים הם כי ציינו £89 בלימודים:
ראשי בקרב מכ3296 בארץ, הוותק עם עולים אלה שיעורים בלימודים. ילדיהם מהשתלבות מרוצים"
בנתיבות. ויותר שנתיים שנמצאים משפחות ראשי בקרב ל^49 בנתיבות, שנה עד שנמצאים משפחות

שיעור יותר גבוה הארצי שבסקר לאלה דומות וותק גיל בקבוצות נמצאים אשר המשפחות ראשי בקרב
מאשר ,(£689) הארצי בסקר החינוך במסגרות ילדיהם מהשתלבות שביעותרצון הביעו אשר העולים
בשביעותהרצון עלייה ישנה בנתיבות המשפחות ראשי שבקרב בעוד אולם, .(£429) בנתיבות במיפקד
שנמצאים משפחות ראשי בקרב 3796) בארץ בוותק העלייה עם החינוך במסגרות הילדים מהשתלבות
הארצי. בסקר שינוי אין בארץ), ויותר שנתיים שנמצאים משפחות ראשי בקרב ו"487 בארץ שנתיים עד
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מעוניינים היו כי דיווחו לומדים, אשר לילדים הורים שהם המשפחות, מראשי (5396) ממחצית יותר
רמת נכללו לכך שצוינו הסיבות בין אחר. לביתספר לומד הוא בו מביתהספר יעבור מילדיהם שאחד
לא בביתספר ילמד שלהם שהילד הרצון ,(6170) גבוהה מספיק שאינה הנוכחי בביתהספר לימודים
(בשיעורים שצוינו נוספות סיבות .(4796) המגורים למקום ביתהספר בין הרב והמרחק ,(4170) דתי
ילמד שהילד ורצון הארץ, ילידי מצד הילד כלפי טוב לא יחס בביתהספר, אולפן העדר הן: נמוכים)

אחר. מסוג בביתספר או לאומנויות בביתספר

הקלי0ה תהליך של מקומיים היבסים .10

ביישוב המגורים משך 10.1
גרים שנישלישים משנה: יותר בנתיבות גרים הם כי דיווחו בנתיבות העולים משפחות ראשי מרבית
של תקופה בנתיבות גרים כחמישית רק ויותר. שנתיים בנתיבות גרים רבע לשנתיים, שנה בין בנתיבות

שנה. עד

(באחוזים) בנתיבות ותק לפי המשפחות, ראשי :6 לוח
המשפחה ראשי 70 בנתיבות ותק

100 0ה"כ
10 שנה חצי עד
7 לשנה שנה חצי בין
39 וחצי לשנה שנה בין
20 לשנתיים וחצי שנה בין
24 ויותר שנתיים

בנתיבות למגורים הסיבות 10.2
הגרים משפחה לבני קרוב להתגורר שרצו מכיוון לנתיבות שבאו ציינו5 (4270) העולים של גבוה שיעור
להם שיש מכיוון בנתיבות לגור בחרו 119& יחסית, נמוכים ביישוב הדירות שמחירי משום 37X בעיירה,
בסמוך או ביישוב הולמת תעסוקה שמצאו משום בנתיבות לגור באו ו6ל8 ביישוב, מכרים או חברים
סיכוי או מעמידר דירה קבלת הן: המשפחות ראשי ציינו אותן בנתיבות למגורים נוספות סיבות לו.
על ששמעו גם ציינו מעטים הסוכנות. או הקליטה משרד עלידי והפניה ביישוב, כזו דירה לקבלת
שהסוכנות במקרה, לנתיבות שהגיעו מתאים, שהאקלים בבריתהמועצות, עוד המקום של היתרונות

ופו'. ליישוב, הגיעו ולכן המקום את לפתח הבטיחה

מ10096. ליותר מסתכמים האחוזים ולכן אחת, מסיבה יותר לציין היה ניתן 5
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לבני קרוב לגור שרצו מכיוון בנתיבות בחרו כי ציינו (£739) שנתיים עד בארץ שנמצאים העולים רוב
ראשי בקרב לעומתם, בנתיבות. שגרים מכרים או חברים להם שיש או ביישוב, המתגוררים משפחה
הדיור ממחירי שנובעת המצוקה הן השכיחות הסיבות ויותר שנתיים בארץ שנמצאים המשפחות
משיכת של מעניינת תופעה על מצביע הדבר .(£139) מעמידר דירה קבלת או (£449) אחרים במקומות

קרוביהם. עלידי ליישוב אנשים

להיות רוצים שהם משום בנתיבות לגור בחרו כי שדיווחו המשפחות ראשי שיעור עולה בגיל העלייה עם
אחוזים וארבעה ארבעים בנתיבות: מכרים או חברים להם שיש משום או משפחתם, לבני קרובים
£619 לעומת חברים, או משפחה לבני קרובים להיות כדי לנתיבות באו כי דיווחו (3425) הצעירים מקרב

הסיבה. מאותה בנתיבות לגור שבאו ומעלה, 65 בני מקרב ו£759 ,6455 בני מקרב

בנתיבות העולים של הדיור מצב 10.3
לחדר. נפשות 1.25 היא בנתיבות לשעבר בריתהמועצות עולי של הממוצעת הדיור צפיפות דיור: צפיפות
בארץ הנמצאות משפחות בקרב לחדר נפשות מ1.6 הדיור צפיפות יורדת בארץ, הוותק התארכות עם

ויותר. שנתיים בארץ הנמצאות משפחות בקרב לחדר נפשות ל1.15 חודשים, משישה פחות

.£269 הינו משפחה קרוב בבעלות או בבעלותם בדירה הגרים המשפחות ראשי שיעור דירה: על בעלות
דירה על הבעלות שיעור פרטית. בשכירות ו£339 ציבורית, בשכירות £409 בשכירות: גרים העולים רוב

.(1993 ובניטה נועם (נווה, תקופה באותה הארצי לשיעור דומה

משפחה קרוב בבעלות או שבבעלותם בדירות הגרים העולים שיעור עולה בארץ הוותק התארכות עם
יותר או שנתיים שנמצאים עולים בקרב 32 ל£9 בארץ, שנה כחצי עד שנמצאים עולים בקרב 8 מ£9

3425 בני העולים מקרב £379 יותר: צעירים עולים בקרב יותר גבוהים דירה על הבעלות שיעורי בארץ.
£49) ומעלה 65 בני מקרב £179 לעומת ,(£69) משפחתם בן בבעלות או (3170) שבבעלותם בדירות גרים
או שנתיים שנמצאים 3425 בני מהעולים (4696) מחצית כמעט משפחתם). בן בבעלות ו£139 בבעלותם
המשפחות בקרב דירה על הבעלות שיעור משפחתם. בן בבעלות או בבעלותם בדירה גרים בארץ יותר
וזאת בהתאמה), £279 לעומת £239) המשפחות שאר בקרב מהשיעור בהרבה שונה אינו החדהוריות
דירה. רכשו החדהוריות מהמשפחות £89 שרק כך על המצביעה הכללארצית, המצב לתמונת בניגוד

השירותים מערכת עם היכרות 10.4
על לעמוד חשוב כמוכן במקום. השירותים מערכת עם ההיכרות הוא בקהילה לקליטה המדדים אחד

כלשהן. בבעיות כרוך בהם השימוש בה והמידה אלו לשירותים גישה קיימת בה המידה
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רכזי שירותי לדוגמה, העולים. בקרב מאוד גבוהים אחוזים עלידי מוכרים שירותים של רב מספר
העבודה לשכת אדום, מגןדוד שירותי .(£869) הסוכנות ומטעם (£929) הקליטה משרד מטעם הקליטה
מוכרת העירונית הספרייה גם בהתאמה). ו£929 $9870,96,) העולים לכל כמעט מוכרים והמתנ"ס
.(7570) הפועלים ומועצת ,(7770) המקומית במועצה החינוך מחלקת וכן המשפחות, מראשי ל8570

הרוב לגבי בארץ הוותק עם ניכרת בצורה עולים השונים השירותים את המכירים העולים שיעורי
ראשי לכל כמעט המוכרים שירותים ישנם בנתיבות שנתיים שלאחר כך השירותים, של המכריע
העירונית הספרייה ,(£969) המתנ"ס ,(£999) העבודה לשכת ,(£989) מגןדודאדום לדוגמה, המשפחות.

.(9270) חלב וטיפת (£949)

האלה. השירותים את היכרותם לגבי גם נשאלו ספציפיות יעד לאוכלוסיות המשתייכים משפחות ראשי
גיל עד ילדים עם משפחות ראשי היום, מעונות על נשאלו שש גיל עד ילדים עם משפחות ראשי לדוגמה,
אינם ספציפיות לאוכלוסיות המיועדים שהשירותים כך על מצביעים הנתונים חלב. טיפת על  ארבע
טיפת שירותי את מכירים ארבע גיל עד ילדים עם המשפחות מראשי כ£719 לדוגמה, די. להן מוכרים
בני לילדים מההורים כ£299 ורק היום; מעונות את מכירים שש גיל עד לילדים מההורים £639 חלב,

הצהרון. שירותי את מכירים שש עד ארבע

במיוחד גבוהים אלה) שירותים המכירים אלה (מתוך השונים בשירותים המשתמשים העולים שיעורי
רכז את ו£669 הקליטה משרד מטעם הקליטה רכז את מכירים 8196) הקליטה לרכזי בהתייחס
.(£699) חלב וטיפת (£719) העבודה לשכת ,(£869) במועצה החינוך מחלקת הסוכנות), מטעם הקליטה
ולמעונות (596) לצהרון ביחס נמצאו בשירותים המשתמשים עולים של במיוחד נמוכים שיעורים מאידך,

.(2096) היום

(מתוך המשתמשים אחוז גם כך הוותק, עם העולה השירותים, את המכירים העולים לשיעור בדומה
אחוז לדוגמה, ביישוב. ויותר שנתיים לאחר ניכרת בצורה עולה השירות) את המכירים העולים
בקרב 55 ל70 בנתיבות, שנה עד הנמצאים עולים בקרב 33 מ£9 עולה המתנ"ס בשירותי המשתמשים
ל5396. מ£229 עולה העירונית בספרייה המשתמשים ואחוז יותר, או שנתיים ביישוב הנמצאים עולים
בשל הנראה כפי ל796, מ5496 יורד חברתיים לשירותים המחלקה בשירותי שהשימוש לציין יש אולם

.(7 (לוח הזמן עם מצבם ושיפור העולים של התבססותם
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בשירות, המשתמשים ושיעור בנתיבות הקיימים השירותים את המכירים משפחות ראשי שיעור :7 לוח
בנתיבות ותק לפי

בנתיבות ויותר שנתיים בנתיבות שנה עד סה"כ

השתמש את מכיר השתמש את מכיר השתמש את מכיר
בשירות השירות בשירות השירות בשירות השירות  השירות

79 96 76 90 74 92 הקליטה משרד מטעם קליטה רכז

73 93 40 71 57 86 הסוכנות מטעם קליטה רכז

50 94 15 68 30 85 עירונית ספרייה
53 96 28 85 41 92 מתנ"ס
11 26 11 24 15 30 (ש.י.ל) לאזרח ייעוץ שירותי

29 98 6 89 21 96 מגןדודאדום
27 1 18 22 הנפש לבריאות התחנה

42 76 34 64 42 75 הפועלים מועצת
1 22 1 4 1 13 העיר פני לשיפור האגף
7 63 10 40 11 57 הדתית המועצה
1 13 9 16 6 17 חברתיים לשירותים המחלקה

12  13 3 14 (1810 בני לילדים (הורים נוער תנועות

 11 6  11 לילדים) (הורים הנוער לקידום שירות

61 73 70 82 66 77 לילדים) (הורים במועצה החינוך מחלקת
71 99 44 93 69 98 (6425 בני (מקרב העבודה לשכת
3 26 16 1 29 (104 בני לילדים (הורים צהרון

12 83 18 35 12 63 (6 גיל עד לילדים (הורים יום מעונות
62 92 20 20 22 71 (4 גיל עד לילדים (הורים חלב טיפת
74 92 28 77 48 84 (+6060 (בני קשישים מועדון

מחירם עקב בהם מלהשתמש נמנעים שהם ביישוב שירותים יש אם נשאלו העולים משפחות ראשי
בשירות השתמשו שלא העולים מן מחצית כאלה. שירותים ישנם כי ציינו (£ל5) מאוד מעטים הגבוה.
והיתר בצהרון מלהשתמש שנמנעו ציינו %23 במגןדודאדום, מלהשתמש שנמנעו ציינו מחירו בגלל

לקשישים. המועדון ואת הפועלים מועצת של טיולים המתנ"ס, את ציינו מאוד) (מעטים

אחוזים ותשעה עשרים השונים. בשירותים השימוש במהלך נתקלו בהן בעיות על נשאלו אף העולים
מבני אחד של או שלהם השימוש במהלך כלשהן בבעיות נתקלו כי ציינו המשפחות ראשי מקרב
הקליטה לרכז בקשר בבעיות נתקלו כי ,(19^ כחמישית יחסית, נמוך אחוז ציינו מתוכם, משפחתם.
במהלך בבעיות שנתקלו כגוף המקומית המועצה את ציינו המשפחות מראשי 1170 הסוכנות, מטעם
את ציינו 870 העבודה, לשכת את ציינו 970 במועצה, החינוך מחלקת את ציינו מהם £109 בו, השימוש

בבעיות. נתקלו בשירותיו שבשימוש כגוף מגןדודאדום את ציינו ו570 במועצה, המים מחלקת
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השונות הסיבות ועל המקומי המתנ"ס שירותי על ספציפיות שאלות המשפחות ראשי נשאלו בנוסף,
רווחו במתנ"ס בפעילות משתתפים אינם כי המשיבים בקרב בפעילויותיו. משתתפים אינם שבשלן
רחוק המתנ"ס כי ציינו 2796 להשתתף; מעוניינים אינם כי היתר, בין ציינו, 4696 הבאות: הסיבות
כי ציינו ו24£9 במתנ"ס; בפעילויות משתתפים אינם ולכן באזור, תחבורה שאין או מגוריהם, ממקום

במתנ"ס. יש פעילות איזו יודעים אינם

היו ושהם במתנ"ס קיימים היו שלא חוגים לגבי שנשאלו המשפחות מראשי אחוזים וארבעה עשרים
,($2.) מחשבים ,($4.) ספורט בחוגי מעוניינים היו כי ציינו, בהם ישתתפו ילדיהם או שהם מעוניינים

ועוד. (296) לנערות ריקודים או מחול ,(296) מוזיקה ,(296) קראטה

חברתיים קשרים 10.5
במדינה העולה של הרגשתו על והשפעתו רבים, ממדים ובעל מורכב הינו החברתית הקליטה נושא
לפנות העולה ליכולת מתייחס החברתית הקליטה מממדי אחד משמעותית. להיות עשויה חדשה
אליו ותיק ישראלי ישנו כי ציינו המשפחות מראשי אחוזים ושישה שלושים הצורך. בעת לעזרה למישהו
לפנות. יכולים הם אליו ותיק עולה ישנו כי ציינו ו3396 שלהם אישית בעיה לפתרון לפנות יכולים הם
לעולה או לישראלי הצורך בעת לפנות יוכלו כי ציינו אשר המשפחות ראשי שיעור יורד בגיל העלייה עם
ותיק לעולה או לישראלי לפנות שיוכלו העולים שיעור עולה בארץ בוותק העלייה עם זאת, לעומת ותיק.
או לישראלי לפנות יוכלו כי דיווחו מועסקים עולים של יותר גבוה שיעור בהתאמה. ו4070 ל$44
קליטה של זה לממד ביחס .(8 (לוח מועסקים אינם אשר עולים מאשר הצורך, בעת ותיק לעולה

הארציים. לממצאים מאוד דומים בנתיבות הממצאים חברתית,

הצורך, בעת ותיק לעולה או ותיק לישראלי לפנות יכולים הם כי שציינו המשפחות ראשי שיעור :8 לוח
תעסוקה ומצב בארץ ותק גיל, לפי

ותיק עולה ותיק ישראלי
33 36 משפחות ואשי 0היכ
36 48 34 גיל עד
17 25 65+ בני
26 28 בארץ שנתיים עד
40 44 ויותר שנתיים
37 42 מועסקים
29 30 ; מועסקים אינם

ישראלים עם חברתיים קשרים קשרו כי דיווחו המשפחות מראשי בסה"כ אחוזים ושמונה כשלושים
עם ויורד בארץ בוותק העלייה עם עולה השיעור .(3096) מסוימת במידה או (896) רבה במידה ותיקים
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שנתיים שנמצאים עולים בקרב 51 ל&ל בארץ, שנתיים עד שנמצאים עולים בקרב מ6ל25 בגיל: העלייה
ראשי ומעלה. 65 בני המשפחות ראשי בקרב ל2896 ,34 גיל עד המשפחות ראשי בקרב ומ5196 ויותר,
קשרו כי ביותר הגבוה בשיעור דיווחו ויותר שנתיים בארץ שנמצאים (34 גיל (עד הצעירים המשפחות

.(7 (תרשים ותיקים ישראלים עם קשרים

קשרים קשרו כי שציינו משפחות ראשי שיעור :7 תרשים
מסוימת), במידה או רבה (במידה ותיקים ישראלים עם

(באחוזים) בארץ וותק גיל לפי
96

70 65

60  ^ 55

34 גיל 711 4435 5445 6455 65* 0ה"ב

ן . ו

במקום מהמגורים שביעותרצון לחוסר וסיבות בנתיבות מגורים המשך 10.6
לגור להמשיך מעוניינים הם כי ציינו לשעבר מבריתהמועצות העולים משפחות מראשי אחוזים שבעים
אינם עדיין (2370) ניכר ואחוז מעוניינים, אינם כי ציינו 770 המיפקד), (מיום הקרובה בשנה בנתיבות

לא. או בנתיבות לגור להמשיך מעוניינים הם אם יודעים

בנתיבות, לגור להמשיך מעוניינים הם כי שציינו המשפחות ראשי בשיעור גידול חל בגיל העלייה עם
נתון כי ייתכן ומעלה. 65 בני המשפחות ראשי בקרב ל7870 ,34 גיל עד המשפחות ראשי בקרב מ6370
לנתיבות, מחוץ הצלחתם סיכויי לגבי יותר אופטימיים צעירים משפחות שראשי העובדה מן נובע זה
נוסף. במעבר להתנסות רוצים אינם חדשה, לארץ עתה זה שעברו מבוגרים, משפחות שראשי בעוד

הרצון בשיעורי הבדלים קיימים אולם בארץ, הוותק לפי בנתיבות להישאר הרצון בשיעורי הבדלים אין
שנתיים עד שנמצאים המשפחות מראשי (7270) שלושהרבעים ביישוב: הוותק לפי בנתיבות להישאר
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המשפחות ראשי מקרב 609?< לעומת בנתיבות, ולהישאר להמשיך מעוניינים הם כי ציינו בנתיבות
המעוניינים המשפחות ראשי אחוז יורד ביישוב הוותק עם כלומר, בנתיבות. ויותר שנתיים שנמצאים
אם החליטו טרם ויותר שנתיים בנתיבות הגרים מהעולים ששליש לציין, מעניין אולם, בו. לגור להמשיך
גיל עד לילדים הורים שהם המשפחות ראשי מקרב אחוזים ואחד שישים ביישוב. לגור להמשיך ברצונם
מעוניינים הם כי ציינו ,18 גיל עד לילדים הורים שאינם המשפחות ראשי 77מקרב 9S לעומת ,18

בנתיבות. להישאר

£279 המיפקד), (לאחר הקרובה בשנה בנתיבות להישאר מעוניינים הם כי שציינו המשפחות ראשי מבין
ו£39 שרכשו לדירה לעבור מתכננים אחד אחוז רכשו, שכבר בדירה להישאר רוצים הם כי דיווחו
הקרובה בשנה בנתיבות יישארו אם החליטו לא שעדיין המשפחות ראשי מקרב דירה. לרכוש מתכננים

דירה. לרכוש מתכננים ו6ל14 קנו שכבר בדירה להישאר מתכננים £89 המיפקד), (לאחר

הם כי המיפקד עריכת בעת ציינו המועסקים המשפחות ראשי מקרב (6470) שנישלישים כמעט
מועסקים. אינם אשר המשפחות ראשי 75מקרב £9 לעומת הקרובה, בשנה בנתיבות להישאר מעוניינים
מעוניינים הם כי המיפקד עריכת בעת ושציינו מועסקים, אינם אשר (£719) המשפחות ראשי רוב
וייתכן (46X) ומעלה ו65 (2570) 6455 בני מבוגרים עולים הינם הקרובה, בשנה בנתיבות להישאר
בנתיבות החיים של יחסית הזולה והעלות מבוגר, גיל תעסוקה, של הנושא מרכזיות אי של שהשילוב

.(9 (לוח ביישוב להישאר ברצון קשורים זולים) שירותים זולים, (מגורים

בהשוואה (£99) יחסית גבוה (3425 (בני הצעירים המשפחות ראשי בקרב דירה לרכוש המעוניינים שיעור
בהתאמה). 2?£o £19) 65+ ובני 6455 בני המבוגרים, בקרב המקבילים לשיעורים

שנמצאים העולים בין דירה, לרכוש מעוניינים הם כי שציינו העולים בשיעורי משמעותיים הבדלים אין
לרכוש הרצון בשיעורי הבדל ישנו אולם בארץ. ויותר שנתיים שנמצאים העולים לבין בארץ שנתיים עד
מקרב £99 לעומת בנתיבות שנתיים עד שנמצאים המשפחות ראשי מקרב £59 בנתיבות: ותק לפי דירה

דירה. לרכוש מעוניינים הם כי ציינו בנתיבות, ויותר שנתיים שנמצאים המשפחות ראשי

ארבעים (הורות). משפחתי מצב לפי בנתיבות דירה לרכוש הרצון בשיעורי משמעותיים הבדלים נמצאו
הורים ושהם הקרובה, בשנה בנתיבות לגור מתכוונים הם כי שציינו המשפחות ראשי מקרב אחוזים
ו£59 שרכשו לדירה לעבור מעוניינים £29 רכשו, שכבר בדירה לגור מעוניינים ,18 גיל עד לילדים
מועסקים הלא לעומת (£59) המועסקים בקרב יותר גבוה המעוניינים שיעור דירה. לרכוש מעוניינים

.(£19)
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בארץ, ותק בנתיבות, ותק גיל, לפי בנתיבות ולגור להמשיך העולים משפחות ראשי של העניין :9 לוח
(באחוזים) תעסוקה ומצב הורות,

אם יודעים לא עדיין להמשיך מעוניינים לא להמשיך מעוניינים
בנתיבות לגור מעוניינים בנתיבות לגור בנתיבות לגור

23 7 70 0הכ

גיל
24 13 63 34 גיל עד
31 5 64 4435
21 14 65 5445
18 5 77 6455
19 3 78 +65

בנתיבות: ותק
21 7 72 שנתיים עד
32 8 60 ויותר שנתיים

בארץ: ותק
22 8 70 שנתיים עד
24 7 69 ויותר שנתיים

הורות:
29 10 61 18 גיל עד ילדים יש
18 5 77 18 גיל עד ילדים אין

תעסוקה:
26 10 64 מועסקים
20 5 7* מועסקים אינם

המשפחות מראשי 1170 בנתיבות, מגוריהם המשך לגבי החליטו לא שעדיין המשפחות ראשי מקרב
ו1896 רכשו, שכבר בדירה ולגור להמשיך מעוניינים הם כי דיווחו 18 גיל עד לילדים הורים שהם
מעוניינים הם כי דיווחו המועסקים המשפחות ראשי מקרב אחוזים אחדעשר דירה. לרכוש מעוניינים

דירה. לרכוש מעוניינים ו^18 רכשו שכבר בדירה ולגור להמשיך

דיווחו %70d מתוכם, בנתיבות. לגור להמשיך רוצים אינם כי ציינו המשפחות מראשי %7d כאמור,
גת). וקריית שדרות אופקים, אשקלון, אשדוד, שבע, (באר הארץ בדרום ליישובים לעבור רוצים הם כי
ופתח ים קריית עקיבא, אור ירושלים, ובצפונה. הארץ במרכז יישובים ציינו המשפחות ראשי שאר

תקווה.
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מחיי שביעותרצון חוסר הן: נתיבות את לעזוב לרצונם המשפחות ראשי ציינו אותן המרכזיות הסיבות
החיים מן שביעותרצון חוסר ,(6270) החינוך שירותי מרמת שביעותרצון חוסר ,(6596) ביישוב התרבות
שציינו הסיבות יתר .(53^ בסביבתו או ביישוב עבודה במקומות מחסור ,(5670) ביישוב החברתיים
חוסר אחר, ביישוב שהוצעה עבודה מדי, גבוהים דירה שכר או דירות מחירי הן: המשפחות ראשי

בנתיבות. גרים שאינם משפחה בני בקרבת לגור ורצון הבריאות משירותי שביעותרצון

לידיד ממליצים היו בנתיבות לשעבר מבריתהמועצות העולים משפחות מראשי אחוזים ואחד ארבעים
ממליצים היו לא 5670 בנתיבות, לגור לארץ, לעלות ומתכנן לשעבר, בבריתהמועצות שנשאר למכר או
נתיבות על להמליץ המוכנים העולים שיעורי ממליצים. היו מה יודעים אינם ו370 בנתיבות לגור לו
מייעצים היו (65+) הקשישים המשפחות מראשי מחצית השונות. הגיל בקבוצות שונים מגורים כמקום

.(34 גיל (עד הצעירים המשפחות ראשי מקרב 29בלבד £9 לעומת בנתיבות, לגור למכר או לידיד

מייעצים היו בארץ ויותר שנתיים שנמצאים בנתיבות המשפחות ראשי מקרב אחוזים ותשעה שלושים
בנתיבות הוותק התארכות עם בארץ. שנתיים עד שנמצאים אלו 44£9מקרב לעומת בנתיבות לגור לידיד
המשפחות ראשי מבין 6370 בנתיבות: לגור למכר או לידיד מייעצים שהיו המשפחות ראשי שיעור יורד
המשפחות ראשי מקרב 4270 ביישוב, לגור למכר או לידיד מייעצים היו בנתיבות שנה חצי עד שנמצאים
משנה. יותר בנתיבות שנמצאים המשפחות ראשי מקרב ו^39 לשנה, שנה חצי בין בנתיבות שנמצאים
לראשי מועסקים משפחות ראשי בין בנתיבות לגור הממליצים בשיעור משמעותיים הבדלים אין
ראשי בין הממליצים בשיעורי הבדלים ואין בהתאמה), ו4470 $39) מועסקים שאינם משפחות

.18 גיל עד ילדים להם שאין משפחות ראשי לבין 18 גיל עד לילדים הורים שהם משפחות

בברית שנשאר למכר או לידיד בנתיבות מגורים על ממליצים היו לא כי שענו המשפחות ראשי
הבאות: הסיבות בלטו שציינו הסיבות בין סיבות. מספר ציינו לישראל, לעלות ורוצה לשעבר, המועצות
(£ל28), מספיק מפותחים לא ותרבות חברה חיי ,(2670) בסביבה או ביישוב עבודה במקומות מחסור
.(12^ המקום תושבי מצד טוב לא ויחס (1270) בדירות מחסור ,(2170) נמוכה ברמה חינוך מערכת

פיתוח הוא העולים משפחות ראשי בקרב בנתיבות המגורים בהערכת ביותר חשוב גורם כי נראה
והניקיון התברואה רמת כי 92£9ציינו כאחד: ותרבותית חברתית מבחינה חיים הם בה הסביבה
לא והתרבות החברה שחיי ציינו 847< היישוב, וטיפוח בירק חוסר ציינו 819S מספקת, אינה בנתיבות
רמת כי ציינו >?ל54 נמוכה, ברמה היא בנתיבות החינוך מערכת כי ציינו מחציתם מספיק, מפותחים
ראשי האזור. תושבי מצד טוב לא יחס או אדישות על דיווחו ו^46 נמוכה היא הקהילתיים השירותים
מחירי 61),את $) בסביבה או ביישוב עבודה במקומות המחסור את גם כבעיות ציינו המשפחות

.(4170) בדירות המחסור ואת (5270) הגבוהים הדירות
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בארץ מהקליסה כללית שב'עותוצון .11

וכי'), בריאות מצב דיור, תעסוקה, (כגון במיפקד מידע התקבל עליהם הספציפיים לנושאים בנוסף
ישירה שאלה באמצעות הן בארץ, מהקליטה הכללית שביעותרצונם על המשפחות ראשי כל נשאלו
הביטחון ומידת לארץ, לעלות החלטתם עם שלמים הם בה למידה הנוגעות שאלות באמצעות והן
בזמן מתמודדים הם איתן העיקריות הבעיות על המשפחות ראשי נשאלו כמוכן בארץ. שיישארו שלהם

המיפקד. עריכת

דיווחו 470 בארץ: מקליטתם כללי באופן שבעירצון הם כי דיווחו המשפחות מראשי אחוזים ארבעים
המשפחות מראשי מחצית מקליטתם. מרוצים די הם כי דיווחו ו^36 מקליטתם מאוד מרוצים הם כי
מרוצים הם אין כי דיווחו וכ1070 בארץ, מקליטתם מרוצים" כלכך "לא הם כללי באופן כי דיווחו
.(1993 ובניטה נועם (נוה, הארצי בסקר שנמצאו המקבילים לשיעורים מאוד דומים אלו שיעורים כלל.

אולם בגיל, העלייה עם בארץ הקליטה מן הכללית בשביעותהרצון חדמשמעית עלייה שאין נראה
ראשי בקרב שביעותהרצון משיעור גבוה ומעלה) 65 (בני הקשישים בקרב מקליטתם שבעיהרצון שיעור

בהתאמה). ו4170 5470) 34 גיל עד הצעירים המשפחות

בארץ מקליטתם כללית שביעותרצון על שדיווחו המשפחות ראשי שיעור עולה בארץ בוותק העלייה עם
שנמצאים משפחות ראשי בקרב לכ^47 בארץ, שנתיים עד שנמצאים משפחות ראשי בקרב מ^32
עם שביעותהרצון בשיעורי משמעותית עלייה של מגמה קיימת הארצי בסקר גם בארץ. ויותר שנתיים

בהתאמה). ו4170 3070) בארץ בוותק העלייה

בקרב מ2970 בארץ הקליטה מן שביעותהרצון בשיעור לעלייה הוא אף תורם עצמה בנתיבות הוותק
שנתיים בנתיבות שנמצאים משפחות ראשי בקרב לכ^46 שנה, עד בנתיבות שנמצאים משפחות ראשי

ויותר.

לעלות החלטתם על לחזור אפשרות להם היתה אם כי דיווחו משפחות ראשי של (73^ גבוה שיעור
על חוזרים שהיו "בטוחים" הם כי ענו אחוזים ואחד ארבעים זו. החלטתם על חוזרים היו לישראל,
חושבים הם כי אמרו בלבד אחוזים שבעהעשר החלטתם. על חוזרים שהיו "חושבים" %32m החלטתם
לעלות. החלטתם על חוזרים היו שלא בטוחים הם כי ענו ו1096 לעלות החלטתם על חוזרים היו שלא

65 בני המבוגרים משיעור גבוה לעלות החלטתם על חוזרים היו כי שדיווחו (34 (עד הצעירים שיעור
חוזרים היו כי שציינו המשפחות ראשי בשיעור משמעותיים הבדלים אין בהתאמה). ו7270 $83) ומעלה
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בנתיבות שנה עד שנמצאים המשפחות מראשי £789 בארץ: בוותק העלייה עם לעלות החלטתם על
לממצאים מקבילים אלה נתונים בנתיבות. ויותר שנתיים שנמצאים המשפחות מראשי 7070 לעומת

הארציים.

שהתייעץ לשעבר בבריתהמועצות שנשאר למכר או לידיד ממליצים היו מה נשאלו המשפחות ראשי
לארץ, לעלות למכר או לידיד ממליצים היו כי ציינו המשפחות מראשי £159 רק לארץ. לעלות אם איתם
הרוב, אחרת. למדינה לנסוע ממליצים היו 570 המוצא, בארץ להישאר לו ממליצים היו כי ציינו £99

אחד כל של האישי במצב תלויה שהמלצתם או ,(5970) בעצמו להחליט צריך אחד שכל ציינו ,7070

הסקר בנתוני גם נתקבל לישראל לעלות ממליצים היו כי שדיווחו עולים של מאוד דומה שיעור .(1170)

הארצי.

£69 בטוחים, אינם 2496 בישראל, שיישארו בטוחים בנתיבות המשפחות מראשי אחוזים ותשעה שישים
יישארו. שלא בטוחים כמעט הם כי ענו כ£19 ורק בטוחים, אינם עדיין אך יישארו, שלא חושבים

בקרב מכ£549 בארץ, שיישארו בטוחים הם כי שהשיבו המשפחות ראשי שיעור עולה בגיל, העלייה עם
ומעלה). 65 (בני המבוגרים המשפחות ראשי בקרב לכ9270 ,(34 גיל (עד הצעירים המשפחות ראשי
יכולים הם כי מרגישים ממבוגרים, יותר שצעירים, מכך נובע למבוגרים צעירים בין שהפער כנראה
האפשרויות מן יותר טובות אחרת במדינה שלהם ושהאפשרויות חדשה, למדינה נוסף במעבר לעמוד
נוספת בהסתגלות וכרוך מדי, קשה להיות עלול הזה המעבר המבוגרים שבשביל בעוד בישראל, שלהם

שונה. ותרבות חדשה שפה חדשה, לחברה

בקרב מ£659 בארץ, שיישארו בטוחים הם כי שדיווחו המשפחות ראשי שיעור עולה בוותק העלייה עם
שנתיים בארץ שנמצאים המשפחות ראשי בקרב לכ^73 בארץ שנתיים עד שנמצאים המשפחות ראשי

.(1993 ובניטה נועם (נוה, הארצי בסקר המקבילים לנתונים מאוד דומים אלו נתונים ויותר.

לא'שב'עותרצון גורסים
את ציינו אחוזים ושמונה עשרים כיום: להם שיש ביותר הקשה הבעיה מהי לציין נתבקשו העולים
בהתאמה, ו2570 £389 ,(34 גיל (עד מצעירים יותר (6455) מבוגרים ביותר, הקשה כבעיה התעסוקה
בהתאמה. 25700 3270 בארץ, שנתיים עד שנמצאים משפחות מראשי יותר ויותר) (שנתיים בארץ ותיקים
נתפסת התעסוקה ולכן ממנה, וההכנסות העבודה סוג על פחות כבר מתפשרים בארץ שוותיקים ייתכן
המדינה עלידי עדיין נתמכים בארץ חדשים שהם משפחות שראשי בעוד יותר, חמורה כבעיה אצלם
כבעיה בעיניהם נתפסת שהתעסוקה כך שפה, בלימוד למשל, הראשוניים, הקליטה בחבלי ועסוקים

יותר. הוותיקים בקרב מאשר חמורה פחות
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הם איתה ביותר הקשה כבעיה הדיור בעיית את גם ציינו המשפחות מראשי אחוזים ושלושה עשרים
1770 לעומת 4596  34 גיל עד מצעירים יותר זאת ציינו ומעלה) 65 (בני מבוגרים כיום. להתמודד צריכים
£339  ויותר שנתיים בארץ שנמצאים מעולים יותר בארץ שנתיים עד שנמצאים ועולים בהתאמה,

בהתאמה. 1270 לעומת

צריכים הם איתה ביותר הקשה כבעיה המשפחות ראשי מקרב 2270 אצל נתפסות כלכליות בעיות
ו^13 3296 ומעלה), 65 (בני המבוגרים בקרב מאשר יותר (34 גיל (עד צעירים בקרב  כיום להתמודד

בהתאמה. ו1970 2570 בארץ, מחדשים יותר ותיקים בהתאמה,

(470) הביורוקרטיה את ביותר, הקשה כבעיה העברית השפה לימוד את ציינו המשפחות מראשי כ^10
.(10 (לוח (3^ הירודה החיים איכות ואת

(באחוזים). וגיל בארץ ותק לפי המשפחות, ראשי ציינו אותן ביותר הקשות הבעיות :10 לוח
ג2ל

65+ 6455 5445 4435 34 עד סה"כ בארץ ותק
1 38 44 39 25 28 0הכ תעסוקה
2 30 39 32 28 25 בארץ שנתיים עד

47 48 44 20 32 ויותר שנתיים

45 24 14 13 17 23 סתיכ דיור
62 36 23 20 22 33 בארץ שנתיים עד
25 9 7 9 11 12 ויותר שנתיים

13 18 25 21 32 22 סה"כ כלכליות בעיות
14 11 19 15 31 19 בארץ שנתיים עד
11 29 29 24 33 25 ויותר שנתיים

13 10 9 11 8 10 0הכ בלימוד בעיות
העברית השפה

8 11 4 20 11 11 בארץ שנתיים עד
18 7 13 6 4 9 ויותר שנתיים
71 2 5 5 4 0ה"כ ביורוקרטיה
6 2 4.2 2 3 בארץ שנתיים עד
9   7 9 6 ויותר שנתיים

3 4 2 4 2 3 0ת"כ ירודה חיים איכות
 4  2  1 בארץ שנתיים עד
7 3 3 4 4 4 ויותר שנתיים
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סיכום .12

ביישובים ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי הנערכים עולים מיפקדי מסדרת אחד הוא בנתיבות המיפקד
462  משפחות ראשי שאינם ומעלה 22 ובני ביישוב העולים משפחות ראשי כל נכללו במיפקד נבחרים.
עיקריים: חיים בתחומי בעיירה העולים של השתלבותם על מפורטת תמונה לקבל נועד והוא  במספר

כלכלי. ומצב חברתיים קשרים חינוך, דיור, בריאות, תעסוקה, מקצועית, הכשרה בשפה, שליטה

שיפור על הסקר נתוני מצביעים מוצלחת, לקליטה ביותר החשובים אחד שהוא התעסוקה, בתחום
מן להתעלם אין יותר. צעיר שגילו וככל בארץ יותר ותיק שהוא ככל העולה של התעסוקתי במצבו
כישוריהם, ואת הכשרתם את המנצלים במקצועות בעבודה משולבים אינם מהעולים שרבים העובדה
מעבודתם, כללי באופן שבעירצון הם כי דיווחו המועסקים מן (4470) מחצית כמעט זאת, עם יחד אך
למצוא שהצליחו העובדה מעצם נובעת ששביעותהרצון ייתכן .(4670) הארצי לנתון כמעט הזהה נתון
וסיפוק עניין מוצאים שהעולים מכך או רבות, עבודה הזדמנויות מספק שאיננו באזור כלשהי עבודה

עלייתם. לפני לעבודותיהם קרובות שאינן בעבודות גם

שיעורי  בארץ יותר ותיק או יותר צעיר שהעולה ככל משתפר הדיור מצב גם כך לתעסוקה, בדומה
בארץ. יותר או שנתיים שנמצאים עולים ובקרב יותר צעירים עולים בקרב יותר גבוהים דירה על הבעלות
שזוהי אמרו ל6ל40 קרוב ואכן, הארץ במרכז הדירות למחירי יחסית זולים בנתיבות הדירות מחירי

מברית לעולים בעיה מהווים עדיין המחירים זאת, עם במקום. לגור לבוא אותם שהניעה הסיבה
בארץ. הראשונות בשנותיהם כלכליים בקשיים הנתקלים לשעבר, המועצות

צריכים הם עמה ביותר הקשה כבעיה הכלכלית הבעיה את ציינו (22?0) העולים מן חמישית ואמנם,
הנמצאים מבוגרים עולים דהיינו יותר, ה"חלשות" הקבוצות בקרב במיוחד בולטת הבעיה להתמודד.
הינה הארנונה העירוניים: למיסים ביחס גם הכלכלי הנושא את הזכירו העולים משנתיים. פחות בארץ
לעזור כדי יותר לעשות יכולה המועצה במה  לשאלה בתשובה זאת ציינו והם בשבילם מדי כבד נטל

ביישוב. לעולים

בולטים הקליטה, תהליך של מרכזי כהיבט החינוך במערכת הילדים שבהשתלבות החשיבות לאור
זה ואחוז בנתיבות, לומדים חינוכית במסגרת שנמצאים מהילדים מחצית רק זה: בתחום הממצאים
(42^ ממחצית פחות כמוכן, כלשהי. במסגרת הלומדים 1715 גילאי הנוער בני מבין ל^15 עד יורד
המקביל מהאחוז בהרבה נמוך זה ואחוז בלימודים, ילדיהם מהשתלבות מרוצים הם כי ציינו ההורים

.(68^ בארץ העולים כלל בקרב
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הכלכלי, ולמצב לתעסוקה לדיור, בעיקר התייחסו העולים הזכירו אותם העיקריים שהקשיים למרות
אישביעות הובעה מעטים לא ובמקרים פחות, לא להם חשובה העולים גרים בה הסביבה כי נראה
שהם העולים הזכירו למשל, כך, ביישוב. השירותים ורמת התרבות חיי רקע על בעיר מהמגורים רצון
משפיע החינוך שנושא נראה כמוכן, העיר. פני שיפור למען יותר תעשה שהמועצה מעוניינים היו
גיל עד לילדים הורים בין ההבדל היא לכך עדות היישוב. מן העולים של שביעותהרצון על רבה במידה
ייתכן 77בהתאמה. £9 לעומת 61^ בנתיבות ולגור להמשיך לרצון בנוגע אחרים משפחות ראשי לבין 18

ממערכת שביעותרצון חוסר של מידה מבטא 18 גיל עד לילדים ההורים בקרב יחסית הנמוך שהאחוז
העולים. צורכי את מספקת אינה ואולי הדתי, לזרם ככולה רובה השייכת ביישוב, החינוך

ספק אין ביישוב. ולגור להמשיך מעוניינים הם כי ציינו (כ"707) העולים רוב הללו, הקשיים למרות
בצורה לקלוט נתיבות של הפוטנציאל את יותר עוד תגביר לעיל שהוזכרו בתחומים מתאימה שהשקעה
כלכלי, לפיתוח מנוף להוות עשויה העולים של טובה קליטה לשעבר. בריתהמועצות עולי את מוצלחת

יחד. גם וותיקים עולים לתושביה, והן עצמה לעיר הן ולתרום ותרבותי, חברתי
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Abstract

The policy of direct absorption places a great deal of responsibility for absorbing immigrants on
local authorities and municipalities. However, often municipalities lack basic, essential
information about the characteristics and needs of the immigrants who have arrived in the area
under their jurisdiction. In light of this, the JDCBrookdale Institute, in cooperation with JDC
Israel, decided to conduct a series of local surveys in selected municipalities, with the aim of
collecting data relevant to these municipalities. The surveys were conducted in collaboration with
the local authorities, to ensure that the data collected would serve their decisionmakers and
planners.

The surveys were also intended to provide national planners with a series of studies of the
absorption process at the local level, as well as information on differences in this process in the
various cities.

The collection of data in cities and towns that are far from the center of Israel has special
significance, as immigrants who arrive in these cities often provide the muchneeded impetus for
local economic, social and cultural growth. Among the cities surveyed was Netivot, a
development town with 15,000 residents in the Shaar HaNegev region, which is coping with
considerable economic and social difficulties.

The study in Netivot was conducted in January 1993. In a doortodoor survey of all of the
housing units in the town, 1,130 immigrants were identified, and interviews conducted with all
heads of households who had immigrated from the former Soviet Union  a total of 462
immigrants. Sociodemographic data were gathered on the immigrants and their families, as were
data on study in an ulpan and command of Hebrew; vocational training; absorption into
employment; health status and medical insurance; housing; absorption into the education system
and the community; familiarity with the local service system; and the immigrants' economic
situation.

The survey's findings shed light on the absorption of the immigrants in various areas:

■ Sixtytwo percent of the immigrants were employed; more men were employed than
women(76 9£ and 5170, respectively). The employment rate of immigrants who had been
in Israel for two years or more was similar to that of the overall Jewish population, and
slightly higher than that of immigrants in other parts of the country who had been in
Israel for a comparable length of time, because of the slightly higher percentage of
immigrant women employed in Netivot than in other cities ~ 58??>, compared with 5670
(Naveh, Noam and Benita, 1993). However, mostof the immigrants were not employed
in their previous occupation or in an occupation similar to the one they had held in the
former Soviet Union. For example, only 6A70 of immigrant engineers were employed,
and of them, only 15 % were employed as engineers. While the proportion of immigrants
employed in Netivot increased with length of time in Israel  from570 of those who had
been in Israel up to two years to \3fc of those who had been in Israel two years or more
 this increase is much smaller than the comparable one for immigrants elsewhere in
Israel (from 570 to 34tf; see Naveh, Noam and Benita, 1993(.



■ The proportion of heads of households who were satisfied with their work increased
slightly with length of time in Israel. For example, 3990 of the employed immigrants
who had been in Israel for up to two years were satisfied with their work, compared with
4790 of those who had been in Israel for two years or more.

■ More than onethird (3690) of the heads of households reported that they could turn ot
a veteran Israeli for help with a personal problem. The percentage was higher for
immigrants who had been in Israel for two years or more, and for immigrants who were
employed.

■ At the time of the survey,7090 of all heads of households and60 90 of those who had
been in Netivot for two years or more reported that they were interested in remaining in
Netivot during the coming year. A significant percentage (2390) were still undecided
about remaining in Netivot, though only 790 reported that they were "not interested" in
remaining there.

■ Nearly onethird (2790) of the heads of households were living in apartments that they
or a relative owned; as length of time in Israel increased, so did the proportion of
immigrants living in apartments they owned. The percentage of immigrants owning their
own apartments in Netivot was similar to the corresponding national percentage (Naveh,
Noam and Benita 1992).

■ Twentytwo percent of the heads of households noted that economic problems were the
most difficult ones they faced. Indeed, at the time of the survey, only 2890 of the heads
of households indicated that their incomes were sufficient to cover their basic daily needs.
While this proportion increased with length of time in Israel, only about onethirdof the
heads of households who had been in Israel for two years or more reported that their
income was sufficient.

In addition to a number of encouraging findings, the survey data point to a number of problems
and difficulties facing the immigrants in Netivot:

■ The rate of participation in vocational training courses of immigrants in Netivot is much
lower than the national rate  1190, compared with 2990. However, the percentage of
immigrants interested in vocational training is fairly high: Half of the heads of
households reported that they or their spouse were interested in participating in a
vocational training course. Among those who had participated in or were still
participating in a course, 55 $1 were interested in taking an additional course. The
relatively low participation rate coupled with the relatively high interest in vocational
training may indicate that there is some problem with the accessibility of vocational
training to immigrants in Netivot.

■ Fortyfive percent of the immigrants who were seeking employment reported that the
agencies responsible for job placement for immigrants did not have uptodate
information. More than half (5670) of the immigrants reported that these agencies were
not pleasant to deal with.



■ Less than half (42 Jo ) of the heads of households who were parents of schoolage children
reported being satisfied with their children's absorption into the education system. More
than half (5370) of them reported that they would like at least one of their children ot
transfer to another school.

■ The main disadvantages to remaining in Netivot cited by immigrants were dissatisfaction
with the cultural and social life and with the education system, and a lackof employment
opportunities in or near Netivot.

The survey in Netivot presents a detailed picture of the process of absorption of immigrants from
the former Soviet Union in the town. It provides indications of the immigrants' ability ot
contribute to the town's economic, cultural and social development, and of their aspirations in
various areas of life. This information has helped local decisionmakers and planners promote
the immigrants' integration into the community and harness the resources they have brought with
them to the benefit of Netivot. At present, this report is being disseminated to a broader
moftnct as part of the national effort to better understand the nature of absorption processes at
the local level.
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