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תקציר

גדולות בערים הקליטה לטיב מתייחסת לשעבר המועצות מברית העלייה קליטת בתהליך מרכזית סוגייה
ואשר ניכרים קשיים עם המתמודדת פיתוח לעיירת דוגמה מהווה שדרות העיירה הפיתוח. בערי לעומת

לשעבר. המועצות מברית עולים של גדולים מספרים קלטה

מספר לשעבר. המועצות מברית עולים מ5,000 למעלה שדרות בעיירה התיישבו ל1994, 1989 השנים בין
באיזו ולבדוק אלה, עולים של צורכיהם על לעמוד כדי ב1994. שדרות מאוכלוסיית לכשליש מגיע זה
מכון אל ישראל, ג'וינט עם ביחד שדרות, של המקומית המועצה פנתה בשדרות, נקלטים הם מידה
אשר מידע, מאגר בהקמת לסייע נועד המיפקד ביישוב. העולים כל של מיפקד שיערוך בבקשה ברוקדייל,
ממיפקד העיקריים הממצאים את מציג זה דו"ח לעולים. השירותים אספקת את לשפר יהיה ניתן בעזרתו
 תחומים במגוון קליטתם ועל העולים של והדמוגרפיים החברתיים המאפיינים על עומד הדו"ח זה.

ועוד. ילדים חינוך דיור, תעסוקה,

דמוגרפיים. מאפיינים במספר בארץ המועצות ברית עולי מכלל שונים שדרות שעולי עולה, הדו"ח מן
מן באו שדרות מעולי יותר רבים העולים; בקרב ילדים של יותר גבוה שיעור יש בשדרות לדוגמה,
אחוז כ6ל23); לעומת (כ6096 קווקז מאזור ובעיקר לשעבר, המועצות ברית של האסיאתיות הרפובליקות
בקרב 1570 לעומת 3370) בתעשייה מקצועיות בעבודות עלייתם לפני עבדו שדרות עולי מקרב יותר גבוה
מהם יותר ולמעטים ,(6096 לעומת 4196) וחופשיים אקדמיים במקצועות יותר נמוך ואחוז העולים), כלל
ניתן עדיין בארץ, האוכלוסייה כלל שלעומת לציין יש אולם .($58 לעומת (6ל42 עלתיכונית השכלה יש
אקדמיים במקצועות תעסוקתי רקע ובעלי יחסית גבוהה השכלה כבעלי בשדרות העולים את לאפיין

שכן כל ולא היהודית, האוכלוסייה כלל מאשר יותר וחופשיים,
הותיקים. שדרות תושבי 

אחרים במקומות עולים של ממצבם טוב פחות בשדרות העולים של מצבם כי נראה מסוימים, בתחומים
העולים אוכלוסיית הרכב בין ניכרים הבדלים על בברור מצביעים הסקר ממצאי זאת, עם יחד בארץ.
מהרפובליקות עולים של הגדול מספרם בולט במיוחד אחרים. באזורים ההרכב לבין בשדרות
בתהליך מיוחדים בקשיים נתקלת זו תתקבוצה כי ידוע לשעבר. המועצות ברית של האסיאתיות
אחת כן, על השוואה. לצורך מהימנים נתונים חסרים כי אם בארץ, אחרים במקומות גם הקליטה
של הקליטה תהליך על יותר מקיפה תמונה לקבל צורך שיש היא הסקר מממצאי העולות המסקנות

בפניה. העומדים המיוחדים הקשיים ועל זו קבוצה

דיור להציע היכולת מבחינת זה ליישוב שיש היחסי היתרון את ניצלו שדרות שעולי עולה המיפקד מנתוני
להישאר מתכוונות העולים ממשפחות ל$90 שקרוב כך על מצביעים המימצאים סבירים. במחירים
מן ל$70 קרוב ואמנם, הנמוכים, הדיור מחירי היו לכך שצוינה העיקרית הסיבה כאשר בשדרות,

בבעלותן. בדירה מתגוררות שהן דיווחו המשפחות

התעסוקה, בתחום מסויימים קשיים על מצביעים הנתונים הקליטה, תהליך של זה חיובי אינדיקטור לצד
במקצת אך נמוכים כאחד, ונשים גברים העולים, של התעסוקה שיעורי יותר. מבוגרים עולים עבור בעיקר
אלה הבדלים ליחס ניתן כי עולה הנתונים מן אולם, הארץ. בשאר המקבילים השיעורים לעומת בשדרות



בעוד לדוגמה, .6445 גילאי  יותר המבוגרים העולים של התעסוקה בשיעורי להבדלים במלואם כמעט
בארץ ארורים באזורים הרי מועסקים, הינם אלה בגילים הגברים העולים מן (5396) כמחצית שרק

אלה. בגילים הגברים מהעולים רבעים כשלושה מועסקים

המבוגרים בקרב והן (4425 (גילאי הצעירים העולים בקרב הן בשדרות יותר גבוהים האבטלה שיעורי
כלכליים: בקשיים גם זה מצב מתבטא טבעי, באופן הנשים. בקרב והן הגברים בקרב הן ,(6445) יותר
שיעורי גם זאת, עם יחד הבסיסיים. הצרכים לרוב מספיקה שהכנסתם דיווחו העולים מן כשליש רק
הוותק עם עולים הבסיסים צורכיהם לרוב מספיקה שהכנסתם המדווחים העולים שיעורי וגם התעסוקה

בארץ.
שציינו העולים מבין כשליש בעיירה. והתרבות החברה לחיי הקשורות מבעיות גם מוטרדים שדרות עולי

לכך. הסיבות כאחת זה בתחום רצונם שביעות אי את ציינו בשדרות להישאר מתכוונים שאינם

הרפובליקות יוצאי  העולים בקרב בסיכון" "קבוצות מספר של קליטתן ותהליך צורכיהן על עומד הדו"ח
(כולל האסיאתיות הרפובליקות עולי כי נמצא חדהוריות. ומשפחות הקשישים; וקווקז; האסיאתיות
רק יותר: נמוכות השכלה ברמות מאופיינים בשדרות, העולים ממחצית למעלה המהווים קווקז), עולי
הרפובליקות עולי בקרב 58?£ לעומת ומעלה, שנים 13 של השכלה בעלי הינם 25+ מגילאי 2996

מועסקים היו מהם 4996  ותעסוקתיים כלכליים קשיים על לדווח יותר נוטים גם אסיה עולי האירופיות.
בהתאמה ו^21 ל.$63 בהשוואה זאת מובטלים, היו העבודה לכוח מהשייכים 1iSJo^ המיפקד, בעת
דיור בצפיפות מתגוררים אסיה מעולי יותר רבים כן, כמו האירופאיות. מהרפובליקות העולים בקרב

גבוהה.

דיווחו מחציתם כמעט  יותר עוד הכלכליים הקשיים בולטים החדהוריות המשפחות ראשי בקרב
שהמצב ציינו כ£739 כמוכן שדרות. עולי כלל בקרב כשליש לעומת לצורכיהם מספיקה אינה שהכנסתם

מתמודדים. הם אתה ביותר הקשה הבעיה עבורם מהווה הכלכלי

בעיות הן אותם המטרידות העיקריות הבעיות .£99  יחסית נמוך בשדרות הקשישים העולים אחוז
המוגבלים שיעור ,(75+ (בני ביותר הקשישים ובקרב כלשהי, ממוגבלות סובלים מהם כשליש בריאות.
וכ בדירה, נוספת משפחה עם מתגוררים הקשישים משפחות ראשי ממחצית למעלה לכמחצית. עולה
הם עמה ביותר הקשה הבעיה את מהווה שהדיור ציינו הקשישים המשפחות ראשי 209Sמכלל

מתמודדים.

היא אף מסתמנת הקליטה, בתהליך מרכזי ממד המהווה החינוך, במערכת העולים ילדי השתלבות
הנשירה שיעורי העולים. הנוער בני של לימודיהם ומקום הלמידה שיעורי על עומד הדו"ח בעייתי. כתחום
הרפובליקות מן הצעירים בקרב במיוחד בשדרות, העולים הנוער בני בקרב גבוהים הספר מבית
כשליש  הספר בבית למדו כמחצית רק ,17 בגיל העולים בקרב כי נמצא לדוגמה, וקווקז. האסיאתיות
כרבע למדו, שלא מאלה לשדרות. מחוץ וכשליש בשדרות התיכון הספר בבית כשליש בפנימיות, מתוכם
השתלבותם כי ספק אין עבודה. חיפשו ולא עבדו, לא למדו, לא נוסף רבע עבודה. חיפשו וכמחצית עבדו,

מיוחדת. לב תשומת הדורשת סוגייה היא החינוך במערכת העולים והנוער הילדים של
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לציין חשוב קווקז. עולי של הקליטה לבעיות מיוחדת לב תשומת לתת הצורך על מצביעים המיפקד נתוני
מתכוונים (>$"ל8) העולים של המכריע שהרוב כך על מצביעים הממצאים מסויימים, קשיים שלמרות

הקרובה. השנה במשך לפחות בשדרות, להישאר

לתכנון בסיס למועצה שימשו הממצאים המקומית. המועצה לצוות ממצאיו הועברו המיפקד סיום עם
לקבוצות הלב תשומת הפניית וכן במיפקד, שנאסף המידע העלייה. בתחום ותכניות פרויקטים מספר
העולים של חייהם ואיכות מצבם את לשפר במאמציהם המקומיים לגורמים יסייעו גבוה, בסיכון

כולה. העיירה לטובת והן עצמם העולים לטובת הן בשדרות,



תודה דברי

גם כהן, ולאפרת ישראל בג'וינט וחברתי קהילתי לפיתוח האגף מנהל פולגר, למוטי להודות ברצוננו
שלביו. כל על אותו וליוו המחקר את יזמו אשר וחברתי קהילתי לפיתוח מהאגף היא

את שהדריכה לוי ולרותי השדה, עבודת את ביצעו אשר בשדרות "מגוון" וקבוצת שרייבר לניתאי תודה
עבודתם. על ופיקחה השדה עובדי צוות

לג'ני תודה ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל מכון צוות לכל מודים אנו לבסוף,
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדו"ח את שערכה רוזנפלד
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מבוא .1

הראשונות בשנים הארץ. בדרום החמישים בשנות שהוקמו הפיתוח מעיירות אחת היא שדרות העיירה
השנים בין אולם מהיר, גידול בקצב ואופקים, נתיבות לאחיותיה בדומה שדרות, התאפיינה להקמתה,
עיירות בנוסף, .(1 (לוח הארצי הממוצע מן נמוך היה הגידול ושיעור זה, קצב הואט ל1989 1979

אבטלה.1 של גבוהות מרמות הקמתן, מאז כמעט סבלו, בכללן, ושדרות הפיתוח,

הארץ ובכל בשדרות האוכלוסייה גידול :1 לוח

באוכלוסייה הגידול אחוז אוכלוסייה
9389 8979 7961 1993 1989 1979 1961

5170 1470 £1439 14,600 9,700 8,500 3,500 שדרות 1
ישראל

VIVc 1970 7670 5,328 4,560 3,836 2,179 (אלפים)
1993 ,1989 ,1979 ,1961 שנתונים הלמ"ס, מקור:

היישובים ברשימת שדרות נכללה ,1989 בסתיו שהחל המועצות2, מברית הגדול העלייה גל בעקבות
לקבלנים, תמריצים מספר כללה זו תכנית בתחומם. ציבורי דיור של מזורזת לבנייה ייעד השיכון שמשרד
המחיר בגלל יימכרו.3 שלא הדיור יחידות כל את תרכוש שהממשלה והבטחה מואץ תכניות אישור כגון
זולים הם הללו הדירות מחירי העולים, כל זכאים שלהן המשכנתאות ובתוספת הקרקע, של הנמוך

יחסית.

לערוך בבקשה ברוקדייל לג'וינטמכון פנו ג'וינטישראל, עם ביחד שדרות, של המקומית המועצה
אשר מידע, מאגר בהקמת לסייע נועד המיפקד ביישוב. המועצות ברית עולי כל את שיקיף מיפקד

הבריאות, התעסוקה, החינוך, הרווחה, בתחומי לעולים השירותים אספקת את לייעל יהיה ניתן בעזרתו
עיקריים: יעדים שני למיפקד והפנאי.4 התרבות

של הארצי לשיעור בהשוואה ,1496 על עמד 1993 בדצמבר בשדרות האבטלה שיעור התעסוקה, שירות נתוני לפי 1

הלמ"ס מדגמי הלמ"ס. לנתוני להשוותם ניתן ולא התעסוקה, ללשכת נרשמים על מבוססים אלה מספרים .A%3
לשימוש. מדי קטנים העם שדרות של בגודל עיירות לגבי

לשעבר. (USSR) המועצות בברית חברות שהיו המדינות לכל מתייחס המועצות" "ברית המונח זה, בדוח 2

 .155159 עמ' ,19911992 הממשלה, שנתון ראה התמריצים, רשימת של לסקירה 3

מאתיופיה עולים של מיפקד וכן ובנתיבות, בלוד המועצות מברית עולים מיפקדי בעבר ביצע ברוקדייל ג'ועטמכון 4
גת. וקרית עפולה בנתניה,
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כגון תחומים, במגוון צרכיהם את לזהות מנת על ביישוב המועצות ברית עולי כל את לאתר (א)

וכדומה; רווחה שירתי דיור, תעסוקה,
הקליטה. בתהליך מיוחדים קשיים עם המתמודדות העולים אוכלוסיית בתוך תתקבוצות לאתר (ב)

העירוני" "הקיבוץ חברי עלידי התבצעה השדה עבודת .1994 אוגוסטאוקטובר בחודשים נערך המיפקד
מן העולים הממצאים עיקרי מובאים זה בדו"ח ברוקדייל. מכון של המקצועית בהדרכתו בשדרות,

המיפקד.

המיפקד ביצוע דרך .2

היו שלא 395 (מתוכן בשדרות הדיור יחידות ב4,968 לדלת מדלת סריקה נערכה ,1994 באוגוסט
דירות כ1,500 אותרו בסריקה .1989 מאז שעלו המועצות ברית יוצאי כל את לאתר במטרה מאוכלסות),
הראיונות מן £579 כאשר משפחה, מכל אחד מבוגר רואיין מכן, לאחר מיד המועצות. מברית עולים של
שלא משום אם טלפוני, ריאיון לבצע היה ניתן לא המשפחות 43%מן לגבי הטלפון. באמצעות בוצעו
ראיונות נערכו אלה משפחות עם בטלפון. שאלות על לענות שסירבו משום ואם טלפונית להשיגן הצלחנו
מבוגר עם נפרדים ראיונות נערכו דיור, יחידת באותה אחת ממשפחה יותר היו כאשר פנים. אל פנים

במיפקד. להשתתף סירבו (כ296) עולים 35 רק משפחה.5 מכל אחד

בשדרות המועצות ברית עולי של רקע מאפייני .3

העולים מספר
ב1993 נפש. 5,111 הכל בסך  המועצות מברית עולים משפחות 1,753 בשדרות התגוררו ,1994 באוקטובר
ב העיר אוכלוסיית מכלל כשליש מהווים שהעולים כך הכל, בסך נפש 14,600 שדרות אוכלוסיית מנתה

.1994

נ'ל
.(1 תרשים (ראה ומעלה 65 בני היו ו£99 פחות, או 19 בני היו העולים מן אחוזים ושבעה שלושים

ברית עולי לכלל בהשוואה קשישים, של נמוך ושיעור ילדים של גבוה שיעור משקפת זו גילית התפלגות
הגיל, קבוצות בשאר נשים. ו273 גברים 175 היו ,65+ גילאי העולים 449 מתוך .(2 (לוח בארץ המועצות

שווים. כמעט היו והנשים הגברים שיעורי

מאלה: כאחד מוגדרת משפחה 5

ילדים בלי או עם נשוי, זוג 

נישואים ללא יחד החיים מבוגרים שני 

ילד עם יחיד/ה 

משפחה קרובי שאינם אחרים עם או לבד, שגר/ה יחיד/ה 
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(באחוזים) גיל לפי בשדרות המועצות ברית עולי :1 תרשים

22.49'0

(באחוזים) גיל לפי הארץ, ובכל בשדרות המועצות ברית עולי :2 לוח

19931990 בארץ העולים כלל שדרות גיל קבוצת

100 100 0הכ
21 29 140
7 8 1915
7 6 2420
16 16 3425
17 15 4435
10 9 54  45

10 9 6455
/J 9 65 +

5,111=א
ו947. ,943 ,920 ,900 מס' מינהליים, פרסומים הלמ"ס, מקור:

3



מוצא רפובליקת
האסיאתיות ומהרפובליקות (3496) ואזרביג'אן מקווקז עלו בשדרות לשעבר המועצות ברית עולי רוב
מאד שונה זו התפלגות מאוקראינה. עלו ו1596 קווקז) (להוציא מרוסיה %11dעלו רק .(2596)

מהרפובליקות העולים עם יחד קווקז עולי את מקבצים שאם מכיון בארץ, העולים כלל מהתפלגות
ברית עולי כלל בקרב 239S לעומת בשדרות, מאסיה עולים כ6096 מתקבלים האחרות, האסיאתיות

.(3 (לוח 19931990 השנים בין ארצה שהגיעו לשעבר המועצות

(באחוזים) מוצא רפובליקת לפי הארץ, ובכל בשדרות המועצות ברית עולי :3 לוח

19931990 בארץ, העולים כלל שדרות רפובליקה

100 100 0הכ
30 11 קווקז) (להוציא רוסיה
27 15 אוקראינה
10 ? . בילורוסיה
7 6 מולדביה

■ 3 1 הבלטיות
7 34 ואזרביג'אן קווקז
2 1 גרוזיה
14 25 האסיאתיות הרפובליקות שאר

.1994 ינואר עלייה, קליסת הקליטה, משרד מקור:
העלייה. לקליטת המשרד בפרסומי בשימוש הנמצאות אלה הן הקטגוריות הערה:

משלוש העולים יותר. מבוגרים רוב, פי על הינם, ומולדביה בילורוסיה מאוקראינה, שהגיעו העולים
יותר, צעירים להיות נוטים קווקז עולי .65+ מבני ו4596 העולים, מכלל 2896 מהווים האלה הרפובליקות

.19 גיל עד מהעולים ו3896 העולים, 32מכלל 9S מהווים והם

בארץ ותק
עשר חמישה ב1993.  נוסף ורבע ב1991 הגיעו כרבע ב1990, לארץ הגיעו בשדרות מהעולים כרבע
£369 הגיעו שמהם בארץ, העולים אוכלוסיית לכלל בניגוד זאת ב1994. ו1096 ב1992, הגיעו אחוזים
זמן לפני שהגיעו עולים של יחסית גבוה שיעור יש בשדרות אחרות, במילים ב1993. 1396 ורק ב1990,

.(4 לוח (ראה ב1993  יחסית קצר

בארץ שהו 1296 ואילו חודש, 18 עד בישראל שהו העולים מן 2770 המיפקד, בעת כי לראות ניתן 5 בלוח
הגיעו 196 ורק פחות, או חודשים 18 לפני העולים 50מן £9 הגיעו עצמה לשדרות חודשים. מ48 למעלה

חודשים. מ48 למעלה לפני
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(באחוזים) לישראל העלייה שנת לפי הארץ, ובכל בשדרות המועצות ברית עולי :4 לוח

העולים כל שדרות עלייה שנת

100 100 0הכ
2 1 1989

36 25 1990

29 27 1991

13 15 1992

13 22 1993

7 10 אוגוסט) (עד 1994

נפשות.) 4 על נתונים התקבלו לא ישראל. ילידי העם שדרות במיפקד ילדים 212) 4,895=א
חודשיים סטטיסטיים דו"חות והלמ"ס, שדרות, מיפקד מקור:

(באחוזים) בשדרות וותק בארץ ותק לפי בשדרות, המועצות ברית עולי :5 לוח

בשדרות בישראל (בחודשים) ותק

100 100 0היכ
50 27 חודש 18 עד

34 25 36  19

14 36 48  37

1 12 +48

לשדחת? העולים הגעת לבין לישראל העלייה בין חלף זמן כמה
ועוד לישראל, הגעתם מיום חודשיים תוך לשדרות הגיעו המשפחות מן  £389  למדי גבוה שיעור
הגיעו מהעולים אחוזים עשרים .(6 (לוח ארצה הגעתם מיום חודשים 12 עד 3 תוך לשדרות עברו £289

ומעלה. שנתיים לאחר הגיעו ו>£139 בישראל, השנייה שנתם במשך לשדרות
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(באחוזים) לשדרות המעבר לפני בישראל זמן משך לפי המועצות ברית עולי :6 לוח

המשפחות אחוז המעבר לפני בישראל חודשים

100 0היכ
; 38 2 עד

28 123

13 1813

7 2419

13 +24

נפשות וס0פר ילדים ס0פר העולים: משפחות
יש מהמשפחות (2496) לכרבע ילדים; ללא משפחות הן בשדרות העולים משפחות (4496) מחצית כמעט
זו התפלגות יותר. או ילדים שלושה יש מהמשפחות ול996 ילדים; שני יש (2496) לכרבע אחד; ילד

יותר. מאוחר שעלו למשפחות והן בארץ יחסית ותיקות למשפחות הן אופיינית

בשלושים יותר. או נפשות מחמש מורכבות 896 ורק בלבד, אחת נפש יש העולים ממשפחות בכ2096
בגודל הבדל אין נפשות. ארבע  וב2196 נפשות; שלוש  ב2296 נפשות; שתי יש מהמשפחות אחוז

לאחרונה. שהגיעו אלו לבין העלייה גל תחילת עם לארץ שהגיעו העולים בין המשפחות

השכלה
למדו כ1196 ספר. בבית כלל למדו לא 25 גיל מעל בשדרות המועצות ברית מעולי (11=50) אחוזים כשני
עשרה שתים עד עשר בין למדו וכ2196 כיתות, לעשר שמונה בין למדו כרבע כיתות; שבע עד מאחת
ברית עולי כלל בקרב ל5896 בהשוואה וזאת יותר, או השכלה שנות 13 בעלי היו כ4296 כיתות.
.(1993 סטטיסטי, (שנתון בארץ היהודית האוכלוסייה כלל בקרב ול3796 (7 לוח (ראה בארץ המועצות
גבוהות השכלה ברמות מאופיינים 19911989 בשנים שהגיעו והעולים יותר הצעירים העולים כללית,

יותר.
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הארץ ובכל בשדרות גיל, קבוצת לפי ומעלה שנים 13 של השכלה בעלי 25+ גילאי עולים :7 לוח
(באחוזים)

האוכלוסייה כלל בארץ העולים כלל
היהודית* 19931990 שדרות גיל קבוצת

37 58 42 0היכ
45 67 44 4425

35 60 46 6445

£2 3^ 30 +65

973 ,943,920 ,900 מיוחדים פרסומים הלמ"ס מקור:
(1993 (נתוני 1994 הסטטיסטי, השנתון מקור: *

המועצות בברית העולים מקצועות
מקצועיות בעבודות עבדו 3396 מתוכם, המועצות. בברית עבדו ומעלה 25 בני מהעולים %95n למעלה
חופשיים במקצועות £199 ובפקידות, במכירות עבדו 1496 הבנייה, או התחבורה, התעשייה, בענפי
ו3696 3496 ,896 ל1596, בהשוואה זאת אקדמיים. או מדעיים יד במשלחי עבדו ו^22 וטכניים,
היו שדרות מעולי יותר קטן אחוז כלומר, .(8 (לוח בארץ המועצות ברית עולי כלל בקרב בהתאמה,
בשדרות, בתעשייה. מקצועיות בעבודות מועסקים היו יותר גבוה ואחוז אקדמיים, במקצועות מועסקים
.396 על ועומד נמוך, בתעשייה בלתימקצועיים כפועלים שעבדו אלו אחוז בכלל, העולים בקרב כמו

(באחוזים) הארץ ובכל בשדרות העולים של המועצות בברית יד משלחי :8 לוח

הארץ כל שדרות יד משלח
100 100 0היכ
36 22 ואקדמיים מדעיים
34 19 וטכניים חופשיים מקצועות בעלי
0 1 מנהלים
4 8 פקידים
3 6 מכירות אנשי
4 8 שירותים עובדי
15 33 בתעשייה מקצועיים עובדים
5 3 בתעשייה בלתימקצועיים עובדים

לישראל העלייה על 973 ,943 ,920 ,900 מיוחדים פרסומים הלמ"ס מקור:
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תעסוקה .4

מהאחוז יותר נמוך זה אחוז המיפקד. בעת עבדו $53, בשדרות, 6425 גילאי העולים 2,471 מתוך
המועצות ברית מעולי 8070 הגברים, העולים כלל מתוך בארץ.6 המועצות ברית עולי כלל בקרב המקביל
,45 ו96 5396 הם המקבילים השיעורים הנשים, בקרב בשדרות. 7096 לעומת מועסקים, היו בארץ
בכוח העולים מכלל 79S הגברים, בקרב בשדרות: יותר גבוה הוא המובטלים7 שיעור גם בהתאמה.
בהתאמה ו4196 1996 הנשים בקרב בשדרות; 1896 לעומת עבודה ומחפשים עובדים אינם בארץ העבודה8
בכל לעולים שדרות עולי בין העבודה בכוח ההשתתפות בשיעורי ניכרים הבדלים אין .(9 לוח (ראה
ההשתתפות שיעורי הנשים, לגבי בהתאמה. ו8696 8596 על עומדים אלו שיעורים  הגברים לגבי הארץ.

בהתאמה. ,6596 לעומת 7696  בשדרות יותר גבוהים

מין גיל, לפי הארץ, ובכל בשדרות (6425 (גילאי העולים של ואבטלה תעסוקה שיעורי ;9 לוח
עלייה ותקופת

אבטלה** שיעורי תעסוקה* שיעורי
ב עלו ב עלו ב עלו ב עלו

19941992 19911989 סה"כ 19941992 19911989 סה"כ גיל

שדרות
23 14 18 65 75 70 גבר'ם
15 11 13 79 81 80 4425
45 21 30 37 64 53 6445

56 30 41 28 53 45 נשים
52 22 36 38 66 53 4425
74 45 57 10 29 21 6445

הארץ כל
13 5 7 68 86 80 גברים
11 4 6 74 90 85 4425
17 7 9 57 80 74 6445

30 16 19 37 60 53 נשים
29 14 18 48 72 65 4425
35 21 24 22 43 37 6445

1994 ינואריוני הלמ"ס, של אדם כוח סקר של מיוחד ליוורו הוא: העולים כלל לגבי מקור
האוכלוסייה כלל לבין העובדים בין היחס הוא התעסוקה שיעור *

עבודה. המחפשים ואלה שעובדים אלה כל סך לבין העבודה מחפשי כל בין היחס הוא האבטלה שיעור **

בארץ המועצות ברית עולי כלל בקרב השיעורים לבין שדרות עולי של והאבטלה התעסוקה שיעורי בין להשוות כדי 6
.1994 שנת של השנייה למחצית הלמ"ס של אדם כוח סקר של מיוחד ליווח נערך

עבודה. חיפשו אך עבדו לא 7

עבודה. שחיפשו וכאלה שעבדו עולים 8
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שיעור כצפוי, בארץ. שונה ותק ובעלי שונים בגילים עולים בין התעסוקה בשיעורי ההבדלים נבדקו
8096 כך, יותר. קצר זמן בישראל ששהו אלה ובקרב יותר המבוגרים העולים בקרב נמוך היה המועסקים
בין ההשוואה אולם, .6445 גילאי מהגברים ל5396 בהשוואה מועסקים, היו 4425 גילאי מהגברים
מצביעה העולים כלל בקרב השיעורים לבין בשדרות לשעבר המועצות ברית עולי של התעסוקה שיעורי
לדוגמה, כאחד. ונשים גברים ,6445 בני  יותר מבוגרים עולים של התעסוקה בשיעורי ניכרים פערים על
בין גם הארץ. 74בכל % לעומת בשדרות 5396 על עומד אלו בגילים המועסקים העולים הגברים אחוז
יחסית הוותיקים העולים בקרב גם קיים זה שפער לציין יש .3796 לעומת 219&  ניכר הוא הפער הנשים,
בתקופה שעלו 6445 בני בשדרות העולים מהגברים (6496) שליש שני לדוגמה, .(19911989 (עולי בארץ

הארץ. בכל המקבילה מהקבוצה 8096 לעומת מועסקים זו

בקרב והן בשדרות הן  בארץ הוותק עם שחל התעסוקה בשיעורי הניכר השיפור בולט זאת, עם יחד
הגברים בקרב המועסקים שיעור לדוגמה, ומעלה. 45 בני העולים בקרב דווקא  הארץ בכל העולים
אלו בקרב (6496) שליש לכשני 1992 מאז שהגיעו עולים בקרב (3796) מכשליש עולה 6445 בני בשדרות

הארץ. בכל זו גיל בקבוצת עולים גברים בקרב בהתאמה ל8096 ומ5796 ,19911989 בין שהגיעו

השהות חודשי מספר לפי פירוט ביתר נבחן והאבטלה התעסוקה שיעורי לבין בארץ הוותק בין הקשר
פחות לפני לארץ שהגיעו אלה מתוך 5796,6425 גילאי הגברים בקרב כי לראות ניתן 10 מלוח בישראל.
בקרב השיעורים שנים. מארבע יותר לפני שהגיעו אלה בקרב 7996 לעומת מועסקים, היו חודש מ18
אלה בקרב מ2896 יורדים אלה בגילים הגברים של האבטלה שיעורי בהתאמה. ו5796, 2096 הם הנשים
הנשים בקרב שנים. מארבע למעלה לפני שהגיעו אלה בקרב ל1196 חודש מ18 פחות לפני שהגיעו
בשיעור ירידה חלה לא ,6445 בנות הנשים בקרב אולם .(11 (לוח בהתאמה ו2870, 6796 הם השיעורים

כ5096. על עומד זה ושיעור בארץ, שנים ארבע לאחר האבטלה

בארץ וותק גיל מין, לפי בשדרות (6425 (גילאי העולים של תעסוקה שיעורי :10 לוח

(בחודשים) בארץ ותק
49+ 4837 3619 18 עד סה"כ גיל

79 74 73 57 70 גברים
86 81 79 77 80 4425

71 62 56 26 53 6445

57 52 38 20 41 נשים
74 66 50 26 53 4425

JO 30 12 8 21 6445
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בארץ וותק גיל מין, לפי בשדרות (6425 (גילאי העולים של אבטלה שיעורי :11 לוח

(בחודשים) בארץ ותק

49+ 4837 3619 18 עד סה"כ גיל

11 15 17 28 18 גבו'ם
9 10 14 17 13 4425

14 23 27 58 30 6445

28 29 44 67 41 נשים

18 22 38 64 36 4425

53 47 71 76 57 6445

בישראל יד משלח
כל כמעט כאמור, העלייה. לפני עסקו בהם במקצועות העולים של התעסוקה לשיעורי כעת נתייחס
מהעולים), 1296) כמהנדסים בבריה"מ עבדו אשר ,6425 גילאי העולים מתוך בבריה"מ. עבדו העולים

(6425 (גילאי המועצות בברית יד משלח לפי התעסוקה, וסוג המועסקים שיעורי :12 לוח

המועצות בברית יד משלח

מורה או גננת
מקצועיים עובדים או יסודי בבי"ס

בתעשיה עליסודי מהנדס בארץ המועסקים אחוז
58 57 73 סועגאן'ם ש'עוו הכל 0ן

מתוכם:

23 17 14 במקצועם
0 8 10 וטכניים חופשיים במקצועות
0 8 4 . בפקידות
0 1 2 במכירות
4 7 5 בשירותים
27 21 41 בתעשייה מקצועיות בעבודות
45 39 24 בתעשייה מקצועיות בלתי בעבודות
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בלתי בעבודות 24 ו70 בתעשייה מקצועיות בעבודות 4170 כמהנדסים, מהם 1470  מועסקים היו 7370

ילדים בגני או יסודיים, על או יסודיים ספר בבתי מורים היו העולים מן אחוזים חמישה מקצועיות.
בלתי בעבודות ו^39 דומה, בעבודה 1170 הסקר: בעת מועסקים היו 5790 מהם, בבריה"מ.
בתעשייה. מקצועיות בעבודות בבריה"מ מועסקים היו אחוזים ושלושה שלושים בתעשייה. מקצועיות
בעבודות %26 מקצוע, באותו מועסקים היו 2370 מהם כאשר בארץ, מועסקים היו 5870 מהם,
1490 הללו, היד משלחי בשלושת כך, .(12 (לוח מקצועיות בלתי בעבודות ו^45 אחרות מקצועיות
היו גבוה שיעור בתעשייה, המקצועיים העובדים בקרב הקודם. במקצועם מועסקים היו 2390 עד
בקרב יותר גבוה היה הקודם במקצועם המועסקים אחוז כצפוי, קרובים. במקצועות גם מועסקים

(6ל14). והמהנדסים (1796) המורים לעומת (2370) בתעשייה מקצועיים עובדים שהיו עולים

מקצועית הכשרה
.(13 (לוח מקצועית הסבה או הכשרה בקורסי השתתפו 6425 גילאי העולים מן אחוז עשר ארבעה
בקרב יותר גבוה השיעור כצפוי, .55 גיל עד הגיל קבוצות כל ובקרב והנשים, הגברים בקרב דומה השיעור
בקרב לפחות. שנים שלוש בישראל הנמצאים אלה ל^23בקרב ומגיע יותר, רב זמן בישראל ששהו אלה
בקרב 1196 לעומת מקצועית, להכשרה בקורס השתתפו 179& הסקר, בעת מועסקים שהיו אלה
השתתפו אחוזים עשר ארבעה עבודה. מחפשים אינם וגם עובדים שאינם אלה בקרב ו996 המובטלים,
על התפלגו והיתר הבנייה, בענף בקורסים 996 אחרים, פארהרפואיים למקצועות או לסיעוד בקורסים

.(14 לוח (ראה תחומים של רחב מגוון פני

תעסוקה ומצב בארץ ותק גיל, מין, לפי מקצועית, הכשרה בקורס שלמדו העולים שיעור :13 לוח

בקורסים הלומדים אחוז
מקצועית להכשרה

14 בקורס שלמדו עול'ם סהכ
מין

14 גברים
15 נשים

גיל
17 3425
17 4435
14 5445
5 6455

בארץ ותק
2 חודשים 24 עד
12 חודשים 3625
23 חודשים +37

תעסוקה מצב
17 עובדים
11 עבודה מחפשים
9 עבודה מחפשים ולא עובדים לא
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בשדרות המועצות ברית עולי בקרב מקצועית להכשרה בקורסים שנלמדו המקצועות :14 לוח
(באחוזים)

אחוז הכשרה תחום
100 סוזייכ
58 וטכניים חופשיים מקצועות
7 הוראה
14 ■ פארהרפואיים ומקצועות סיעוד
8 והנדסאות הנדסה ■

3 וניהול שיווק
8 חשבון ראיית
18 אחרים וטכניים חופשיים מקצועות
4 פקיחת
6 שירותים
33 בתעשייה מקצועיות עבודות
5 מכונאות
4 חשמלאות
9 מקצועי  בנייה
4 נהיגה
11 בתעשייה אחרות מקצועיות עבודות

ונוער ילדים .5

בהם היישובים כולל הספר, ובבתי ילדים בגני ילדיהם השתלבות לגבי המרואיינים נשאלו במיפקד
החינוך. במערכת מהשתלבותם הוריהם רצון שביעות ומידת הילדים לומדים

הלומדים אחחי
התבקשו המרואיינים הספר. בבית הלימודים בנושא (19 גיל (עד ילדיהם לגבי נשאלו המרואיינים כל
ובאיזה בפנימייה, לומד הוא האם הילד, לומד שבה הלימודים מסגרת את או הספר בית שם את לציין
מבני 2Vh  יום ובמעונות בגנים משולבים הרך בגיל ילדים של ניכרים אחוזים כי נמצא לומד. הוא יישוב
מבוטלים הלא האחוזים את לציין יש זה לצד וחמש. ארבע מבני וכ^85 שלוש, מבני 769S השנתיים,
הוא אלו לגילאים שהחינוך למרות בהתאמה, ו896 14^1 בגנים משולבים שאינם וחמש ארבע בני של

9.( 15 (לוח חינם חינוך

הקרובה הלימודים שנת לגבי לשאול תודרכו המרואיינים אוגוסט, בחודש נערכו הראיונות שמקצת מכיוון 9
בספטמבר). (המתחילה
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(באחוזים) 51 גילאי ילדים של ספר ובבתי בגנים ביקור :15 לוח

ג2ל

5 4 3 2 1

8 14 24 78 100 בבית
86 84 76 22  ילדים בגני
6 2 : : ספר בבתי

נמצאים אינם כ296 אולם, לומדים. הילדים כל כמעט ,(126) היסודי ביה"ס בגיל ילדים בקרב כצפוי,
.(£79) 14 ובני (496) 13 בני בקרב יותר גבוה הוא לומדים שאינם הנערים אחוז כלשהי. לימודית במסגרת
וכמעט ה16, מבני 1796 ה15, מבני 1296 ניכרת: בצורה הלאלומדים שיעור עולה 1715 גילאי בקרב
מבני 2896 ואילו עובדים, ה17 בני מסךכל אחוזים עשר שלושה לומדים. אינם ה17 מבני (4796) מחצית

עבודה. מחפשים ואינם לומדים אינם 696 ועוד (16 (לוח עבודה מחפשים ה17

(באחוזים) לימודים ומקום עיסוק לפי 176 בגיל נוער ובני ילדים :16 לוח

גיל

17 16 15 14 13 126 סה"כ
100 100 100 100 100 100 100 0הכ
52 83 88 93 96 99 93 לומדים: 0הכ
15 17 18 13 13 4 8 בפנימיה
15 28 33 53 59 87 69 בשדרות בבי"ס
18 33 37 27 24 7 15 לשדרות מחוץ בבי"ס
4 5 0 0 01 1 אחר*
47 17 12 7 4 2 7 לומדים: לא 0הכ
13 1 1 0 1 0 1 עובדים
28 11 8 1 0 0 3 עבודה מחפשים
6 5 3 6 3 2 3 עבודה מחפשים ואינם עובדים אינם

באולפן לומדים שהם שדיווחו ו5 הספר בית מקום על דיווחו שלא ילדים 7 כולל *

למסגרות רק ולא כלשהי, חינוכית במסגרת הלומדים לשיעורי מתיחסים המיפקד שנתוני לציין חשוב
של במסגרות לומדים שאינם ונערים ילדים כ"נושרים" מגדיר החינוך משרד כידוע, החינוך. משרד של
היינו אם לכן, העבודה. משרד של כגון אלטרנטיביות, במסגרות לומדים הם אם גם החינוך, משרד

יותר. גבוהים נשירה אחוזי על מצביעים היינו ל"נשירה", החינוך משרד הגדרת את מאמצים

13



הנותרים .(17 (לוח בשדרות ספר בבית לומדים £879 ,126 גילאי היסודיים, הספר בבתי הילדים מבין
אחרים. ביישובים ספר בבתי ואם בפנימיות אם  לשדרות מחוץ לומדים

לומדים והיתר בשדרות, לומדים (1713 (גילאי העליסודיים הספר בתי (*45)מתלמידי ממחצית פחות
לעיירה מחוץ הלומדים שיעור סילבר. ובכפר הנגב, בשער באשקלון, בעיקר לשדרות, מחוץ ספר בבתי
פנימיות, תלמידי בין שווה כמעט באופן מתחלקים הלומדים 17 בני .(£379) 15 בני בקרב במיוחד גבוה
עצמה. בשדרות הלומדים ותלמידים פנימיה), בתנאי לא (אך לשדרות מחוץ עליסודיים ספר בתי תלמידי

הבנים שיעור 1715 בגיל כי אם ,(17 לוח (ראה מאד דומים והבנות הבנים בקרב הלומדים שיעורי
לשדרות מחוץ לומדים הבנים מבין יותר גבוהים אחוזים כללית, הבנות. משיעור במקצת גבוה הלומדים
לדוגמה, פנימיה. בתנאי הלומדים בנים של יותר גבוהים מאחוזים כתוצאה בעיקר הבנות, מבין מאשר
הלומדים שיעור אולם מהבנות. ו8196 מהבנים 8496 על עומדים הלומדים שיעורי ,16 גילאי בקרב

הבנות. בקרב 1296 לעומת ,2396  הבנים בקרב כפול בפנימיות

(באחוזים) מוצא ויבשת מין עיסוק, לפי 1715 בגיל נוער בני :17 לוח

אסיה אירופה
בנות בנים בנות בנים סה"כ
100 100 100 100 100 0הכ
70 71 78 88 76 לומדים: 0היכ
4 27 14 27 17 בפנימיה
36 15 26 25 26 בשדרות בבי"ס
29 26 35 33 30 לשדרות מחוץ בבי"ס
3 3 2 4 7 אחר

29 29 23 12 24 לומדים: לא 0הכ
5 3 0 10 5 עובדים
17 24 14 2 15 עבודה מחפשים
7 2 9 0 4 עבודה מחפשים ולא עובדים לא

מאשר האירופאיות מהרפובליקות שמוצאם נערים בקרב יותר גבוהים 1715 בני בקרב הלומדים שיעורי
גילים בני הבנים בקרב בהתאמה. ,£719 לעומת 8390 האסיאתיות, מהרפובליקות שמוצאם נערים בקרב
יוצאי מהבנים 1096 רק לעומת עובדים, אירופה יוצאי (83^ הבנים כל כמעט לומדים, שאינם אלו
כל  עובדות אענ המוצא קבוצות בשתי הגדול הרוב לומדות, שאינן הבנות בקרב זאת, לעומת אסיה.
המוצא קבוצות משתי הבנות רוב האסיאתיות. מהרפובליקות מהבנות וו£839 אירופי ממוצא הבנות
ממוצא הבנות מקרב ו^54 אירופאי ממוצא הבנות מקרב 6196  עבודה מחפשות עובדות, שאינן

אסיאתי.
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בלימודים מהשתלםת רצון שביעות
ילדיהם מהשתלבות רצונם שביעות מידת על נשאלו ספר בית בגיל לילדים הורים שהם המרואיינים כל
בהשוואה זאת הספר10, בבית ילדיהם מהיקלטות מרוצים שהם אמרו ההורים כמחצית הספר. בבתי
הוותק עם משתנה אינו השיעור .(1993 בניטה נועם, (נוה, בארץ העולים כלל בקרב שלישים לכשני

.(18 (לוח בשדרות

(באחוזים) הספר בבית הילדים מהשתלבות רצון שביעות :18 לוח

בשדרות חודשים מספר
31+ 3019 חודש 18 עד סה"כ
100 100 100 100 0ו\כ
10 11 7 9 מאוד מרוצה
43 41 45 44 מרוצה די
28 29 25 26 מרוצה כך כל לא
19 18 24 21 בכלל מרוצה לא

N=739

מילדיהם אחד שלפחות הורים בקרב החינוך במערכת הילדים מהשתלבות הרצון שביעות מידת בדיקת
כך כל "לא 4196 מאד", "מרוצים 796 רק מרוצים: פחות אלו שהורים כצפוי, מגלה, מלימודים נשר

כלל". מרוצים "לא ו2896 מרוצים"

בית ומשקי דיור .6

שאר כאשר חדרים, שלושה בנות היו העולים התגוררו שבהן הדיור מיחידות אחוזים ושישה שישים
צפיפות היתה הבית ממשקי ב1596 .(19 לוח (ראה (2096) יותר גדולות או (1496) יותר קטנות היו הדירות
של הממוצע המספר עולה. בישראל שהוותק ככל יורד השיעור כאשר לחדר, נפש 1.5 לפחות של דיור

".(1.02) ותיקים ישראלים בקרב הממוצע מן יותר גבוה  1.18 היה לחדר נפשות

בבעלות בדירה התגוררו נוספים ו1296 בבעלותן, בדירה התגוררו המשפחות מן אחוז ושמונה שישים
בשכירות היו ו896 עמידר, כגון ציבורית, מחברה בשכירות היו הדירות מן אחוזים עשרה משפחה. קרוב
לפני שהגיעו עולים ציבורית; שכירות בעיקר בשכירות, לגור יותר נוטים יותר המבוגרים .(20 (לוח פרטית

משפחה. קרובי בדירת להתגורר יותר נוטים קצר זמן

במעונות. או בגן לילדים להורים ולא ספר, בית בגיל ילדים שלהם להורים רק הופנתה זו שאלה 10

349 עמ' 1994; לישראל, סטטיסטי שנתון 11
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משפחה עם שהתחלקו אלה מתוך נוספת. משפחה עם בדירה התחלקו המשפחות כל מסך שליש כמעט
קרוב עם התגוררו אחוזים עשר ארבעה הנשואים. בתם או בנם עם 24 ו96 הורה עם 35התגוררו % נוספת,

דוד. בן כגון רחוק, משפחה

משפחות הם 2096 ילדים, עם זוגות הם 4596 ילדים, בלי זוגות הם מהמשפחות אחוזים וחמישה עשרים
שני שבהן משפחות כלל, בדרך לפחות. אחד ילד עם חדהוריות משפחות הם ו1096 יחיד, מבוגר שבהן
עם להתגורר יותר נטו ילדים בלי היחידים ואילו ,(5296) לבדן להתגורר יותר נטו ילדים עם זוג בני
יש בהן בשדרות העולים משפחות כלל בקרב .(21 (לוח לבד התגוררו מהם 1196 ורק נוספת, משפחה
בארץ). העולים כלל בקרב ל1396 בהשוואה (זאת ,1896 הוא החדהוריות המשפחות שיעור ילדים,

(באחוזים) בארץ ותק לפי דיור וצפיפות בית משק גודל :19 לוח

(בחודשים) בארץ ותק
49+ חודש 4837 חודש 3619 חודש 18 עד

חודש סה"כ
100 100 100 100 100 0היכ

חדרים 900ר
20 16 14 8 14 מ3 פחות
60 64 65 72 66 3

20 20 21 20 20 יותרמ3
בדירה נפשות מספר

6 5 6 2 5 1

18 22 23 17 21 2
30 23 21 23 23 3
35 30 27 30 30 4
6 12 14 14 12 5
6 8 9 15 10 יותר או 6

בחדר נפשות מספר
21 25 24 20  23 0.7 עד
38 34 32 27 33 1  0.8
34 28 29 32 30 1.5  1

4 12 14 16 13 2  1.5

2 1 1 5 2 +2
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(באחוזים) בארץ וותק גיל לפי דירה, על בעלות סוג :20 לוח

(בחודשים) בארץ ותק ■ גילל

+49 4837 3619 18 עד +65 6445 4425 24 עד סה"כ בעלות סוג

100 100 100 100 100 100 100 100 100 0היכ
שכירות

31 14 12 3 28 12 5 7 10 ציבורית

שכירות
2 3 6 19 20 7 4 12 8 פרטית

של בעלות
8 7 10 21 25 16 5 20 12 משפחה קרוב
74 74 71 56 25 64 85 60 68 הדייר בעלות
2 31 0 3 1 2 2 2 אחר

(באחוזים) בדירה משפחות ומספר המשפחה הרכב :21 לוח

בדירה אחת ממשפחה יותר בדירה אחת משפחה סה"כ משפחה הרכב

100 100 100 0הכסש9תת
21 27 25 ילדים בלי זוג
33 52 45 ילדים עם זוג
37 11 20 ילדים בלי יחיד מבוגר
9 11 10 ילדים עם יחיד מבוגר

N1,753

הכנ0ה .7

(309?<) משליש פחות קצת היומיומיים. לצורכיהם מספיקה הכנסתם מידה באיזו נשאלו המרואיינים
מן לחלק רק מספיקה שהיא סברו (3696) משליש יותר קצת צורכיהם, לרוב מספיקה שההכנסה סברו
הבדלים אין .(22 לוח (ראה הצרכים לרוב מספיקה אינה שהכנסתם טענו ($34,) וכשליש הצרכים,
מספיקה אינה כלל שהכנסתם דיווחו קשישים עולים של יותר נמוך אחוז אולם הגיל, קבוצות בין ניכרים
שהעולה הסיכוי עולה כן בארץ, הוותק שמתארך ככל יותר. צעירים לעולים בהשוואה הצרכים, לרוב
שהכנסתם אמרו שנים מארבע יותר לפני לארץ שהגיעו מאלה $46. כך, מספיקה. שהכנסתו ידווח
האזורים מן שהגיעו העולים חודש. מ18 פחות לפני שהגיעו אלה בקרב 1770 לעומת מספיקה,
זאת, עם לזכור, יש בהתאמה). 1996 לעומת 4596) מספיקה אינה שהכנסתם לדווח יותר נטו האסיאתיים

יותר. קצרה היא בארץ אלה עולים של שהותם תקופת שגם

17



(באחוזים) מוצא ואזור בארץ ותק גיל, לפי לצרכים, מספיקה ההכנסה שבה המידה :22 לוח

לרוב מספיקה אינה מספיקה הכנסה לרוב מספיקה הכנסה
הצרכים מהצרכים לחלק הצרכים

34 36 30 0היכ
j גיל

34 40 26 24 עד
35 35 30 4425

35 35 30 6445

27 39 34 +65

(בחודשים) בארץ ותק
45 37 17 18 עד
30 39 30 3619

32 33 35 4837

18 36 46 +49

מוצא אזור
19 38 43 אירופי
45 35 21 אסיאתי

N=1.740

מוגבלויות .8

הסובל אדם במשפחתם שיש דיווחו (%20d) משפחות 320 בשדרות, העולים משפחות כלל מתוך
השיעור העולים, כלל מתוך אחד. מוגבל מאדם יותר יש %8n כאשר נפשית,12 או פיזית ממוגבלות
לגיל מתחת אלה בקרב %1n הגיל, עם עולה זה שיעור .(23 לוח (ראה 796 על עומד מוגבלים של הכולל
שהמוגבלות המרואיינים דיווחו המוגבלים, כמחצית לגבי .75 גיל מעל אלה בקרב ל^41 ועד 19

בכל הדיבור. או הראייה השמיעה, על משפיעה שהיא כשליש ולגבי הבית, מן לצאת יכולתם על משפיעה
התפתחות של בעיות על יותר. המבוגרים העולים בקרב יותר גבוהה היתה ההיארעות המקרים,
מקבל המוגבל שהאדם דיווחו אחוזים ואחד ששים יותר. הצעירים העולים לגבי בעיקר דווח מנטאלית,
הסבירות המוגבלות. סוגי וכל הגיל קבוצות כל פני על למדי יציב השיעור כאשר מוגבלותו, בגין טיפול
פחות בישראל שנמצאו המוגבלים העולים מחצית כך, בארץ. הוותק התארכות עם עולה סיוע קבלת של

שנים. משלוש למעלה בישראל ששהו מאלה שלישים לשני בהשוואה טיפול, קיבלו חודשים מ18

יום?" היום בחיי לו המפריעה נפשית או פיזית ממוגבלות שסובל אתך שגר מישהו יש "האם היתה: השאלה 12
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גיל לפי מוגבלויות, עם בשדרות עולים :23 לוח

בקבוצת המוגבלים מתוך אחוז המוגבלים אחוז מספר מספר קבוצת
טיפול המקבלים הגיל הגיל בקבוצת מוגבלים עולים גיל

61 7 343 5,111 0ה'כ
56 1 26 1,795 180

52 3 64 1,983 4419

64 13 111 884 6445

69 24 73 301 7465

56 41 69 148 +75

בשדרות להישאר כוונה .9

הקרובה, בשנה בשדרות לגור להישאר מתכוונים שהם דיווחו המרואיינים מן אחוזים ושבעה שמונים
ותק או גיל מין, לפי הבדלים היו לא בשדרות. יישארו שלא בטוחים היו ו396 בטוחים שאינם אמרו 1096

9196 נמוכה: השכלה בעלי עולים בקרב במקצת חזקה בשדרות להישאר הנטייה .(24 (לוח בשדרות
מ13 יותר בעלי בקרב 849k לעומת ביישוב להישאר מתכוונים לימוד שנות משמונה פחות עם מהעולים
את לעזוב או להישאר מתכוונים הם שבגללן הסיבות את לציין התבקשו המרואיינים לימוד. שנות
לעזוב או להישאר ברצונם אם בטוחים שאינם שציינו המרואיינים סיבות). מספר הגבלת (ללא שדרות

.(2725 (לוחות ולכאן לכאן שיקוליהם את לציין הם גם התבקשו

32 ו96 כסיבה, הזולים הדיור מחירי את ציינו 8156 בשדרות, ולהתגורר להמשיך שהתכוונו אלה מקרב
לא, או יישארו אם בטוחים היו שלא אלה .(25 (לוח משפחה לקרובי בסמוך להתגורר שברצונם אמרו
ובגורמים משפחה, קרובי ליד לגור הרצון ואת הדיור מחירי את העיקריים החיוביים כגורמים הזכירו

.(26 (לוח והתרבות החברה חיי ואת בעבודה המחסור את השליליים

(באחוזים) בשדרות וותק גיל מין, לפי בשדרות, להישאר כוונה :24 לוח

בשדרות ותק המרואיין גיל מין
יותר 18 עד
מ18 חודש
חודש (כולל) 65+ 6445 4425 24 עד נשים גברים סה"כ

88 86 93 88 86 80 89 84 87 יישארו

10 11 7 10 12 11 10 12 10 יודעים לא
23 0238 243 יעזבו

N1,752
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ציינו ו2896 החברה, או התרבות מחיי מרוצים שאינם ציינו כשליש להישאר, התכוונו שלא אלה מתוך
.(27 (לוח לעזוב לרצונם העיקרית כסיבה בעבודה המחסור את

(באחוזים*) בשדרות להישאר לכוונה הסיבות :25 לוח

אחוזים להישאר: לכוונה סיבות

81 הנמוך הדירות מחיר
9 באזור עבודה להם יש

1 עבודה למצוא טוב סיכוי יש

32 המשפחה ליד לגור רצון
5 האקלים את אוהבים

אחת. מסיבה יותר לציין יכלו שהמרואיינים משום ב100 מסתכמים אינם האחוזים *

בשדרות יישארו אם בטוחים היו שלא העולים עלידי שצוינו ושליליים חיוביים גורמים :26 לוח
(באחוזים*)

אחוזים גורמים

חיוביים: גורמים
65 נמוך הדירות מחיר
12 באזור עבודה להם יש
8 עבודה למצוא טוב סיכוי יש

46 המשפחה ליד לגור רצון

שליליים: גורמים
45 עבודה אין
16 נמוכה החינוך רמת
8 הבריאות משירותי מרצוים לא

20 החברה מחיי מרוצים לא
29 התרבות מחיי מרוצים לא
11 המשפחה ליד לגור רצון
15 מדי גבוהים הדירות מחירי
7 התושבים עם משותפת שפה אין

אחת. מסיבה יותר לציין יכלו שהמרואיינים משום ב100 מסתכמים אינם האחוזים *
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(באחוזים*) שדרות את לעזוב לכוונה הסיבות :27 לוח

אחוזים לעזוב לכוונה סיבות

28 עבודה אין
21 נמוכה החינוך רמת
9 הבריאות משירותי מרוצים לא
34 החברה מחיי מרוצים לא
34 התרבות מחיי מרוצים לא
9 המשפחה ליד לגור רצון

אחת. מסיבה יותר לציין יכלו שהמרואיינים משום ב100 מסתכמים אינם האחוזים *

בשדרות העולים של עיקריות בעיות .10

שהוזכרו הבעיות שתי מתמודדים. הם שעמן ביותר הקשות הבעיות שלוש את לציין התבקשו המרואיינים
בהתאמה המרואיינים מן ו^60 4296 בידי שהוזכרו הכלכלי, והמצב תעסוקה היו ביותר הרבה בשכיחות
מ פחות בארץ השוהים בקרב  בארץ הוותק עם יורד אלה בעיות על המדווחים שיעור אולם, .(28 (לוח
בישראל השוהים בקרב ואילו תעסוקה, בעיות על ו4996 כלכליות בעיות על דיווחו $69< חודש, 18

בהתאמה. ו3396 %47 הם האחוזים שנים, מארבע למעלה

נתקלים בהן הבעיות ואת העיקריים, התושבים עם היחסים את כבעייתיים המציינים העולים אחוזי
הספר בבית בעיות המציינים העולים אחוז בהתאמה. ו696 496  יחסית נמוכים הספר, בבתי ילדיהם
משתייכים הספר בבית ילדים שלהם העולים שרוב לשער וסביר  1096  4425 בני בקרב יחסית גבוה
בקרב מ996 בארץ, הוותק עם יורד הספר בבית בעיות המציינים העולים שאחוז לציין יש זו. גיל לקבוצת

שנים. מארבע יותר בארץ הנמצאים עולים בקרב ל496 וחצי שנה עד בארץ הנמצאים עולים

עולה זה אחוז כי לציין ויש בשדרות, והתרבות החברה לחיי הקשורות בעיות על דיווחו אחוזים עשרים
1496 כך, בארץ. הוותק עם להשתפר נוטים אשר "השליליים" הגורמים לשאר בניגוד בארץ, הוותק עם
הנמצאים אלה בקרב ל2796 בהשוואה זה, נושא על התלוננו חודש מ18 פחות בשדרות מהמתגוררים
הוותק: קבוצות שתי של מוצא מהבדלי נובעים אלה שהבדלים ייתכן זאת, עם יחד שנים. מ4 יותר בארץ
העובדה מן מושפע זה שנתון גם ייתכן האסיאתיות. מהרפובליקות הגיעו לאחרונה שהגיעו העולים רוב
מוטרדים פחות הוותיקים העולים ולכן גדל, מועסק להיות הסיכוי מתארך, בארץ שהוותק שככל

והתרבות. החברה חיי בתחום בעיות על להצביע יותר ונוטים תעסוקה של מבעיות
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(באחוזים*) וגיל בארץ ותק לפי בשדרות, העולים בפני העומדות הבעיות :28 לוח

גיל (בחודשים) בארץ ותק בעיות

+65 6445 4425 25 עד 49+ 4837 3619 18 עד סה"כ

5 45 51 46 33 41 41 49 42 תעסוקה
44 59 63 70 47 55 63 69 60 כלכלי מצב
20 14 7 23 '5 7 8 25 12 דיור
9 18 25 22 27 21 23 14 20 ותרבות חברה חיי
11 15 11 12 7 10 15 15 12 עברית לימוד
211 0 21111 משפחתיות בעיות
10 11 13 9 12 10 15 10 12 ביורוקרטיה

עם גרועים יחסים
4342 43 434 הוותיקים התושבים
1 3 1.0 1 7 5 4 9 6 הספר בבית בעיות

57 31 11 5 26 25 18 24 23 בריאות בעיות

אחת. מבעיה יותר לציין יכלו שהמרואיינים משום ב100 מסתכמים אינם האחוזים *

51)וגילאי 96) 4425 גילאי עולים בקרב יותר גבוה תעסוקה בעיות עם המתמודדים העולים אחוז כצפוי,
מבעיות בעיקר מוטרדים הקשישים העולים זאת, לעומת העיקריים. העבודה גילאי שהם ,(£459) 6445

העולים (5596) ממחצית שלמעלה לציין יש .(2096) דיור ובעיות (4496) כלכליות בעיות ,(5796) בריאות
שתי מתגוררות בהן בדירות חיים מתמודדים, הם שעמה כבעיה הדיור בעיית את ציינו אשר הקשישים

ויותר. משפחות

ב0'כון קבוצות .11

עלולות אשר העולים באוכלוסיית קבוצות אותן את לאתר היה המיפקד של היעדים אחד כזכור,
התמקדנו שונים, ממחקרים שהצטבר מידע על בהתבסס קליטתן. בתהליך מיוחדים בקשיים להיתקל

הבאות: בקבוצות זה בהקשר
קשישים (א)

הוריות חד משפחות (ב)
לשעבר. המועצות ברית של האסיאתיים מהאזורים עולים (ג)

לפי ולעתים יחידים עולים לפי ההתפלגויות יוצגו לעתים בנפרד. אלה מתתקבוצות אחת כל נבחן להלן
נאספו וחלקם המשפחה בני כל לגבי נאספו ותעסוקה) גיל (כגון הנתונים מן שחלק מכיוון משפחות,

המרואיין. לגבי רק
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הקשישים
75 בני היו (כשליש) 148 מתוכם, ומעלה. 65 בגיל לשעבר המועצות מברית עולים 449 אותרו במיפקד
זאת המועצות, ברית של האירופיים האזורים מן עלו 5570 ומעלה, 65 גילאי העולים מבין ומעלה.
+65 גילאי מהעולים אחוזים ושניים שלושים בשדרות. המועצות ברית עולי כלל בקרב ל6ל38 בהשוואה
מ2496 עולה השיעור בעיר. העולים אוכלוסיית כלל בקרב ל6ל7 בהשוואה כלשהי, ממוגבלות סובלים

ומעלה. 75 בני בקרב ל0?47 7465 בני בקרב

בשכיחות המוזכרת העולים מתמודדים עמה הבעיה הקשישים, שבקרב למצוא כך, אם מפתיע, זה אין
דיווחו העולים, כלל מבין ל2396 בהשוואה הקשישים, מבין £579 הבריאותי: המצב היא ביותר הרבה
הקשישים שהזכירו בשכיחותה השנייה הבעיה מתמודדים. הם שעמה העיקרית הבעיה היא שהבריאות
בעיה מהווה שהדיור לכך הסיבות אחת .(2070) הדיור ולאחריה זו) בעיה ציינו 4370) הכלכלי המצב היא
הקשישים מן 569S למעשה, משפחה. עוד עם משותפת בדירה חיים מביניהם גבוה ששיעור היא לקשישים
צפיפות של בדיקה אולם, העולים. אוכלוסיית מכלל ל3596 בהשוואה נוספת, משפחה עם מתגוררים
ל בהשוואה בחדר, נפשות מ1.5 למעלה של בצפיפות מתגוררים הקשישים מן 1370 רק כי מגלה הדיור

העולים. אוכלוסיית כלל בקרב 189&

מכל ל8796 בהשוואה בשדרות, ולהתגורר להמשיך מתכוונים ומעלה 65 מגילאי 9396 אלה, בעיות חרף
כך, מדווחים 3596 צורכיהם: לרוב מספיקה שהכנסתם לדווח יותר נוטים הקשישים כן, על יתר העולים.
כלל שהכנסתם מדווחים  2796  בקרבם יותר נמוך ואחוז האוכלוסייה, כלל בקרב ל3096 בהשוואה

העולים. כלל בקרב ל3396 בהשוואה הצרכים, לרוב מספיקה אינה

הוריות חד משפחות
הגיעו 7896 מתוכן, הוריות. חד משפחות הן 1870 בשדרות, ילדים עם העולים משפחות כלל מתוך

העולים. כלל מקרב ל5770 בהשוואה האסיאתיים, מהאזורים

המיפקד, בעת מועסקות היו 2970,6425 גילאי נשים) ככולן (רובן החדהוריות המשפחות ראשי בקרב
העולות כלל בקרב (4596) המקביל מהשיעור בהרבה נמוך המועסקות שיעור עבודה. חיפשו 4570 ועוד

.(4196 לעומת 4596) דומה עבודה המחפשות שיעור ואילו ,6425 בגיל בשדרות

4896 לצורכיהם: מספיקה אינה שהכנסתם לדווח יותר נוטים החדהוריות המשפחות ראשי לכך, בהתאם
העומדות העיקריות הבעיות שתי הן והתעסוקה הכלכלי והמצב שדרות. עולי כלל בקרב $33, לעומת
החדהוריות המשפחות מראשי אחוזים עשר ארבעה בהתאמה. 73ו4296 £9 הוריות: חד משפחות בפני
שאחוז לציין יש העולים. כלל בקרב (1296) המקביל לאחוז מאוד הדומה אחוז מרכזית, בעיה בדיור ראו
אתה העיקריות הבעיות שאחת ציינו חדהוריות משפחות ראשי שהם העולים מקרב  1070  יחסית גבוה
התגוררו הוריות החד המשפחות מן 1496 רק החינוך. במערכת ילדיהם השתלבות היא מתמודדים הם

העולים. כלל בקרב ל1896 בהשוואה לחדר) נפשות מ1.5 (יותר בצפיפות
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ומקווקז האסיאתיים מהאזורים עולים
ועולים המועצות, ברית של האסיאתיות מהרפובליקות העולים היא "בסיכון" עולים של נוספת קבוצה
עולי מאשר שונים אפיונים בעלי והם בשדרות, שנפקדו מהעולים 5796 מהווים אלו עולים מקווקז.

האירופאיות. הרפובליקות

היהודית האוכלוסייה ושל המועצות, ברית עולי שאר של מזו יותר נמוכה השכלתם רמת ראשית,
האזורים עולי בקרב %58 לעומת ומעלה, שנים 13 של השכלה בעלי הינם 25+ מגילאי 2996 רק הוותיקה.
שונה האסיאתיים האזורים עולי של המקצועי הרקע שנית, ותיקים. ישראלים בקרב ו3796 האירופיים
בתעשייה מקצועיים כעובדים המועצות בברית עבדו יותר גבוה אחוז האירופאיים: האזורים עולי של מזה
3196  וטכניים חופשיים אקדמיים, במקצועות מועסקים היו יותר נמוך ואחוז  2396 לעומת 4096 

בהתאמה. 6196 לעומת

היו ו2696 המיפקד בעת מועסקים היו מהאוכלוסייה 4996 ,6425 גילאי וקווקז אסיה עולי בקרב
אסיה עולי רוב כזכור, האירופיות. הרפובליקות עולי בקרב בהתאמה ו2196 ל6ל63 בהשוואה מובטלים,
לפני ברובם הגיעו האירופיים מהאזורים העולים בעוד המיפקד, שלפני האחרונים החודשים ב18 הגיעו
כגון אסיה, עולי של המיוחדים מהקשיים חלק לייחס היה ניתן לכאורה לכן, חודשים. מ18 למעלה
בארץ, הוותק משתנה את קבוע מחזיקים אם גם אולם, בארץ. יחסית הקצר לוותקם התעסוקה, בעיות
בקרב המקביל מהשיעור יותר נמוך הוא האסיאתיות הרפובליקות עולי בקרב המועסקים שיעור עדיין

אלה בקרב כך, הוותק: עם מצטמצם הקבוצות שתי בין הפער כי אם האירופיות, הרפובליקות עולי
מועסקים. היו אירופה מעולי £509 לעומת אסיה, מעולי $38, פחות, או שנתיים לפני לישראל שהגיעו
ו6796 6096 הם והאחוזים הפער מצטמצם יותר או שנים שלוש לפני שהגיעו העולים בקרב זאת, לעומת

בהתאמה.

בקרב בלבד 2096 במיוחד: בולט הקבוצות שתי בין הפער משנתיים, פחות לפני שהגיעו הנשים בקרב
לעומת ל4996 מצטמצם זה פער עובדים. האירופיים מהאזורים העולות בקרב 3496 לעומת אסיה, עולות

שנים. משלוש למעלה בארץ שנמצאות הנשים בקרב בהתאמה, ,$58.

מדווחים לחדר, נפש מ1.5 למעלה של דיור בצפיפות מתגוררים וקווקז אסיה עולי מקרב יותר רבים
העיקריות. בבעיותיהם והתעסוקתי הכלכלי אתמצבם ומציינים הצרכים, לרוב מספיקה אינה שהכנסתם
בארץ. הוותק את קבוע מחזיקים כאשר גם וקיימים הגיל, קבוצות בכל קיימים אלו שהבדלים לציין יש
לעומת אסיה עולי מקרב 4696 יותר, או וחצי שנה בארץ הנמצאים 4425 בני אסיה עולי בקרב לדוגמה,

הצרכים. לרוב מספיקה אינה שהכנסתם מדווחים אירופה עולי מקרב 1696 רק

הרפובליקות עולי לבין וקווקז אסיה עולי בין הבדל קיים החינוך במערכת ההשתלבות בתחום גם
מהרפובליקות שמוצאם נערים בקרב יותר גבוהים 1715 בני בקרב הלומדים שיעורי האירופאיות.
לומדים, שאינם הבנים בקרב כן, כמו וקווקז. אסיה יוצאי נערים בקרב 7196 לעומת 8396  האירופאיות

אסיה. יוצאי מהבנים 1096 רק לעומת עובדים, אירופה יוצאי (8396) הבנים כל כמעט
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(באחוזים) בשדרות בסיכון עולים קבוצות של מאפיינים :29 לוח

הורים כלל
אסיה עולי יחידים קשישים העולים מאפיינים

יחידים

(6425 (גילאי תעסוקה
49 29  55 עובדים
26 45  22 עבודה מחפשים

מוצא יבשת
27 55 38 אירופה

100 78 45 57 אסיה
5 הארץ ילידי

7 13 32 7 ■שמוגבלות

משפרות

די8
26 14 13 18 לחדר נ' 1.5 של צפיפות
40 33 56 35 בדירה נוספת משפחה

בשדרות להישאר כוונה
87 87 93 87 יישארו
12 10 7 10 יודעים לא
1 3 0 2 יישארו לא

לצרכים מספיקה הכנסה
21 15 35 30 הצרכים לרוב מספיקה
35 37 39 36 הצרכים מן לחלק מספיקה
45 48 27 33 הצרכים לרוב מספיקה לא

עיקריות בעיות
45 42 5 42 תעסוקה
68 73 43 60 כלכלי מצב
14 14 20 12 דיור
18 16 9 20 ותרבות חברה חיי
12 13 12 12 העברית השפה לימוד
1 3 21 משפחתיות בעיות
12 12 10 12 ביורוקרטיה
3 3 4 3 הוותיקים התושבים עם גרועים יחסים
7 10 1 6 בבי"ס ילדים של בעיות
23 17 57 23 בריאות
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סיכום .12

שליש כמעט מהווים שהעולים כך בשדרות, עולים מ5,000 למעלה התיישבו 19941989 השנים בין
ביישוב. לשעבר בריה"מ עולי כל בקרב שנערך ממיפקד ממצאים מציג זה דו"ח העיירה. מאוכלוסיית

יותר גבוה שיעור בהם ויש יותר, צעירים הינם שדרות עולי בארץ, המועצות ברית עולי לכלל בהשוואה
שיעור יש שדרות עולי בקרב בנוסף, ומקווקז. המועצות ברית של האסיאתיות הרפובליקות מן עולים של
מקצועיות בעבודות המועצות בברית עבדו מהם יותר גבוה ושיעור נמוכה, השכלה בעלי של יותר גבוה

והחופשיים. האקדמיים היד במשלחי ולא בתעשייה,

פחות חיובי בשדרות העולים של מצבם מסויימים שבתחומים כך על מצביעים המפקד ממצאי כללית,
יש ביישוב הקליטה תהליך את להעריך בניסיון אולם, בארץ. אחרים באזורים העולים של מצבם מאשר
אוכלוסיית הרכב לבין שדרות עולי אוכלוסיית הרכב בין הניכרים ההבדלים את בחשבון להביא כמובן
הקליטה קשיי על יותר רחבה תמונה בקבלת הצורך את מבליט שהמיפקד מכאן, בארץ. העולים כלל

מתגוררים. הם שם בארץ היישובים בכל וקווקז האסיאתיות הרפובליקות עולי מתמודדים שעמם

כך, בארץ. אחרים באזורים המועסקים העולים מאהוד במקצת נמוכים nrvcr/ yty בקרב המועסקים אחוז'
ו^53 8070 לעומת המיפקד, בעת מועסקים היו 6425 גילאי הנשים, מן ו4570 הגברים מן 7070

עולים בקרב כולה כמעט ממוקדת בשדרות התעסוקה בעיית אולם בארץ. העולים כלל בקרב בהתאמה
כן, כמו מועסקים. אלו בגילים מהנשים (2170) ובחמישית מהגברים (5370) כמחצית רק כך, .45 גיל מעל
בעיקר מדובר כאשר המועצות, בברית עבדו שבו יד משלח באותו מועסקים היו העולים מן חמישית רק
ניכרת בצורה גבוהים בשדרות האבטלה שיעורי בתעשייה. מקצועיות בעבודות העובדים בעולים
בקורסים השתתפו  £149  העולים בקרב יחסית מעטים אחרים. באזורים עולים בקרב מהשיעורים

בארץ. הוותק שמתארך ככל עולה זה שיעור אך מקצועית, להכשרה

43 גילאי מהילדים רבעים משלושה למעלה בשדרות. 90ר בבתי לומדים אינם הנוער מבני גבוה שיעור
כמעט  17 בני ובקרב ,1770  16 בני בקרב לומדים; אינם 1270 ,15 בני בקרב הילדים. בגני מבקרים
לציין יש לשדרות. מחוץ ספר בבתי לומדים הלומדים, הנוער מבני כשליש לומדים. אינם (47^ מחצית
לומדים, אינם 70ר\ ,16 בני בקרב לדוגמה, עובדים: אינם אף לומדים שאינם מהנערים ניכר שחלק
שיעורי עבודה. מחפשים ואינם עובדים אינם ו^29 עבודה, מחפשים $65< עובדים, 6fB רק ומתוכם
יוצאי נערים בקרב במיוחד גבוהים אלו שיעורים אך גבוהים, בשדרות העולה הנוער כלל בקרב הנשירה

וקווקז. האסיאתיות הרפובליקות

העולים של הגדול רובם בשדרות, העולים של הקליטה בתהליך קשיים על המצביעים אלה ממצאים לצד
ולהתגורר להמשיך בכוונתם שיש ציינו המרואיינים מן אחוזים ושבעה שמונים ביישוב. להישאר מתכוונים
העיקרית כסיבה ציינו שדרות את לעזוב שהתכוונו אלה הנמוכים. הדירות מחירי בגלל בעיקר בשדרות,
מקום את להעתיק המתכוונים אלו והן ביישוב להישאר המתכוונים העולים הן בעבודה. המחסור את
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החברה חיי החינוך, בתחומי להציע יכול שהיישוב מההזדמנויות רצון שביעות אי מביעים מגוריהם
והתרבות.

בשדרות להישאר המועצות ברית עולי של גבוהה נכונות על מצביעים המיפקד ממצאי לסיכום,
אנו החברה. וחיי התרבות החינוך, ובתחומי התעסוקה בתחום הממוקדות בעיות בצד בה, ולהשתלב
הקליטה, בתהליך יותר המתקשות לקבוצות הלב תשומת הפניית וכן במיפקד שנאסף המידע כי מקווים
המיפקד ממצאי בשדרות. העולים של חייהם ואיכות מצבם את לשפר בנסיונה המקומית, לרשות יסייעו
מידע מאגר בניית לקראת ישראל ג'וינט עם בשיתוף המקומית הרשות בפעילות ראשון נדבך מהווים

קליטתם. לקידום כוללנית ופעילות שדרות, ביישוב לשעבר המועצות ברית עולי כל על
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ביבליוגרפיה

,900 מס. מיוחדים פרסומים סדרת ,1990 לישראל העלייה .1991 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
ירושלים.

,920 מס. מיוחדים פרסומים סדרת ,1992 לישראל העלייה .1992 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
ירושלים.

,944 מס. מיוחדים פרסומים סדרת ,1992 לישראל העלייה .1993 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
, . ירושלים.

,973 מס. מיוחדים פרסומים סדרת ,1993 לישראל העלייה .1994 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
ירושלים.

ירושלים. ,940 מס. ,1991 אדם כוח סקרי .1993 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

ירושלים. ,961 מס. ,1992 אדם כוח סקרי .1994 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

: ירושלים. ,890 מס. ,1989 אדם כוח סקרי .1991 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

: ירושלים. ,912 מס. ,1990 אדם כוח סקרי .1992 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

J ירושלים. 12 מס. ,1961 לישראל, סטטיסטי שנתון .1961 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

ירושלים. 30 מס. ,1979 לישראל, סטטיסטי שנתון .1979 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

ירושלים. 40 מס. ,1989 לישראל, סטטיסטי שנתון .1989 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

ירושלים. 44 מס. ,1993 לישראל, סטטיסטי שנתון .1993 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
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Abstract

A central issue in the absorption of immigrants from the former Soviet Union concerns the
quality of absorption in large cities as opposed to that in development towns. The town of Sderot
is an example of a development town that is coping with signiifcant dififculties, and that has
absorbed large numbers of immigrants from the former Soviet Union.

Between 1989 and 1994 more than 5,000 immigrants from the former Soviet Union settled in
Sderot. By 1994, they constituted nearly onethirdof the town's population. In order to identify
the needs of these immigrants and examine the extent to which they were being absorbed in
various areas, the Local Authority of Sderot and JDCIsrael requested that the JDCBrookdale
Institute conduct a survey of all of the immigrants in Sderot. This survey was intended ot
contribute to the establishment of a database, which will be used to improve service provision
to the immigrants. This report presents the principal findings of the survey and describes the
immigrants' sociodemographic characteristics, as well as their absorption in a variety of areas,
among them employment, housing and education.

The report indicates that the immigrants in Sderot differ in a number of sociodemographic
characteristics from other immigrants in Israel. For example, there is a higher percentage of
children among the immigrants in Sderot; many more of the immigrants in Sderot are from the
Asian Republics of the former Soviet Union and the Caucasus(60 % as opposed ot 23?cf

elsewhere); a higher percentage of the immigrants in Sderot were employed in the former Soviet
Union in skilled jobs in industry (3370, compared with 1596 of all immigrants), and a lower
percentageof them in professional and academic jobs (41 70 versus 60%); and fewerof them have
postsecondary education (4270 versus 5S70). Nevertheless, it is still possible to characterize the
immigrants in Sderot as having high levelsof education and professional and academic vocational
backgrounds, relative to the general Jewish population  not to mention to the veteran population
in Sderot.

In certain areas, the situation of immigrants in Sderot appears less favorable than that of
immigrants in other parts of the country. At the same time, the survey data clearly indicate the
major differences between the compositionof the immigrant population in Sderot and that in other
locales  particularly the predominance of immigrants from the Asian Republics of the former
Soviet Union and the Caucasus. It is known that this immigrant subgroup is facing particular
difficulties in the absorption process in other parts of the country as well, although reliable
comparative data are lacking. Thus, perhaps one of the major conclusions which can be drawn
from the survey ifndings is the need to obtain a broader picture of the absorption process of this
subgroup, and the special dififculties it faces.

The survey findings indicate that the immigrants in Sderot have made the most of the otwn's
relative advantages, particularly the availability of housing at reasonable prices. Nearly 90$ of
the immigrant families reported intending to remain in Sderot, most of them because of the low
cost of housing there. And indeed, nearly70$ of the families reported living in an apartment
they owned.

Along with this indicator of a positive absorption process, the data highlight dififculties in the
area of employment, particularly for older immigrants. The employment rates of both men and
women immigrants of working age are slightly lower in Sderot than the parallel rates for
immigrants in other parts of the country. However, the data indicate that this difference can be
attributed almost entirely to the signiifcant differences in employment rates among older
immigrants aged 4564. For example, only half (5370) of the immigrant men in this age group



in Sderot are employed, compared to threequarters (7470) of the immigrant men in this age
group in other parts of the country. Unemployment rates are considerably higher in Sderot ofr
both younger (2544) and older (4564) immigrants, and for men and women alike. Naturally,
this situation is reflected in financial difficulties: Only onethird of the immigrants felt that their
income was sufficient to cover most of their daily needs. Nevertheless, both employment raets
and the percentage of immigrants reporting their income is sufficient to cover their basic needs
increase with length of residence in Israel.

In addition to reporting employment and financial problems, the immigrants reported being
concerned about the level of social and cultural life in Sderot. Roughly onethird of the
immigrants who do not intend to remain in Sderot cited dissatisfaction with the social and cultural
life there as a reason for wanting to move elsewhere.

This report also discusses the needs and process of absorption among several "atrisk groups" of
immigrants: those from the Asian Republics and the Caucasus, the elderly and singleparent
families. It was found that immigrants from the Asian Republics and the Caucasus  more than
half of the immigrants in Sderot  have lower levels of education: Only 2990 of those aged 25
and over have 13 or more years of education, compared with 5890 of the immigrants from the
European Republics. Immigrants from the Asian Republics and the Caucasus also tended ot
report more employment and financial difficulties: At the time of the survey, 4990 of them were
employed and 3590 of those in the labor force were unemployed, compared with 6390and 2190
of the immigrants from the European Republics, respectively. In addition, more immigrants rfom
Asian Republics and the Caucasus were residing in highly crowded conditions.

The heads of singleparent families reported having greater financial difficulties: Nearly half of
them reported that their income was insufficient to meet their needs, compared to about onethird
of all the immigrants in Sderot. About 7370 reported that financial problems were the most
difficult ones they faced.

The percentage of elderly immigrants in Sderot is relatively low  990. The main problems
facing these immigrants concern health. About onethird of them suffer from some form of
disability; among the more elderly (aged 75+), the disability rate rises to half. More than half
of the elderly families share an apartment with another family, and about 2090 of the heads of
elderly families reported that housing was their most difficult problem. Despite these difficulties,
nearly all (9390) of the elderly immigrants intend to continue living in Sderot.

The integration of immigrant children into the education system, a central aspect of the absorption
process, also appears to be problematic. This report describes where the immigrant youth attend
school (boarding schools, schools in or near Sderot), and the school dropout rates. Dropout
rates are significant among immigrant youth, and particularly high among youth from the Asian
Republics of the former Soviet Union and the Caucasus. The survey found that only about half
of the immigrants aged 17 were attending school: about onethird of them at boarding schools,
onethird at the high school in Sderot, and onethird in high schools outside Sderot. Of those
who were not attending school, roughly onequarter were working and half were seeking work.
An additional onequarter were neither attending school, working, nor looking for work.
Clearly, the integration of immigrant children and youth into the school system is an area which
demands particular attention.

It is important to note that, despite certain difficulties, the findings indicate that the vast majority
(8790) of the immigrants intend to remain in Sderot, at least during the coming year. At the



same time, the ifndings emphasize that special attention should be paid to the needs of immigrants
from the Asian Republics and the Caucasus.

With the conclusion of the survey, the ifndings were presented to the staff of the local authority.
The data collected, and the attention drawn to "highrisk" groups, will assist local agencies in
their efforts to improve the quality of life of the immigrants in Sderot to the benefit of both the
immigrants and the absorbing population.

j 1
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