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תקציר

העריך הקליטה משרד חדהוריות. משפחות של גבוה שיעור יש לשעבר המועצות ברית עולי בקרב
חדהוריות משפחות אלף כ18 יש ,1992 לתחילת 1989 סוף בין שהגיעו העולים שמתוך ,1993 בשנת
חדהוריות משפחות כ£ל8 (לעומת העולים מאוכלוסיית כ£139 ומהוות נפש אלף כ45 המונות
האלה המשפחות של קליטתן תהליך עלול המיוחדות, בעיותיהן בגלל בארץ). הכללית באוכלוסייה

במיוחד. קשה להיות

במספר לשעבר המועצות מברית עולים בקרב חדהוריות משפחות של מצבן את בוחנת זו עבודה
ומספר עברית לימוד כלכלי, מצב מקצועיים, בקורסים השתתפות דיור, תעסוקה, מרכזיים: תחומים
ג'וינטמכון ידי על שנערך ארצי סקר מתוך נלקחו הנתונים בארץ. ההשתלבות של חברתיים היבטים
של מייצג מדגם בקרב 1992 יוליספטמבר בחודשים בוצע הסקר ישראל. ג'וינט במימון ברוקדייל,
העולים. של מרכזיים חיים בתחומי ועסק ,(6425) העיקריים העבודה בגילי מבריה"מ עולים 1200

מהמשפחות). (כ1396 חדהוריות משפחות ראשי היו %8d שבמדגם, העולים 1,200 בין

אוכלוסיית שאר כבקרב החדהוריות, המשפחות ראשי שבקרב כך על מצביעים הסקר נתוני
זאת, עם יחד בארץ. שלהם הוותק שעולה ככל הקליטה של השונים בממדים שיפור חל העולים,
המשפחות בעלי בקרב שחל מהשיפור יותר קטן הוא ולרוב השונים, בממדים אחיד אינו זה שיפור

הורים. שני שבהן

ההורה אם גם הכלכלית. הבעיה היא החדהוריות המשפחות מתמודדות שעמה המרכזית הבעיה
מחצית ואכן, אחת. ממשכורת המשפחה צורכי את לספק קושי כלל בדרך קיים מועסק, היחיד
חייהם רמת וכי הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקה אינה הכנסתם כי דיווחו המשפחות ראשי

העלייה. לפני מצבם לעומת חדה בצורה ירדה

אישה עומדת החדהוריות המשפחות רוב שבראש העובדה עקב יותר עוד מוחרפת הכלכלית הבעיה
החד מההורות רבע שרק נמצא, כך נשים. בקרב יותר נמוכים השכר ורמות התעסוקה ושיעורי
מועסקות מהן %15 רק שכן ,40 גיל מעל אלה של התעסוקתי מצבן במיוחד קשה מועסקות. הוריות

הנשואות. האמהות בקרב שלושה פי גדול שיעור לעומת

של במיוחד נמוך אחוז הדיור. בתחום הוא הכלכליים הקשיים של המרכזיים הביטויים אחד
כמוכן, הורים. שני עם ממשפחות 3^ לעומת כ70ד  בבעלותן בדירות גרות חדהוריות משפחות

דירה. לרכוש מתכוונים בלבד קטן מיעוט

על חוזרים שהיו ציינו רובם החדהוריות, המשפחות ראשי מתמודדים עמם הקשיים למרות
בארץ. להישאר מתכוונים שהם דיווחו ורובם ארצה לעלות החלטתם



תודה דברי

ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל ג'וינטמכון צוות חברי לכל מודים המחברים
שהקדישו אנגריסט ויהושע קינג יהודית נועם, גילה פקטור, חיים אלרן, מאיר חביב, לג'ק ובמיוחד

חשוב. משוב לנו וסיפקו זו עבודה של שונות גרסאות לקריאת מזמנם

הפרקים אחד את כתבה ואף המחקר נתוני לעיבוד מלאה שותפה שהיתה שני, ללילך מיוחדת תודה
זו. בעבודה

לדו"ח והתרשימים הלוחות של ההדפסה עבודות על הרפי ולאלכסנדרה יוספי לאתי נתונה תודתנו
זה.

מחקר דו"ח הפיכת על העריכה ממחלקת קליינמן ולסלי בוביס סו רוזנפלד, ג'ני לוי, לויוויאן
נאה. לפרסום

בינס קרול מר סבטלו, איתן ד"ר קרישר, זאב מר לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה לאנשי תודה
בפרט. ספציפיות סוגיות בירור וסביב בכלל המחקר לאורך הפעולה שיתוף על פלטיאל ארי ומר

אותנו שליוו ג'וינטישראל ולעובדי המחקר את מימן אשר ישראל לג'וינט מיוחדת תודה לבסוף
המחקר. של השונים השלבים לאורך ובמשוב בעצה

1.
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מבוא .1

הן בארץ, הקליטה עם להתמודד מאחרות יותר מתקשות אשר קבוצות מספר יש העולים בקרב
החדהוריות. המשפחות היא האלה הסיכון מקבוצות אחת כלכלית. מבחינה והן חברתית מבחינה
בארץ מהגר כל של חלקן מנת שהן למצוקות המתווספות ייחודיות, מצוקות יש אלה למשפחות

חדשה.

במספרן לגידול העיקריות הסיבות כולו. בעולם ומתרחבת הולכת החדהוריות המשפחות תופעת
ללא ילדים לגדל המחליטות נשים של הגדל השיעור וכן הגדל הגירושים שיעור שתיים: הן ובשיעורן

נישואים.

ילדים עם המשפחות סך מתוך החדהוריות המשפחות שיעור היה ישראל, אוכלוסיית כלל בקרב
עד ילדים עם בית משקי על הלמ"ס מנתוני .(1991 ואליאב, (גורדון 1991:1 6.67" כולל) 17 גיל (עד
שבין עולה, אלה מנתונים חדהוריות. משפחות של הגידול קצב על אינדיקציה לקבל ניתן ,17 גיל
וב1870 האוכלוסייה כלל בקרב ב1570 החדהוריים הבית משקי שיעור גדל ל1991, 1987 השנים

היהודית. האוכלוסייה בקרב

לשעבר, מבריה"מ העולים בקרב כך, יותר. עוד גבוה העולים בקרב החדהוריות המשפחות שיעור
הזו התופעה למקור חלקי רמז לקבל ניתן מתמדת.' בעלייה נמצא והוא כ*13, על זה שיעור עומד
יורד הנשואים שיעור זמן: פני על העולים של המשפחתי במצבם החלים שינויים על בנתונים מעיון

א). נספח (ראה הגרושים שיעור עולה האופן ובאותו בעקביות, אך בהדרגה

קיים עובד, היחיד ההורה אם גם הכלכלית. הבעיה היא חדהוריות משפחות של המרכזית הבעיה
המשפחות רוב בראש לכך, בנוסף אחת. ממשכורת המשפחה צורכי את לספק קושי כלל בדרך

נשים. בקרב יותר נמוכים השכר, רמת גם כמו התעסוקה ושיעורי אישה, עומדת החדהוריות

המועצות מברית עולים בקרב ,17 גיל עד ילדים עם חדהוריות משפחות על נתונים יוצגו זו בעבודה
ועל החדהוריות המשפחות של הקליטה תהליך של שונים ממדים על תעמוד העבודה לשעבר.
מקצועיים, בקורסים השתתפות תעסוקה, כלכלי, מצב כגון בתחומים אותן המאפיינות הבעיות
הנתונים בארץ. ההשתלבות של שונים חברתיים היבטים יובאו כן ודיור. העברית השפה ידיעת
במימון ברוקדייל, ג'וינטמכון ידי על שנערך לשעבר, מבריה"מ עולים בקרב ארצי מסקר נלקחו

.(1992 (נוה ישראל ג'וינט

בקורסים והשתתפות עבודה חיפוש תעסוקה, היו זה במחקר שנבדקו המרכזיים התחומים
ידיעת דיור, הקליטה: תהליך של נוספים היבטים על נתונים גם נאספו זאת, עם יחד מקצועיים.
של אחוז התקבל הסקר מנתוני חברתית. וקליטה בריאות, כלכלי, ומצב הכנסות ואנגלית, עברית
לעיל). ראה  (כ£139 הלאומי הביטוח עלידי המדווח לזה דומה (£12.69,) חדהוריות משפחות

הקליטה משרד ידי על הוערך המועצות מברית העולים בקרב החדהוריות המשפחות מספר 1

(23.2.93 הכנסת של העלייה ועדת בישיבת צמיר, (חנוך נפש. אלף כ45 ובהן אלף, בכ18.4
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המשפחות ראשי שרוב מכיוון אולם החדהוריות. המשפחות ראשי לכל מתייחסים הניתוחיםשנעשו
נשואות. הורות לבין יחידות2 הורות בין השוואה המקרים ברוב תיערך נשים, הם החדהוריות
תיערך דיור, לגבי לדוגמה כולה, המשפחתית ליחידה מתייחס המידע כאשר מסויימים, במקרים

הורים. שני שבהן המשפחות לכלל השוואה

המחקר ש'0ת .2

עולים 1200 של מייצג מדגם בקרב ,1992 יוליספטמבר החודשים במרוצת בוצע הנתונים איסוף
העיקריים העבודה בגילאי לשעבר המועצות מברית עולים כללה המחקר אוכלוסיית הארץ1. ברחבי
שנה חצי ועד העלייה גל מראשית דהיינו ,1992 פברואר ועד 1989 מאוקטובר ארצה שעלו (6425)

הראיון. ביצוע לפני

הציבה זו עובדה עולים. 92 דהיינו, חדהוריות, משפחות ראשי הם במדגם מהעולים 870 ל קרוב
לתיאור הנתונים את לנצל פז הזדמנות יצרה המדגם של הגבוהה איכותו אחד, מצד דילמה: בפנינו
מאחר זהירים, להיות עלינו היה שני, מצד חדהוריות. משפחות של תתהאוכלוסייה של מצבה
מן לכת מרחיקות מסקנות הסקת על המקשה דבר יחסית, גדול לא מוחלט במספר שמדובר
גודלם את מקטינים מטיבעם אשר משתנים, בין בחיתוכים בעיקר וזאת הסטטיסטיים, העיבודים

השונים. התאים של

ראשי לבין חדהוריות משפחות ראשי בין ההשוואה בתוצאות עקביות מצאנו אלה, מגבלות למרות
של מצבן על כללי באופן מצביעים אכן שהממצאים להאמין יסוד לנו נותן הדבר נשואים. משפחות

בריה"מ. עולי בקרב החדהוריות המשפחות

רקע נתוני .3

דמוגרפיים אפיונים 3.1
בהיות הדברים, מטבע אישה. עומדת החדהוריות מהמשפחות 8176 בראש כי עולה, המחקר מן
כשני בעצמם: צעירים רוב פי על הם (17 גיל (עד צעירים לילדים הורים החדהוריות המשפחות ראשי

ב). נספח (ראה 2539 בני הם (65^") שליש

ההתרחשויות מן מושפע להיות ויכול זמן, לאורך קבוע אינו העולים, אפיוני מבחינת העלייה, הרכב
,1991 קיץ עד שעלו ילדים עם העולים בקרב כך, מאידך. בארץ המצב ומן מחד, לשעבר בבריה"מ

משפחות חוק על ומבוסס חדהורית משפחה בראש העומדת לאשה מתייחס יחידה" "הורה המונח 2
אלמנה או גרושה רווקה,  נשואה שאיננה אשה כל היא יחידה הורה .1992  התשנ"ב חדהוריות

שנה. 18 לו מלאו שטרם ילד בהחזקתה אשר

היתה עלייה) ושנת משפחתי מצב גיל, (מין, בסיסיים דמוגרפיים משתנים פי על המדגם התפלגות 3

לפי המדגם שקלול ידי על נסגרו הקטנים הפערים כולה. האוכלוסייה להתפלגות ביותר קרובה
שיקלול). אחרי לאוכלוסייה (מנופח התאים את מציג ב' נספח האוכלוסייה.
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לכדי שיעורם מגיע מכן, לאחר ארצה שעלו אלה בקרב ואילו חדהוריות, משפחות ראשי היו כ"107
.(417" העלייה; גל שוך עם שעלו היחידות ההורות שיעור גבוה 23(בעיקר £9

מהאזור נוסף כרבע האירופיות, מהרפובליקות היא החדהוריות המשפחות מראשי 570ר של מוצאם
האסייתיות. הרפובליקות מיתר ו^16 הקווקזיות מהרפובליקות 970 האסייתי:

המשפחות בעלי של לזו יחסית יותר, נמוכה הינה החדהוריות המשפחות ראשי של ההשכלה רמת
82בקרב £9 לעומת וטכניקות גבוהה להשכלה מוסדות בוגרי הם שליש משני למטה הנשואים:

הנשואים.

כפי .1.29 הוא 17 גיל עד הילדים וממוצע ,1.57 הוא היחידות ההורות בקרב הממוצע הילדים מספר
בקרב מאשר יותר גבוה כלל בדרך הוא הילדים ממוצע נשואות, אמהות בקרב לצפות, היה שאפשר

.(1 (תרשים חדהוריות. משפחות בראש העומדות הנשים

לשעבר בבריהי'מ היד משלח1 הרכב 3.2
מהגל מבריה"מ העלייה כלל של לזה דומה החדהוריות המשפחות ראשי של היד משלחי הרכב
וטכניים, חופשיים במקצועות כשליש ומדעיים, אקדמיים במקצועות הועסקו כשליש האחרון:

בתעשייה. מקצועיים ובעובדים והשירותים הפקידות במקצועות הנוסף והשליש

.(1 לוח (ראה הנשואות. של לזו זהה, לא כי אם דומה, היחידות ההורות של היד משלחי התפלגות
האקדמיים, במקצועות עבדו היחידות ההורות של יותר נמוך אחוז שעיקרם: מסויימים הבדלים יש
גבוה ואחוז נשואות) אמהות בקרב 73X לעומת £649) והניהוליים הטכניים החופשיים, המדעיים,
בשתי קיימים אלה הבדלים בהתאמה). \470 לעומת 2470) והשירותים הפקידות במקצועות יותר
בגלל אולי עיסוקן בתחום יותר להתפשר היחידות ההורות של הצורך בגלל ואולי הגיל, קבוצות

שלהן. ההשכלה רמת

(באחוזים) משפחה סוג לפי לילדים, אמהות של בבריה"מ יד משלחי :1 לוח
נשואות יחידות יד משלח
100.0 100.0 0הכ

36 32 ומדעיים אקדמיים
36 32 וטכניים חופשיים

1  ניהוליים
9 13 פקידות
2 3 מכירות
5 11 שירותים

חקלאות
5 3 בתעשייה מקצועיים

בתעשייה מקצועיים בלתי
6 6 עבדו לא
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ו

עולות, אמהות של ילידים ממוצע :1 תרשים
ו\יל מין משפחה, סו\ לפי

2.5 1 

2 93י רק
1.77

1.64 1 1 67י63
f _ 1.48 1ל1.4 ■M 1^

0.5 ^H ^H ^| ^H ^b

סה"כ יחידות 3925 נות ב 6440 בנות סה"כ נשואור! 3925 נות ב 6440 mi 3

£/^ 17 *י7 עד יטדים :!!;:!!; ילדים סה"כ



בשפה ושל'סה עברית לימוד .4

החברתיכלכלי במרקם העולה של השייכות תחושת מתחזקת בשפה, השליטה התפתחות עם
הקליטה בתהליך מרכזי משאב כן, אם מהווה, בשפה השליטה לתפקד. יכולתו ומשתפרת החדש,
פחות למדו 6440 בנות ובעיקר יחידות ההורות שנראה, כפי בפרט. עבודה חיפוש ובתהליך בכלל

פחותה. בשפה ושליטתן השלמתם לפני לימודיהן את הפסיקו או באולפן

באולפן לימודים 4.1
בני בקרב מתרכזת התופעה עיקר באולפן. למדו לא החדהוריות המשפחות מראשי אחוזים שמונה
של בלימודים ההשתתפות עולה בארץ הוותק עם יותר). הצעירים בקרב £29 לעומת 1970) ומעלה 40
£49 לעומת 1396) הצעירים של מזו נמוכה עדיין היא בארץ, וחצי שנה אחרי גם אך ומעלה, ה40 בני
לעבוד. הצורך היתה באולפן, למדו שלא לכך העולים עלידי שצויינה העיקרית הסיבה בהתאמה).

39&1 %6) הנשואות בקרב מאשר היחידות ההורות בקרב כפול באולפן למדו שלא העולים אחוז
היחידות מההורות £189 ,6440 בנות יותר, המבוגרות הנשים בקרב בעיקר קיים ההבדל בהתאמה).
ההורות בין הבדלים כמעט אין הצעירות בקרב הנשואות. מן אחד אחוז לעומת באולפן, למדו לא

ליחידות. הנשואות

באולפן הלימודים עזיבת 4.2
בו הלימודים את השלימו לא באולפן שלמדו החדהוריות המשפחות מראשי אחוזים עשר ארבעה
הצורך היא הלימודים לעזיבת הסיבה מהמקרים ב£609 ומעלה. ה40 מבני ו896 הצעירים מן £189

לבין בריאות, בעיות או גיל בגלל לימוד קשיי בין שווה באופן מתחלקים המקרים שאר לעבוד.
בילדים. טיפול

ו696 1596 הנשואות: האמהות לבין היחידות ההורות בין האולפן עזיבת בשיעורי גדול פער קיים
בארץ הנמצאות ההורות בקרב בהתאמה. ו£79 1896 הצעירות: בקרב הוא הפער עיקר בהתאמה.
בהתאמה 596 לעומת £229 הנשואות: של מזה יותר גבוה היחידות של הנשירה אחוז וחצי, שנה עד

.(2 (תרשים

בעברית שליסה 4.3
שיחה להבין יכולים שהם מעריכים חדהוריות משפחות ראשי מהעולים אחוזים ואחד שישים
יכולים שהם דיווחו אחוזים ותשעה ארבעים חופשי". כמעט או חופשי "באופן  בעברית פשוטה
פשוט מכתב לכתוב שיכולים ו18£9 פשוט מכתב לקרוא שיכולים  £219 פשוטה, שיחה לשוחח
רמת בעברית. השליטה ברמת גדול יתרון כשלצעירים הגיל, קבוצות בין גדול פער יש בעברית.
יש 6440 הגיל בקבוצת אך כללי, באופן דומה והנשואות היחידות ההורות של בעברית השליטה
שנה עד בארץ הנמצאות אלה ושל הנשואות של בעברית השליטה כשרמת ביניהן, ברורים הבדלים

יותר. גבוהה וחצי
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אמהות בקרב באולפן לימודים איהשלמת :2 תרשים 1

בארץ וותק *7'A משפחה, סו\ לפי לילדים,
V.

25 . .

22

20 8^^

10 H^■ ^^H

^^■'^'™l HHj ^^B 6 6

0 1 K1 mm ^^■iiiii] l i ■§■__] I

3926 בנות 6440 בנוח בארץ וח1ני מעונה פחות בארץ וחצי מעונה יותר

^H יחידות :;;!;;;: נשואות



בארץ תעסוקה .5

מבריה"מ העולים קליטת ולגבי בכלל, עלייה קליטת לגבי התעסוקה של בחשיבותה להגזים קשה
מאד; גבוהים היו לשעבר בבריה"מ המועסקים ושיעור העבודה לכוח ההשתיכות רמת כידוע, בפרט.
מנת על לעבוד אינסטרומנטליממשי צורך ושל מחד מלאה תעסוקה המחייבת תרבות של השילוב
יתר זה. ציבור לגבי התעסוקה נושא של המיוחדת המרכזיות את יוצר מאידך, ולהצטייד להתפרנס
ממילא המתקשות קבוצות אצל מיוחד קושי נוצר העבודה, בשוק המתמשך השפל לאור כן, על
חדהוריות במשפחות להורים אלה, לכל בנוסף ונשים. מבוגרים כגון זה, בשוק מקומן על להתמודד

יחידים. הורים היותם מעצם מיוחדים ואילוצים בעיות

העלייה מאז תעסוקה 5.1
עלייתם, מאז אחת) שעה (לפחות בשכר עבדו במדגם החדהוריות המשפחות מראשי אחוזים שישים
חודש לפחות במשך כלשהי בעבודה עבדו 8470 מהם, הגיל. קבוצות בין משמעותיים הבדלים ללא
הגיל גורם מרכזיות להתבטא מתחילה כאן כבר אולם, שעות. 10 לפחות של ובהיקף ברציפות
7770 לעומת הזה, השעות בהיקף בארץ איפעם עבדו 3925 מבני 8770 העבודה: בשוק בהשתלבות
עלייתן, מאז בשכר אחת שעה לפחות עבדו (5370) היחידות ההורות כמחצית רק 4.6440 מבני

הנשואות. מן 7570 לעומת

בקרב נשואות: אמהות בקרב בעיקר גוברת, העבודה בשוק ההתנסות בארץ, הוותק עם כצפוי,
היחידות. ההורות בקרב ד4 70 לעומת אחת, שעה לפחות *60עבדו בארץ, וחצי שנה עד הנמצאות

בהתאמה. ו"617 85?£ הם השיעורים בארץ וחצי שנה לאחר

ובהיקף ברציפות חודש לפחות עבדו (8070 (מעל הגדול הרוב בארץ, איפעם שעבדו אמהות בקרב
מהן ,6440 בנות יותר, המבוגרות היחידות ההורות זה מכלל יוצאות שבועיות. שעות 10 לפחות של

כזה. בהיקף עבדו (63^ בלבד שליש כשני

ה0קר ביצוע בעת תעסוקה 5.2
כפול בשיעור מועסקים 3925 בני כאשר מועסקים, החדהוריות המשפחות מראשי (347") שליש רק
אלה בקרב מ2670 המועסקים שיעור עולה בארץ הוותק עם בהתאמה). ו2170 4170) 6440 מבני

ויותר. וחצי שנה הנמצאים אלה בקרב ל4270 וחצי שנה עד בארץ הנמצאים

הנשים). בקרב 2970) להם רצויים במקצועות מועסקים החדהוריות המשפחות מראשי שליש

(2670) רבע רק היחידות בקרב לנשואות: יתרון מסתמן לנשואות היחידות ההורות בין בהשוואה
שיעור הנשואות האמהות בקרב זאת, לעומת יותר. מהמבוגרות ו1570 מהצעירות 3270  מועסקות
הוותק עם .(2 (לוח יותר המבוגרות בקרב ו4270 הצעירות בקרב 4970  4770 על עומד התעסוקה
וחצי שנה עד בארץ לנמצאות 29 ,7, מ הנשואות האמהות בקרב המועסקות שיעור מוכפל בארץ,

לכן, .6460 בנות שבקרב מאלה שונים אינם ,'59 גיל עד היחידות ההורות בקרב התעסוקה שיעורי 4
ולא ,64 גיל עד חדהוריות משפחות בראש העומדות נשים של התעסוקה לשיעורי בעבודה נתייחס

לנשים). המקובל הפרישה (גיל 60 גיל עד
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מ£ל21 בלבד צנועה עלייה חלה היחידות ההורות בקרב אולם, וחצי, שנה מעל לנמצאות ל5870

.(3 (לוח בהתאמה ל3270

וגיל משפחה סוג לפי לילדים אמהות בקרב המועסקות שיעור :2 לוח
6440 בנות 3925 בנות סה"כ

15 32 26 יחידות

42 49 47 נשואות

בארץ וותק משפחה סוג לפי לילדים, אמהות בקרב המועסקות שיעור :3 לוח

וחצי משנה יותר וחצי משנה פחות סה"כ
בארץ בארץ

32 21 26 יחידות
58 29 47 נשואות

בארץ יד משלחי הרכב 5.3
בתעשייה, מקצועיים בלתי כפועלים מועסקים 2070 המועסקים, החדהוריות המשפחות ראשי מבין
119S וטכניים, חופשיים במקצועות £189 בשירותים, 1970 בתעשייה, מקצועיים כפועלים £199

בחקלאות. ו336 בפקידות £59 ומדעיים, אקדמיים במקצועות £ל5 במכירות,

מקצועיים ובלתי מקצועיים עובדים בקרב רק קיימים גיל קבוצות בין משמעותיים הבדלים
מצעירים: יותר גבוהים בשיעורים (6440 (בני מבוגרים מועסקים אלה, יד במשלחי בתעשייה.
בתעשייה מקצועיים וכעובדים ;(3925 מבני £139 לעומת 469?<) בתעשייה מקצועיים בלתי כעובדים
הצעירים שיעור אולם גדולים, לא גיל פי על ההבדלים היד משלחי ביתר בהתאמה). ו1770 £289)

מכיוון ההבדלים, לגודל בזהירות להתייחס אומנם יש יותר. גבוה בהם המועסקים (3925 (בני
שעל נראה אולם, המצב; במדוייק משקפים אינם שהאחוזים וייתכן קטנה היא המועסקים שקבוצת
לסוגי בנוגע לצעירים יתרון על בבירור מצביעים אלה הבדלים ספק. להטיל אין ההבדלים קיום עצם

ידיהם. שבהישג העבודות

£49 לעומת £189) במכירות המועסקות יחידות הורות של יותר גבוה שיעור יש המועסקות, בקרב
3170) בשירותים העובדות יותר נמוך ושיעור בהתאמה); ו£19 570) ובחקלאות הנשואות) בקרב
הבדלים אין בהתאמה). ו£149 570) בתעשייה מקצועיות בלתי ובעבודות בהתאמה) ו£419
וטכניים, חופשיים ומדעיים, (אקדמיים היד משלחי ביתר המועסקות בשיעור ביניהן משמעותיים

.(4 (לוח בתעשייה) מקצועיים ועובדים ניהוליים

לפני היחידות ההורות הועסקו בהן העבודות סוגי ביו הגדול הפער את לראות אפשר 3 בתרשים
בארץ. העבודות לבין העלייה
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יחידות, הורות של יד משליחי הרכב :3 תרשים 1

ובארץ בבריה"מ

40 ן __^
35

33 1

| | 31

2 0  19 [  1^^ ^

1^^ 14 1^ 1^
|0 ^^ 1^^ ו 11

0 UB, L_H LJB I B 1 III 1 Mm n ■■B| ^  1

ומד"ייס אקדמיים פקידות שירותים בתעשייה מקצועיים
וטכניים חופשיים מפירות חקלאות מקצועיים בטחי

^^ ^:_t_^ בתעשייה
1^ באר') יד משטחי ■ifM בחו"ט יד משטחי



(באחוזים) משפחה סוג לפי לילדים, אמהות בקרב בארץ יד משלחי :4 לוח
סה"כ

נשואות יחידות יד משלח

100.0 100.0 0הכ

5 4 ומדעיים אקדמיים
16 19 וטכניים חופשיים
J  ניהוליים
8 8 פקידות
4 18 מכירות

41 31 שירותים
1 5 חקלאות
10 10 בתעשייה מקצועיים
14 5 בתעשייה מקצועיים בלתי

מהעבודה רצון שביעות 5.4
לשביעות בנוסף מתעסוקתו. העולה רצון שביעות הוא בתעסוקה, השתלבות של נוסף חשוב ממד
בעבודה, ביטחון כגון שלה, שונים ממרכיבים הרצון שביעות גם נבחנה מהעבודה, הכללית הרצון
לעזור העבודה במקום הנעשה המאמץ הוותיקים, העובדים עם היחסים הממונים, עם היחסים

בעבודה. והיכולת ההכשרה מניצול רצון ושביעות בעבודה העניין העולה, בקליטת

כללית רצון שביעות 5.4.1
מעבודתם מרוצים" "די שהם דיווחו המועסקים הוריות החד המשפחות מראשי (4670) למחצית קרוב
כך כל ("לא רצון שביעות חוסר על דיווחו (297c) מרבע למעלה מאד"). "מרוצה מדווחי היו (לא
בלתי ולא מרוצה ("לא משמעית חד עמדה הביעו לא נוסף ורבע מרוצה") לא "מאוד או מרוצה"

מרוצה").

שני מהצעירים: יותר מרוצים המבוגרים כלל בדרך השונות. הגיל בקבוצות שונה הרצון שביעות
שיעור .3925 מבני 4070 לעומת הנוכחית, מעבודתם רצון שביעות על דיווחו 6440 מבני שליש
זאת בהתאמה). ו£169 3370) המבוגרים של מזה כפול הנוכחית מעבודתם מרוצים שאינם הצעירים
מרוצים" לא "מאוד מהצעירים ש1470 בעוד מעבודתו, מרוצה" לא ש"מאוד מבוגר אין ועוד,

מעבודתם.

בקרב מ2270 מעבודתם: הוריות החד המשפחות ראשי של הרצון שביעות עולה בארץ, הוותק עם
שיעור יורד במקביל ויותר. וחצי שנה בארץ הנמצאים בקרב ל6370 וחצי שנה עד בארץ הנמצאים
וחצי, שנה עד בארץ הנמצאים אלה בקרב 41 מ70  מרוצים שאינם הוריות החד המשפחות ראשי

בארץ. ויותר וחצי שנה שנמצאים העולים בקרב ל2170
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ההבדלים אולם, לנשואות. היחידות ההורות בין הרצון בשביעות גדולים הבדלים אין כללי באופן
(3596) שליש ,(3925 (בנות הצעירות האמהות בקרב גיל: קבוצות לפי כשמתבוננים גדלים ביניהן
"די או מאוד" ("מרוצה הנשואות מן (5270) מחצית לעומת בלבד) מרוצה" ("די מרוצות מהיחידות
ההורות כל מתהפכת: הרצון שביעות מגמת (6440 (בנות המבוגרות האמהות בקרב מרוצה").
מעבודתן מרוצות") ("די רצון שביעות על דיווחו קטנה) קבוצה אומנם (שהן המועסקות היחידות

.(5 (לוח הנשואות מן £419 לעומת הנוכחית,

למעלה בארץ הנמצאות בקרב היחידות. ההורות בקרב בעיקר עולה, הרצון שביעות הוותק, עם
לעומתן, וחצי. משנה פחות הנמצאות 23)מן *) כרבע לעומת מרוצות (677") שליש שני וחצי, משנה

.(6 (לוח בהתאמה) ו6ל31 5570) יותר קטנה הנשואות האמהות בקרב הרצון בשביעות העלייה

"ותיקות" יחידות הורות ע"י שצויין הנוכחית מהעבודה הרצון שביעות של הגבוה השיעור כי ייתכן
במקביל, להשתפר. נוטה התעסוקה סוג גם בארץ, הוותק שעם בכך מוסבר בארץ) ויותר וחצי (שנה
מבחינת בארץ "הסתדרו" שהן מהעובדה במצבן נשים בקרב רצון שביעות שקיימת סביר
החדשה בארץ לעמוד מסוגלות שהן העובדה שעצם נראה העבודה. בשוק הקשיים חרף תעסוקתית,

רבה. במידה אותן מספקת ולפרנס, לעבוד משפחה, בראש

העבודה של ספציפיים סממז'ם רצון שביעות 5.4.2
נבדקה הנוכחית, מעבודתם הוריות החד המשפחות ראשי של הכללית הרצון לשביעות בנוסף
העובדים עם יחסים הממונים, עם יחסים בעבודה, ביטחון נוספים: ממדים ממספר רצונם שביעות
משכורת בעבודה, העניין חדש, עולה בקליטת לעזור העבודה במקום הנעשה המאמץ הוותיקים,
בה מהמידה רצון ושביעות בעבודה שיש והאחריות הסמכות מידת לקידום, סיכויים והטבות,

בעבודה. ויכולתם הכשרתם את מנצלים

בעבודה: "החברתי" מהמישור רצון שביעות הביעו הוריות החד המשפחות ראשי של המכריע הרוב
רבע רק זאת לעומת .($81) הוותיקים העובדים עם היחסים ומן (£859) הממונים עם היחסים מן

חדש. עולה בקליטת לעזור הנוכחית בעבודתם הנעשה מהמאמץ רצון שביעות הביעו מהם

רצון שביעות הביעו מיעוט רק אולם בעבודה, מהעניין מרוצים הם כי אמרו אחוזים ושישה שבעים
בעבודה ויכולתם הכשרתם את מנצלים הם בה מהמידה העבודה: לתנאי הקשורים מתחומים
,(£409) בעבודה להם שיש והאחריות הסמכות ממידת ,(£399) בעבודה מהביטחון ,($41)

.(£199) לקידום הסיכויים ומן (3070) וההטבות מהמשכורת

מעבודתם רצון ששבעי החדהוריות המשפחות ראשי שיעור כלל בדרך עולה בארץ, הוותק עם
הרצון שביעות הבאים: בממדים הרצון שבעי בשיעור הגידול בולט בעיקר שלה. ספציפיים ומהיבטים
בארץ הנמצאים בקרב ל50£9 בארץ וחצי שנה עד הנמצאים בקרב מ2370 עולה בעבודה מהביטחון
שביעות בהתאמה, ל8570 מ6370 עולה בעבודה שיש מהעניין הרצון שביעות וחצי; משנה למעלה
מנצל העולה בה מהמידה הרצון ושביעות בהתאמה, ל£ל26 מ1070 עולה לקידום מהסיכויים הרצון
בארץ, השהות התארכות שעם נראה, בהתאמה. ל5970 15 מ70 עולה בעבודה ויכולתו הכשרתו את
בארץ הכללית בהשתלבות בעיות, ולפתור להתמודד ביכולת העברית, ידיעת ברמת שיפור חל
העניין ואילו והיכולת. ההכשרה לניצול אפשרויות יותר יש בה קבועה עבודה למצא ובסיכויים
עולה בישראל, העבודה סביבת של השונה האופי בגלל כנראה מלכתחילה, גבוה שהיה בעבודה,

יותר. עוד

11



(באחוזים) וגיל משפחה סוג לפי לילדים, אמהות בקרב הנוכחית העבודה של ספציפיים מהיבטים רצון שביעות :5 לוח

נשואות יחידות

6440 בנות 3925 בנות סה"כ 6440 בנות 3925 בנות סה"כ רצון שביעות
41 52 49 100 35 47 מהעבודה כללית
31 46 42 23 28 27 בעבודה מהביטחון
85 91 89 77 75 75 הממונים עם מהיחסים

87 90 89 100 76 81 הוותיקים העובדים עם מהיחסים
14 25 22 23 30 29 עולה בקליטת לעזור הנעשה מהמאמץ

חדש

61 58 58 100 59 67 בעבודה מהעניין
23 30 28 46 25 29 ומההטבות מהמשכורת
15 15 15 23 14 16 לקידום מהסיכויים /S

30 52 46 77 36 44 בעבודה והאחריות הסמכות ממידת
29 36 35 100 34 47 והיכולת ההכשרה של הניצול ממידת



(באחוזים) בארץ וותק משפחה סוג לפי לילדים, אמהות בקרב הנוכחית העבודה של ספציפיים מהיבטים רצון שביעות :6 לוח

נשואות יחידות

משנה יותר משנה פחות משנה יותר משנה פחות
בארץ וחצי בארץ וחצי סה"כ בארץ וחצי בארץ וחצי סה"כ רצון שביעות

55 31 49 67 23 47 מהעבודה כללית
42 40 42 42 9 27 בעבודה מהביטחון
89 90 89 75 76 75 הממונים עם מהיחסים
89 87 89 74 90 81 הוותיקים העובדים עם מהיחסים
23 17 22 25 34 29 חדש עולה בקליטת לעזור הנעשה מהמאמץ
61 49 58 75 57 67 בעבודה מהעניין
35 8 28 33 24 29 ומההטבות מהמשכורת

18 6 15 17 15 16 לקידום מהסיכויים rn

51 29 46 41 48 44 בעבודה והאחריות הסמכות ממידת
38 23 35 66 23 47 והיכולת ההכשרה של הניצול ממידת



שביעות כך, הרצון. בשביעות שיפור חל התחומים בכל לא היחידות, ההורות בקרב זאת, עם ירוד
ל7496 וחצי שנה עד בארץ הנמצאות בקרב מ£909 יורדת הוותיקים העובדים עם מהיחסים הרצון
בקליטת לעזור בעבודה הנעשה מהמאמץ הרצון שביעות וחצי; משנה למעלה בארץ הנמצאות בקרב
להן שיש והאחריות הסמכות ממידת הרצון ושביעות בהתאמה, ל£259 מ3470 יורדת חדש עולה
שיעורי משתפרים הנשואות האמהות בקרב זאת, לעומת בהתאמה. ל£419 מ;?ל48 יורדת בעבודה

.(6 (לוח התחומים בכל הרצון שביעות

ו/או העבודה, במקום החברתית התמיכה עוצמת של בתחושה מסויים כרסום חל הזמן שעם נראה
מיעוט יש חדהוריות משפחות בראש העומדות שלנשים לזכור, חשוב עצמה. התמיכה היקף בעצם
דבר יותר. גדולה בהם התלות מכך וכתוצאה הנשואות, האמהות לעומת תמיכה מקורות של יחסי
הרצון שביעות לגבי הנשים קבוצות שתי בין בארץ, הוותק עם שחלים, ההבדלים להסביר יכול זה
אחרים מתחומים הרצון בשביעות שחל השיפור מאוד מעודד זאת, עם יחד החברתית. מהתמיכה
ויכולתן הכשרתן את מנצלות שהן חשות היחידות ההורות בה מהמידה ובעיקר העבודה, של
למעלה בארץ הנמצאות בקרב ל£669 וחצי שנה עד בארץ הנמצאות בקרב מ0?23 (עולה בעבודה

וחצי). משנה

עבודה חיפוש דרכי 5.5
יתוארו להלן העבודה. לשוק לכניסה אמצעי מהוות שהן מאחר רבה, חשיבות עבודה חיפוש לדרכי
לנשואות. יחידות הורות בין וההבדלים עבודה לחפש נוהגים המשפחות בעלי העולים בהן הדרכים

אחוזים ואחד שישים זו). בדרך חיפשו £709) בעיתונים מודעות באמצעות היא ביותר השכיחה הדרך
או חברים באמצעות חיפשו זהה ואחוז למעסיק ישירות פנו (£529) כמחצית התעסוקה, לשירות פנו
בחיפוש כאפיק אחרים חדשים עולים שממלאים המרכזי התפקיד בעצמם). חדשים (עולים קרובים
או בחברים הנעזרים אחוז זו. אוכלוסייה בקרב פנימיים משאבים לגיוס יכולת על מצביע עבודה

.(£429) יחסית גבוה הוא גם בארץ ותיקים בקרובים

.(7 (לוח לעיל למתואר כלליים בקווים דומות היחידות ההורות התנסו בהן עבודה חיפוש דרכי
לבד  נשואות אמהות לעומת העבודה, חיפוש מאפיקי אחד בכל התנסו יחידות הורות פחות אולם,
ההורות כן, כמו בהתאמה). ו£299 £429) המקומיות ברשויות לעולים מידע במרכזי מהשימוש

בהתאמה). ו£499 £169) פרטיות עבודה בלשכות השימוש במיעוט במיוחד בולטות היחידות

כן, כמו עבודה; חיפוש דרכי של רב במגוון להתנסות מוכנים העולים כי עולה, 4 ומתרשים 7 מלוח
של יחסית יעילות על להצביע ניתן המועסקים ההורים בקרב העבודה מציאת דרכי מהתפלגות

למעסיקים. ישירה ופניה  ותיקים בעיקר  קרובים או חברים באמצעות מסויימות: דרכים
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(באחוזים) ומין משפחה סוג לפי מועסקים הורים בקרב עבודה מציאת ודרכי מועסקים בלתי הורים בקרב עבודה חיפוש דרכי :7 לוח

עבודה מציאת דרכי עבודה חיפוש דרכי סה"כ
משפחות ראשי סה"כ הורות הורות משפחות ראשי סה"כ

נשואות הורות יחידות הורות חדהוריות נשואות יחידות הוריות חד

פורמליים מרמים
4 4 3 76 57 61 התעסוקה שירות
2  49 16 29 פרטית עבודה לשכת

28 21 16 תעסוקה יריד
  29 42 34 המקומית ברשות מידע מרכז
2 11 7 27 19 15 הקליטה סוכנות/משרד

פורמליים לא מרמים
26 14 22 75 60 52 עולים קרובים או חברים £
23 27 32 52 48 42 ותיקים קרובים או חברים

1   15 15 12 וולונטרי ארגון
למעסיק ישירות

28 22 23 72 59 52 למעסיק פנייה
7 18 11 80 71 7© לעיתון מודעה

להשוות היה ניתן תמד לא עבודה, מציאת של שבנושא ומכיוון עבודה) חיפוש של (בנושא שונות משאלות נובעים שהם מכיוון ל100 מסתכמים לא האחוזים הערה:
ליחידות. הנשואות ההורות בין



יחידות הורות שלי עבודה מציאת דרכי :4 תרשים
מועסקות הבלתי בקרב עבודה חיפוש ודרכי מועסקות

80 1 :

71

gnח 60

n " n
48

40  :

20  18 j 'H■ ^H 19 ,"

Mm ^m 14 ^H I I 15 ™

התו1סוקה *1ירות למעסיק ישירה פנייה ותיקים ים חברים/קרוב וולונטריים ארגונים
בעיתון מודעה חדשים עולים הקליטה/הסוכנות משרד פרטית ודה עב לשכת

^^ מועסקות :;:;::;: מועסקות בלתי 1



דיור .6

בארץ. קליטתם בתהליך העולים מתמודדים שעמן הבעיות במכלול מרכזי מקום תופס הדיור נושא
הנשואים5 המשפחות ראשי ושל החדהוריות המשפחות ראשי של הדיור מצב את נסקור זה, בפרק
לתחושות נתייחס כן כמו העלייה. לפני האחרונות בשנים בבריה"מ המצב לבין בינו ונשווה

ממנו. הרצון ולשביעות שלהם, הדיור למצב באשר העולים של הסוביקטיביות

בבריה"מ למצב בארץ הדיור מצב בין השוואה 6.1
יותר מעט יותר, או חדרים 4 בנות בדירות מתגוררים החדהוריות המשפחות מראשי (2470) כרבע

חדר. בדירות ו$7 חדרים, 2 בדירות 147" חדרים, 3 בדירות (557") ממחצית

ממוצע לעומת בממוצע, חדרים 2.7  כלל בדרך קטנות יותר קצת בדירות העולים התגוררו בבריה"מ
.(8 (לוח בארץ חדרים 3.1 של

בדירה חדרים מספר לפי חדהוריות משפחות ראשי בקרב ובבריה"מ בארץ הדיור מצב :8 לוח
(באחוזים)

ויותר 4 3 2 1 חדרים ממוצע
בדירה

24 55 14 7 3.1 בארץ
14 43 35 8 17 בבריה"מ

שיש (ידוע בישראל המקובל הדירות גודל ממבנה נובע בארץ יותר גדולות בדירות שהמגורים ייתכן
כפי הדירה, שכר בהוצאות לחסוך במטרת משותפים ממגורים ו/או קטנות) דירות של יחסי מחסור

להלן). (ראה בדירה הנפשות ממוצע שמרמז

מאשר שותפים יותר עם בארץ גרים החדהוריות המשפחות ראשי לדירה, הנפשות מספר מבחינת
הנפשות מספר ועוד, זאת .(9 (לוח 3.4 היה ובבריה"מ 4.1 הוא לדירה הדיירים ממוצע בבריה"מ;
4.4) הגברים של מזה משמעותי באופן גבוה חדהוריות משפחות בראש העומדות נשים בקרב לדירה
,5 הוא לדירה הנפשות ממוצע הורים, שני שבהן משפחות בעלי בקרב בהתאמה). 2.8 לעומת

.4.1 היה ובבריה"מ

ברווחת שיפור על המצביע דבר לדירה, הנפשות במספר ירידה חלה בארץ בוותק העלייה עם
גרעיניות משפחות ויותר יותר ובהכנסות, התעסוקה בשיעורי השיפור שבעקבות כנראה העולים.
משפחות ראשי בקרב מגוריהן: בדירת לבד לגור נשארות או נפרדות לדירות הזמן עם עוברות
אלה בקרב 3.6 לעומת בממוצע, לדירה נפשות 4.5 יש וחצי, משנה פחות בארץ הנמצאים חדהוריות
בהתאמה). ל4.8 מ5.4 יורד השיעור נשואים משפחות ראשי (בקרב ויותר וחצי שנה הנמצאים

עם נשואים לזוגות מתייחסים הורים" שני שבהן ו"משפחות נשואים" משפחות "ראשי המונחים להלן 5

.18 להם מלאו שטרם ילדים
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בדירה הנפשות מספר לפי חדהוריות, משפחות ראשי של ובבריה"מ בארץ הדיור מצב :9 לוח
(באחוזים)

ויותר 7 6 5 4 3 21 בדירה נפשות ממוצע
9 4 23 27 20 12 5 4.1 בארץ
 9 10 22 35 23 1 14 בבריה"מ

בממוצע הבדל למעשה אין לפיו, הדיור. צפיפות הוא האלה, הנתונים שני את משלב אשר מדד
ההבדל בהתאמה. ו1.36 1.39 ובבריה"מ: בארץ החדהוריות המשפחות ראשי של לחדר הנפשות
הם שאותן יותר, גדולות בדירות גרים הם בארץ שבמגורים: הפרטיות במידת כאמור, הוא, העיקרי,

כלכליות. מסיבות שותפים, עם לחלק לעתים נאלצים

דירה על בעלות 6.2
זו שאיפה של ההגשמה מידת בשכירות, מגורים פני על דירה על בעלות היא ההעדפה שבה בארץ
בא החדהוריות משפחות ראשי של יותר הקשה הכלכלי מצבם הכלכלית. יכולת על לרוב מצביעה
(796) קטן למיעוט ואכן, דירה. לרכוש שמתכוונים ובאחוז בקרבם דירות בעלי באחוז ביטוי לידי
משותפת בבעלות או בבעלותם בדירה גרים 570 בבעלותם: דירה יש החדהוריות המשפחות מראשי
הורים, שני שבהן משפחות בקרב בה. להתגורר עברו וטרם דירה רכשו $2 ועוד אחר משפחה בן עם
עברו וטרם דירות רכשו ו1596 בבעלותם בדירות מתגוררים 163,) ל3170 מגיע הבעלות אחוז

בהן). להתגורר

בשכירות בעיקר שכורות, בדירות מתגוררים החדהוריות, המשפחות ראשי של (94^ הגדול הרוב
או קרובים אצל תשלום ללא מתגוררים \7c רק ציבוריות. בדירות (1096) ומיעוטם (8496) פרטית

חברים.

דירה לרכוש כוונות 6.3
בשנה דירה לרכוש כוונות יש ל970 רק דירות, בעלי שאינם חדהוריות משפחות ראשי מקרב
הקרובה. בשנה לא או ירכשו אם יודעים" "לא ו1070 לרכוש מתכוונים לא (8170) הרוב הקרובה.

בטוחים הלא ושיעורי דירה לרכוש המתכוונים שיעורי נשואים, משפחות ראשי בקרב זאת, לעומת
בהתאמה). ו^20 (70ר\ החדהוריות המשפחות ראשי בקרב מאשר כפולים הם בכך

לדיור ה0יוע תנאי ידיעת 6.4
שאינם העולים מבין הדיור. בתחום הניתן הסיוע תנאי על שלהם הידע רמת לגבי נשאלו העולים
תנאי את היטב" "מבינים שהם מדווחים החדהוריות המשפחות מראשי (3570) כשליש דירות, בעלי
מחצית לעומתם, הסיוע. תנאי את מבינים" לא "בכלל ו1370 קצת", "מבינים (5296) הרוב הסיוע;
מבינים". לא "בכלל ו996 קצת" "מבינים 4270 היטב", "מבינים הנשואים המשפחות מראשי (4970)

המשפחות 42מראשי 9S רק בנושא: הסבר דברי לקבלת קשורים הקבוצות שתי בין שההבדלים ייתכן
יחד כלשהו. מגורם הסבר קבלת על מדווחים הנשואים המשפחות מראשי 5670 לעומת החדהוריות,
את הקבוצות שתי בקרב השונה מההערכה נובעים שההבדלים אפשרות מכלל להוציא אין זאת, עם
אם כלומר, הסיוע, בתנאי שונה להתעניינות להוביל יכולה שונה הערכה דירה. לרכוש הסיכויים
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שלא להניח סביר קלוש, הוא דירה לרכוש שלהם שהסיכוי מעריכים חדהוריות משפחות ראשי
הסיוע. בתנאי להתענינות זמן יקדישו

ביתי ציוד 6.5
פריט המשפחה בבעלות אין אם שונים. ציוד פריטי על לבעלות הנוגעות שאלות גם כלל הסקר
אחר דייר בבעלות או למשל, (בהשאלה המשפחה לרשות עומד זה פריט אם ביררנו מסויים,
מאשר יותר נמוך ביתי ציוד על הבעלות אחוז החדהוריות, המשפחות בקרב כלל, בדרך בדירה).
אחוז המשפחה. לרשות הציוד עומד רבים, במקרים אולם הורים. שני שבהן המשפחות בקרב
בקרב יותר גבוה אך יחסית נמוך הוא לרשותן, כלל עומד לא אחר או זה ביתי שציוד המשפחות
חשמל: מכשירי כגון יותר, היקר הציוד לגבי בולט הדבר מיוחד באופן החדהוריות. המשפחות
הורים; שני שבהן המשפחות בקרב 570 לעומת טלוויזיה מכשיר אין החדהוריות מהמשפחות ל£ל10
2770) להסקה מתקן בהתאמה); 13*0 2070) רדיו בהתאמה); 9*0 £259) כביסה מכונת אין לחלקן
מכשירים חסרים ביותר קטן למיעוט רק בהתאמה). 39S1 670) חמים למים ומתקן בהתאמה) 19*0

.(10 (לוח המשפחה) סוגי לשני £3) וכיריים בהתאמה) 2X0 370) מקרר כגון חיוניים

הדיור מצב של עצמית הערכה 6.6
או טוב, יותר עלייתך, לפני שציפית כמו הוא בארץ שלך הדיור מצב מידה "באיזו נשאלו: העולים
בארץ הדיור מצב הוריות, החד המשפחות מראשי למחצית קרוב לגבי שציפית?". ממה טוב פחות
ש"הוא בגלל (2270) נוסף ולכרבע ציפיות", היו ש"לא בגלל מהם לרבע הציפיות: מידת את תואם
(£39) זעיר אחוז בעיני ורק שציפיתי" ממה טוב "פחות הוא הדיור מצב למחציתם שציפיתי". כמו

שציפיתי". ממה טוב יותר "הוא

שלהם הנוכחי הדיור ממצב מרוצים אינם החדהוריות המשפחות מראשי ש5870 כן, על מפתיע, לא
39700 מאד" "מרוצה %3 רק המרוצים, מבין מרוצה"). לא "מאוד 24X0 מרוצה" כך כל "לא 3470)

מרוצים". "די

(באחוזים) משפחה סוג לפי לילדים, הורים בקרב ביתי בציוד מחסור :10 לוח
נשואים משפחות ראשי חדהוריות משפחות ראשי ציוד סוג

5 10 TV
9 25 כביסה מכונת
13 20 רדיו
14 18 בגדים ארון
4 10 לאדם מיטה
3 5 לאדם כיסא
3 5 אוכל שולחן
8 13 ספה
1 1 מטבח כלי
2 3 מקרר
3 3 כיריים
8 8 בישול תנור
19 27 להסקה מתקן
3 6 לחימום מתקן
18 18 טלפון
56 93 מכונית
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לעומת והפרטיות העצמאות אבדן לעתים, תורמים, בארץ הדיור ממצב הרצון לאישביעות כי נראה
הכספית המעמסה וכן שותפים) עם להתגורר צורך לעתים יש שבארץ (מאחר בבריה"מ, המצב
ייתכן מסויימים במקרים המשפחה. הכנסות לגובה ביחס מהווים המשכנתא או הדירה ששכר

כך. על נתונים בידינו אין אך המגורים, שכונת ו/או היישוב מאופי נובעת הרצון שאישביעות

הנשואים. המשפחות ראשי לבין החדהוריות המשפחות ראשי בין הבדלים כמעט אין זה בנושא

כלכלי מצב .7

נסו הכנסות 7.1
אם  הזוג (ובן/בת המרואיין של החודשיות להכנסות התייחסנו במחקר, הכלכלי המצב בבחינת
לאלה דוגמאות אחרים. משפחה מבני קבועות כספיות תמיכות כולל השוטפים, המקורות מכל יש)
או המרואיין עם הגר/ים הורה/הורים של חלקית) או (מלאה זיקנה קצבת להיות יכולות האחרונות
אחר ממקור או מעבודה מהכנסתם אחרים, קרובים או בן/בת של המשותפת" ב"קופה השתתפות

הלוואות. כגון חדפעמיים, סכומים נכללו לא המשותפת" ה"קופה בהכנסות כלשהו.

ש"ח. 1478 הוא החדהוריות המשפחות ראשי בקרב המשותפת" ל"קופה נטו ההכנסות ממוצע
1265 לעומת ש"ח 1594) 6440 בני בקרב מאשר יותר גבוהה ההכנסה (3925 (בני הצעירים בקרב
עד בארץ הנמצאים אלה בקרב ש"ח מ1312 ההכנסה ממוצע עולה הוותק, עם בהתאמה). ש"ח
ברמות שההבדלים להניח סביר וחצי, משנה למעלה בארץ הנמצאים בקרב ש"ח ל1660 וחצי, שנה

יותר. מועסקים הוותיקים והעולים הצעירים שהעולים מכך בעיקר נובעים ההכנסה

2724  כפולות כמעט הן הורים שני שבהן משפחות בקרב המשותפת" ל"קופה ההכנסות ממוצע
,3925 בני בקרב ש"ח 2756 הגיל: קבוצות בין בלבד מתון הבדל יש אלה משפחות בקרב ש"ח.
אלה בקרב ש"ח מ2306 ההכנסה עולה בארץ, הוותק עם .6440 בני בקרב ש"ח 2667 לעומת

.(5 (תרשים וחצי משנה למעלה בארץ הנמצאים בקרב ש"ח ל3017 וחצי שנה עד הנמצאים

ובארץ בבריה"מ המשפחה של הכלכלי המצב של עצמית הערכה 7.2
השוטפים הצרכים כיסוי 7.2.1

את ולספק החשבונות את לשלם בבריה"מ המשפחה הכנסות אפשרו מידה באיזו נשאלו העולים
ובאיזו דירה שכר תחבורה, ביגוד, חשמל, מים, אוכל, כגון הבסיסיים, היומיומיים הצרכים כל
דיווחו החדהוריות המשפחות מראשי (697") שליש כשני בארץ. זאת לעשות מאפשרות הן מידה
מהצרכים" לחלק "הספיקה לרבע לרובם", או הצרכים לכל "הספיקה המשפחה הכנסת שבבר'ה"מ
יותר טוב היה זוג בני שני עם משפחות של מצבן הצרכים". לרוב הספיקה ש"לא דיווחו 670 ורק
או הצרכים לכל "הספיקה ההכנסה מהן ל^77 שכן הסוביקטיבית, הבחינה מן לפחות בבריה"מ

הצרכים. לרוב הספיקה לא ול670 לחלק" רק "הספיקה 17 ל70 לרובם",

שבארץ מרגישים כולם אמנם, צרכים. לכסות ביכולת המשפחות סוגי שני בין הפער גדל בארץ,
למחצית יותר: גבוה כך על המדווחות החדהוריות המשפחות אחוז אבל כלכלית, יותר להם קשה

(3470) שליש, לעומת הצרכים", לרוב מספיקה "לא ההכנסה החדהוריות המשפחות (4970)
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המשותפת לקופה נטו הכנסות ממוצע :5 תרשים
בארץ וותק \יל משפחה, סו\ ליפי

"ח ש
3,500 1  ■■ .

3,0173,000 ^ן ן

2.724 ^1" 2667

2,500
2,30 6

2,000

1.500 ;H mm : ■
^m ■■ 1.265 mm ^M

1,000 ^H ■B ^H ^H ^H

' IIII II II ■I
ה"פ ס 3925 בני 6440 ני ב בארץ וחצי ננשנה פחות ארץ ב ורו*1 משנה יותר

1^ רודהוריות משפחות ;!;;;;; הורים שוי ו1ם משפחות



לכל "מספיקה שהכנסתן מדווחות היחידות מההורות £99 רק הורים. שני שבהן מהמשפחות
מההורות ל£449 הנשואים. המשפחות ראשי בקרב (£179) כפול שעור לעומת לרובם" או הצרכים
הנשואים. המשפחות מראשי (4996) מחצית, לעומת מהצרכים", לחלק "מספיקה היחידותההכנסה

סוגי שני של הכלכלית ביכולת משמעותיים הבדלים אין ומתרחב. הולך הפער בארץ, הוותק עם
בקרב זאת, לעומת .(11 (לוח העלייה) מאז וחצי שנה (עד בארץ הראשונה בתקופה המשפחות
החדהוריות מהמשפחות ל£129 ניכרים: הבדלים יש וחצי משנה למעלה בארץ הנמצאות המשפחות
הורים. שני שבהן מהמשפחות מאלה £239 לעומת לרובם", או הצרכים לכל "מספיקה ההכנסה
"לא ההכנסה 2987 ול£529 מהצרכים"; לחלק "מספיקה ההכנסה בהתאמה, ו£489, ל£369

הצרכים". לרוב מספיקה

העל"ה לפני המצב לעומת הטכרר הכלכלי המצב 7.2.2
כיום" טוב "פחות הכלכלי שמצבם מעריכים החדהוריות המשפחות מראשי 81 %vj כן, על פלא לא
כיום" יותר "טוב שמצבם מעריכים £69 ורק הורים); שני שבהן משפחות ראשי בקרב 7170 (לעומת
באחוז המשפחות סוגי שני בין ממש של הבדל אין הורים); שני עם המשפחות מראשי £139 (לעומת
בארץ. הוותק עם כאן, גם בהתאמה). ו$15 1370) הדבר" "אותו נשאר הכלכלי שמצבם המעריכים

מתרחב. המשפחות סוגי שני בין הפער

בארץ וותק משפחה סוג לפי לילדים, הורים בקרב כלכלי מצב של עצמית הערכה :11 לוח
(באחוזים)

בארץ וחצי משנה יותר בארץ וחצי משנה פחות טר"כ

ראשי ראשי ראשי ראשי ראשי
משפחות משפחות משפחות משפחות משפחות משפחות ראשי
נשואים חדהוריות נשואים חדהוריות נשואים חרהוריות

הצרכים לכל מספיקה ההכנסה
לרובם: או הבסיסיים היומיומיים

74 69 82 68 77 69 בבריה"ס

23 12 9 6 17 9 בארץ

83 65 80 75 81 71 כיום סוב פחות הכלכלי המצב

הנוכחית החיים מרמת הרצון שביעות 7.3
"די £69 רק החדהוריות. המשפחות ראשי בקרב מאד נמוכה הנוכחית החיים מרמת הרצון שביעות
הצעירים מיתרון לצפות היה שאפשר כפי חייו. מרמת מאד" ש"מרוצה מי ביניהם ואין מרוצים",
רצון ששבעי הצעירים אחוז מכך, כתוצאה השונה ההכנסות ומרמת העבודה, בשוק בהשתלבות
קטנים הבדלים יש זאת, לעומת .(12 (לוח בהתאמה) 396 לעומת $8) יותר המבוגרים של מזה גבוה

בארץ. הוותק פי על הרצון בשביעות בלבד
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הזמן במשך המשפחה של הכלכלי המצב לשיפור הסיכויים של עצמית הערכת 7.4
לסיכויים באשר ולתחושות, למצב יחסית גדולה, די אופטימיות קיימת הקודמות, למרותההערכות
בדעה החדהוריות המשפחות מראשי (3070) כשליש הזמן: במשך ישתפר הכלכלי שהמצב
המשפחות בעלי בקרב %39 לעומת קטן), (מיעוט מאוד" "טובים או (הרוב) טובים" די ש"הסיכויים

.(12 (לוח הנשואים,

(באחוזים) וגיל משפחה סוג לפי לעתיד, והערכה הנוכחית החיים מרמת רצון שביעות ;12 לוח
6440 בני 3925 בני 0ה"כ

ראשי ראשי ראשי ראשי ראשי ראשי
משפחות משפחות משפחות משפחות משפחות משפחות
נשואים חדהוריות נשואים חרהוריות נשואים חדהוריות

הנוכחית: החיים מרמת רצון שביעות

19 3 24 8 22 6 מרוצים

54 60 51 66 52 63 מרוצים כן כל לא

27 38 25 26 26 30 כלל מרוצים לא

המצב לשיפור הסיכויים הערכת
הזמן: עם הכלכלי

22 10 48 42 39 31 0ובים"

53 43 36 43 42 43 טובים כן כל לא

25 47 16 15 19 26 טובים לא מאד

ביחד מרוצה" ו"די מאד" "מרוצה *

טובים" די ו"סיכויים מאד" טובים "סיכויים **

להיות נוטות נשים כן, כמו הנשים. בקרב מאשר יותר קטן הקבוצות בשתי הגברים בין הפער
הכלכלי. המצב לשיפור לסיכויים באשר יותר פסימיות

זאת לעומת דומים. ובשיעורים הקבוצות, בשתי הצעירים בקרב בעיקר למצוא ניתן אופטימית עמדה
החדהוריות. המשפחות ראשי בקרב בעיקר יותר, רבה פסימיות שוררת המבוגרים בקרב

מקצועיים בקורסים השתתפות .8

רבה חשיבות יש המוצא, ממדינת שונים והטכנולוגיה המשק מבנה שבה למדינה בהגירה
יותר עוד חשוב הדבר מקצוע. הסבת או מיומנויות עדכון לצורך מקצועיים בקורסים להשתתפות
היצע כלכלי, מיתון עם המשולב במשק, מבני שינוי בתהליך בעצמה נמצאת הקולטת כשהמדינה

מסויימים. וברמות בתחומים אדם בכוח מחסור גם ולעתים הביקוש, על העולה אדם כוח

בקורסים ההשתתפות שיעור 8.1
אחוז מקצועיים. בקורסים משתתפים או השתתפו החדהוריות המשפחות מראשי (£279) כרבע
יורד הגיל עם .(6 (תרשים (3196) הנשים של מזה ניכרת במידה נמוך (1296) הגברים של ההשתתפות
.6440 בנות בקרב ל2070 3925 בנות בקרב מ3770 בקורסים המשתתפות היחידות ההורות אחוז
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לילדים הורים שלי השתתפות שיעור :6 תרשים
בארץ וותק מין משפחה, סוג ליפי מקצועיים, בקורסים
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ל6ל32. מ4496 הגיל עם ירידה חלה אצלן וגם ל4070 מגיעה ההשתתפות רמת נשואות, הורות בקרב

וחצי שנה עד בארץ הנמצאות חדהוריות משפחות בראש העומדות הנשים מן אחוזים עשר חמישה
הרשומות אחוז זאת, לעומת הנשואות. מהאמהות (2670) כרבע לעומת בקורסים, השתתפו
(2770) היחידות ההורות בקרב יותר גבוה וחצי, שנה עד בארץ הנמצאות אמהות בקרב לקורסים
היחידות שההורות שבתקופה כנראה היא זה ממצא משמעות .(1496) הנשואות בקרב מאשר
היחידות ההורות של המסלול כלומר,  בהם להשתתף סיימו כבר הנשואות לקורסים, נרשמות
להן נדרשת היחידות, ההורות כתפי על הרובצים המיוחדים העומסים להניחשעקב סביר יותר. איטי !
משתוות וחצי, משנה למעלה בארץ הנמצאות אמהות בקרב רק יותר. ארוכה התארגנות תקופת
הרשומות מבחינת והן (5070) בקורסים השתתפו שכבר אלה מבחינת הן לנשואות, היחידות ההורות \

.(670)

יותר רב עניין מביעות גם הן הגברים, לעומת הנשים של הגבוהה ההשתתפות לרמת בנוסף
בהתאמה. 2070 לעומת 4570 השתתפו): כבר אם בנוסף או (בכלל כאלה בקורסים בהשתתפות
גבוה אחוז .6440 מבנות (3270) כשליש לעומת מעוניינות, היחידותהצעירות ההורות (5270) כמחצית
אצלן יותר קטנים הגיל עם והשינויים בקורסים להשתתף מעוניינות נשואות אמהות של (£539) יותר

בהתאמה). 46700 5670)

רבים שכן, מקצועיים בקורסים העניין בעצמת ירידה חלה בארץ, הוותק עם לצפות, היה שאפשר כפי
בעלי בקרב בהרבה גדולה זו ירידה אולם, תעסוקתיים. פתרונות מצאו ו/או בהם השתתפו כבר
מעוניינים וחצי שנה עד בארץ הנמצאים בקרב הנשואים: בקרב מאשר חדהוריות משפחות
הנמצאים אלה בקרב בהתאמה, ו4570, 2870 לעומת בהתאמה, ו5596, 5270 בקורסים להשתתף

ויותר. וחצי שנה

הקריטריונים כלל" מוכרים "לא  כאחד ונשים גברים  החדהוריות המשפחות מראשי לשליש
"מוכרים הקריטריונים: (לפי הידיעה שיעור מקצועיים. בקורסים להשתתף זכאים עולים לפיהם
בצורה גבוה חדהוריות משפחות בראש העומדות הצעירות הנשים בקרב "במקצת") או היטב"
שיעור הצעירות, הנשואות האמהות בקרב בהתאמה). ו5870 7270) 6440 בנות של מזה משמעותית
על יודעות מהן 8470 משמעותיים: הבדלים יש יותר המבוגרות בקרב אולם דומה, הידיעה

מקצועיים. לקורסים לזכאות הקריטריונים

בקורסים הנלמדים המקצועות 8.2
1096 מעל העולים. משתתפים בהם מקצועיים בקורסים הנלמדים מקצועות של גדול מגוון יש
והנהלת שירטוט לפקידות, בקורסים משתתפות חדהוריות משפחות בראש העומדות מהנשים
או גן בילדי מטפלות גננות, יסודיים, ספר בתי למורי בקורסים משתתפות ל1096 596 בין חשבונות.

ברפואה. רישוי לבחינת והכנה מעון

הקורסים את להוציא ,(7 (תרשים יותר נמוכה אלה בקורסים נשואות אמהות של השתתפותן
קוסמטיקה לספרות, בקורסים זאת, לעומת רופאים. רישוי לבחינת והכנה חשבונות להנהלת
השוני את בחלקם, משקפים, אלה הבדלים יחידות. הורות של השתתפות כלל מצאנו לא ותכנות

מהקבוצות. אחת בכל המקוריים היד משלחי במבנה
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לילדים אמהות של השתתפות שיעור :7 תרשים
משפחה סו\ לפי נבחרים, בקורסים
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ותעסוקה קורסים 8.3
מתוך הקורס. לאחר התעסוקה שיעורי את משפרת בקורסים ההשתתפות האם השאלה נשאלת
אלה לבין שלמדו גברים בין המועסקים בשיעורי הבדלים נמצאו לא הארצי התעסוקה סקר נתוני
המשפחות ראשי לגבי גם נכון הדבר הנשים. בקרב הבדלים נמצאו כן אבל בקורסים, למדו שלא

החדהוריות.

שלא מאלה (£229) מרבע פחות לעומת מועסקות, בקורס שהשתתפו היחידות מההורות (35^0) שליש
טרם אך הסקר ביצוע בזמן בקורס שלמדו אלה בקרב נמצא מועסקות של דומה היקף השתתפו.
בקורס שהשתתפו אלה מקרב £579 יותר: קטנים הפערים נשואות אמהות בקרב אותו. סיימו

השתתפו. שלא אלה בקרב £539 לעומת מועסקות,

£119 רק הקורס. בעקבות עבודה להן שהבטיחו מדווחות מקצועיים בקורסים מהמשתתפות כרבע
הקורס. בזמן מועסקות שלומדות מההורות

הסבה וקורס1 הכשרה קורסי 8.4
וכמחצית מקצועית, הסבה עוברות בקורסים, המשתתפות כאחד, ונשואות יחידות ההורות, כמחצית
בנות הנשואות בקרב הגיל. קבוצות בין הבדלים אין היחידות, ההורות בקרב במקצוען. משתלמות

יותר. נמוך מקצועית להסבה בקורסים הלומדות אחוז ,6440

(£679) שליש שני ואמנם, עבודה; להשיג הסיכוי שיפור הוא חדש, מקצוע ללימוד העיקרית הסיבה
סיכוייהן את להגדיל כדי זאת עשו הסבה, בקורסי להשתתף שהחליטו 17 גיל עד לילדים מהאמהות
בתקווה חדש מקצוע לומדות אך מקצוען, על מוותרות אינן מהן קטן חלק עבודה. למצוא
הנשואות). בקרב ו£89 היחידות בקרב £139) במקצוען עבודה שימצאו עד בו לעבוד להן שיתאפשר
על לשמור במחשבה כנראה יחד, גם הסיבות שתי על מצביעות מהנשואות) וכ£49 מהיחידות £209

סיבה אין כלל בדרך המקורי, במקצוע להכשרה בקורס ללמוד לסיבות אשר פתוחות. אופציות
היא היחידות ההורות שמזכירות העיקרית הבודדת הסיבה במקצוע. להשתלם להחלטה אחתבלבד
לסיבות בנוסף זו סיבה ציינו (£239) כרבע עוד .(3070) במקצוען בארץ המקובלת לרמה להגיע הרצון
הצורך גם הוזכר בודדת. זאתכסיבה ציינו £59 ועוד עבודה) למציאת עד ללמוד כדאי (כגון: אחרות,

בודדת). כסיבה זאת שציינו £169 ועוד 896) במקצוע שיכירו מנת על להשתלם

להשתלם החובה היא העיקרית הבודדת הסיבה הכשרה, בקורס שבחרו הנשואות האמהות בקרב
המקובלת לרמה להגיע כדי להשתלם החליטו מהן רבע עוד .(£329) בארץ במקצוע שיכירו כדי
כסיבה  עבודה שימצאו עד ללמוד שכדאי חשבו 219& יחד. גם אלה סיבות בשתי בחרו 1770 בארץ.

הקודמות. הסיבות עם יחד או בודדת

נובעים, המקורי, במקצוע להשתלם לסיבות באשר האמהות קבוצות שתי בין ההבדלים כי ייתכן
לעומת יחיד מפרנס של בשיקולים המהותי מהשוני ומאידך, ידן במשלח מסויים משוני מחד,
להיות צריכה יחידות הורות כלפי מדיניות לפיכך, נשואות. אמהות של היחסי הכלכלי הביטחון

החדהורית. המשפחה של הבסיסי הכלכלי הביטחון חיזוק על מושתתת
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בקור0 להשתתף היוזמה מקור 8.5
ההשתתפות מידה באיזו בחנו לקורסים, מייחסים שהעולים החשיבות מידת את לבחון כדי
בקורס, רשומים או משתתפים שהשתתפו, העולים רוב בקרב כי התברר ביוזמתם. נעשה בקורסים
חדהוריות משפחות בראש העומדות מהנשים אחוזים ושניים שישים מצידם. באה לכך היוזמה
רשומים, או משתתפים השתתפו, שלא מאלה מיעוט מהנשואות. ו7270 מיוזמתן, הקורס את ביקשו
מיעוט אל שונות. מסיבות לפועל יצא לא והדבר בהתאמה) ו2470 1896) מיוזמתן להשתתף ביקשו

בהתאמה). 78} 28) מקצועי בקורס להשתתף בהצעה פנו קטן, יותר עוד

הקליסה ואת העל"ה את העולה וא"ת .9
לראשי וחומר קל עולה, לכל הדבר כך מעטים. לא בקשיים מלווה והקליטה העלייה תהליך
חיים במישורי מתבטאים הקשיים יותר. מצומצמים המשפחתיים שמשאביהם חדהוריות משפחות
פנים בשום אך יותר, המרכזיים אולי הם בחיים להתבסס והקושי עבודה למצוא הקושי שונים.

היחידים. הקשיים הם אין ואופן

שהניעו הסיבות והקליטה: העלייה תהליך של נוספים מרכזיים מרכיבים מספר בקיצור יוצגו להלן
תמיכה גורמי בתהליך, נתקלו שבהן הכאובות הבעיות לעלות, החדהוריות המשפחות ראשי את

ותיקים. תושבים עם חברתיים וקשרים התהליך לאורך מידע זמינות וסיוע,

ההישגים את המשקפת בארץ, השתלבותו תהליך את העולה של הכוללת הראייה מן משהו גם נציג
התחומים. בכל והקשיים

לעלייה מניעים 9.1
הדבר כך לילדים. יותר טובה לסביבה הרצון היתה לעלות העולים רוב את שהניעה העיקרית הסיבה
זו. סיבה ציינו אלה משפחות מראשי אחוזים שמונים שכן החדהוריות, המשפחות ראשי בקרב גם
לחיות הרצון ;(£719) בבריה"מ הכללי הביטחון חוסר הן: יורד חשיבות סדר לפי הנוספות הסיבות
אפסי, וכמעט ואחרון ;(3970) משפחה קרובי בעקבות ;(4370) אישיות סיבות ;(5196) משלך בארץ
נשים בין ניכרים הבדלים יש חדהוריות, משפחות ראשי בקרב בבריה"מ. העולה של הכלכלי המצב
יותר גבוהים באחוזים השונים המניעים על דיווחו נשים ראשית, לעלייה. הסיבות בדירוג לגברים

"אישיים". מאשר "משפחתיים" מניעים יותר הניעו הנשים שאת נראה שנית, הגברים. לעומת

הבדלים שני הוותק. קבוצות בשתי עולות נשים של לעלייה במניעים כלל בדרך גדולים הבדלים אין
וחצי, שנה מעל בארץ ונמצאות יותר, מוקדם שעלו היחידות ההורות בקרב יחסי: באופן בולטים
פחות בארץ הנמצאות אלה 67בס/רב £9 לעומת $83<) בבריה"מ המצב של הסיבה יותר מוזכרת
אלה בקרב בעיקר למשפחה, ההתלוות של המניע יותר בולט נשואות הורות ובקרב וחצי) משנה

.(13 (לוח וחצי) משנה יותר בארץ הנמצאות אלה בקרב £259. לעומת 4070) יותר מאוחר שעלו

בעצמתם. הבדלים יש אבל המניעים של החשיבות בסדר לנשואות היחידות ההורות בין הבדלים אין
(9270) הנשואות האמהות בקרב במיוחד גבוהה לילדים יותר טובה סביבה של המניע עצמת
הבדלים, יש אישיות סיבות של המניע לגבי גם בארץ. ותק או לגיל קשר ללא מתקיימים וההבדלים
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מזה כפול הוא לעלות אותן הניעה זו שסיבה היחידות ההורות שיעור :3925 בנות בקרב בעיקר
.(14 (לוח בהתאמה) 2470 לעומת 4870) הנשואות האמהות שבקרב

הקליסה תהליך 9.2
הקליטה בתהליך העולים נתקלים בהן בעיות 9.2.1

המשפחות מראשי 6070 בקרב עלייתם. מאז נתקלו בה ביותר הכאובה הבעיה מהי נשאלו העולים
תופסות אחרות בעיות דיור. היא הבעיה לרבע תעסוקה. היא ביותר הכאובה הבעיה החדהוריות
הבדלים אין זה בנושא .(396) שפה וקשיי (470) הוותיקים יחס ,(57") ביורוקרטיה יחסית: שולי מקום
בעיות חדהוריות, משפחות ראשי גברים בקרב הנשואים. המשפחות ראשי לבין בינם משמעותיים
בקרב ו370 2270 לעומת ן#7 3570) הנשים בקרב מאשר יותר חשוב מקום תופסות והשפה הדיור

הנשים).

התעסוקה, בעיות יותר מודגשות וחצי משנה פחות בארץ הנמצאות היחידות ההורות בקרב
ו370 07" ,5870 לעומת ו670 970 ,6370) והביורוקרטיה ותיקים מצד גרוע יחס או האדישות
המדווחות אחוז בולט וחצי, משנה למעלה בארץ הנמצאות אלה בקרב זאת, לעומת בהתאמה).
בארץ הנמצאות אלה בקרב בהתאמה ו070 1970 לעומת (570) שפה וקשיי (2670) דיור בעיות על

.(8 (תרשים וחצי משנה פחות

ו0יוע תמיכה גורמי 9.2.2
שלהם הקליטה בתהליך נעזרו החדהוריות המשפחות מראשי (£369') כשליש חברים: או משפחה
או קרובים להם היו שלא z/%) נעזרו שלא דיווחו (5370) כמחצית בחברים. או משפחה בקרובי

לנשים. גברים בין ממש של הבדלים אין בארץ. חברים

ההורות אחוז בארץ, הוותק עם אולם גדולים, לא הם לנשואות יחידות הורות בין ההבדלים
בקרב ל4270 וחצי משנה פחות הנמצאות בקרב מ2970 משמעותית: בצורה עולה שנעזרות היחידות
נשים של שהמצוקות ייתכן אבל מצפים, שהיינו מה את נוגד הדבר וחצי. שנה מעל הנמצאות
בעיות ופיתרון לטיפול מתפנות הן ו/או הזמן עם מתגברות חדהוריות משפחות בראש העומדות
הוותק תקופות שתי בין ממש של הבדל אין הנשואות, האמהות בקרב יותר. מאוחרת בתקופה

בהתאמה). ו£429 3970)

ארגון או שמוסד דיווחו (ג457) החדהוריות המשפחות מראשי למחצית קרוב וארגונים: מוסדות
הסוכנות. את 1270 ועוד הקליטה משרד את ציינו רבע הקליטה. בתהליך במיוחד להם סייע כלשהו
הנשים) בקרב 4670 לעומת 3970) סיוע קבלת על מדווחים של יותר קטן אחוז יש הגברים, בקרב
בין שווה יותר או פחות באופן מחולקים 1970 ויתרת (2070) הקליטה במשרד בעיקר מקורו והסיוע
כמו יותר. מגוונים הנשים בקרב הסיוע מקורות וולונטריים. וארגונים רווחה לשכות לאומי, ביטוח
בין משמעותיים הבדלים אין הנשים, בקרב אחד. ממקור יותר על דיווחו נשים רבים, במקרים כן
בשוק לגברים שיש ביתרונות להסביר ניתן האלה ההבדלים את הנשואות. לבין היחידות ההורות

לסיוע. בבקשה לפנות "לגיטימציה" יותר יש שלנשים בכך שני ומצד העבודה,
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(באחוזים) בארץ וותק משפחה סוג לפי לילדים, אמהות בקרב לעלייה מניעים :13 לוח
וחצי משנה יותר בארץ וחצי משנה פחות נשואות יחידות סה"כ

בארץ
נשואות יחידות נשואות יחידות

91 81 93 86 92 84 90 הילדים בגלל
71 83 63 67 68 74 69 בבריה"מ המצב

53 61 53 62 53 53 53 משלך בארץ לחיות
25 42 40 37 31 39 32 למשפחה להתלוות
24 34 24 41 24 38 27 אישיות סיבות

10 4 5 10 8 7 8 אישי כלכלי מצב

(באחוזים) וגיל משפחה סוג לפי לילדים, אמהות בקרב לעלייה מניעים :14 לוח ^
64^*0 3925 נשואות יחידות סה"כ

נשואות יחידות נשואות יחידות

93 75 91 89 92 84 90 הילדים בגלל
60 84 72 69 68 74 69 בבריה"מ המצב

55 58 52 51 53 53 53 משלך בארץ לחיות
34 33 30 43 31 39 32 למשפחה להתלוות
24 28 24 48 24 38 27 אישיות סיבות
4 0 10 11 8 7 8 אישי כלכלי מצב



עיקריות קליטה בעיות :8 תרשים
בארץ ותק לפי יחידות, הורות שלי
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פנייה כי (אם סוציאלי לעובד פניה היא אוכלוסייה בקרב מצוקה מסימני אחד סוציאלי: לעובד פניות
קיימו החדהוריות המשפחות מראשי (3796) שליש מעל זכאויות). מימוש לצורך גם לבוא יכולה כזו
בעלי שבקרב מזה שלושה פי גדול זה שיעור לריאיון. שקדמו החודשים בששת עו"ס עם שיחה
119& לעומת כזו פגישה קיימו מהנשים ו4096 מהגברים (2496) רבע .(1396 (שהוא נשואים משפחות

הנשואים. המשפחות בעלי בקרב בהתאמה, ו1596

בששת סוציאלי עובד פגשו נשואים מאשר חדהוריות משפחות ראשי ארבעה פי הצעירים, בקרב
מתונה בצורה אבל נמשכת זו מגמה ,6440 בני בקרב בהתאמה). ו1196 4096) האחרונים החודשים
מבעלי 1596 לעומת סוציאלי, עובד פגשו החדהוריות המשפחות מראשי (3296) כשליש יותר:

הנשואים. המשפחות

היתר, בין נובע שהדבר להניח סביר סוציאלים. עובדים עם יותר נפגשו נשים לכן, קודם שראינו כפי
גם יכול אחרים. באפיקים המשפחה צורכי את לקדם ויכולות מתעסוקה יותר "פנויות" שהן מכך

לו. זכאיות שהן משהו לקבל כדי פורמלית לפנות צריכות יחידות שהורות להיות

עובדים עם מפגשים המקיימות הנשים באחוז למדי משמעותית ירידה חלה בארץ הוותק עם
ובחמישית היחידות ההורות למחצית קרוב וחצי, שנה עד בארץ הנמצאות בקרב סוציאלים:
זאת, לעומת האחרונים. החודשים בששת כזה מפגש קיימו בהתאמה) ו1896 4796) מהנשואות
(תרשים בהתאמה ו1396 ל>$32 יורדים אלה אחוזים וחצי, שנה מעל בארץ הנמצאות אלה בקרב

.(9

מידע זמינות 9.3
ומקורותיו העלייה לפני מידע 9.3.1

בקרב חדהוריות. משפחות ראשי כולל עלייתם, לפני עוד בארץ המצב על מידע קיבלו העולים רוב
דיווחו. צעירות בארץ. וותק גיל לפי המידע, מקבלות בשיעור ניכרים הבדלים יש היחידות ההורות
ו 7996) מוותיקות יותר וחדשות בהתאמה) ו5196 8196) בחו"ל עוד מידע שקיבלו ממבוגרות יותר
בארץ. ותק לפי ולא גיל לפי לא משמעותיים הבדלים אין נשואות, אמהות בקרב בהתאמה). 6296

באשר נשואים, משפחות ראשי לבין חדהוריות משפחות ראשי בין למדי ניכרים הבדלים יש
וחברים מכרים  פורמלי הלא מקרה בכל הוא העיקרי, המידע מקור עלייתם. טרם המידע למקורות
5896) נשואים משפחות בעלי בקרב מאשר חדהוריות משפחות ראשי בקרב פחותה במידה אולם 

נוטה החדהוריות המשפחות ראשי של החברתית שהרשת מכך נובע הדבר אולי .(7396 לעומת
מסויים שינוי חל עלייה, תקופת לפי וגיל. מין לפי משתנה לא זו תמונה יותר. מצומצמת להיות
הזמן: עם ומתחזק הולך הרשמי המידע מקור שכן החדהוריות, המשפחות ראשי בקרב הנ"ל בדפוס
זה שיעור וחצי, שנה מעל בארץ הנמצאים מאלה (2796) רבע לגבי רק עיקרי מקור שהיווה בעוד

וחצי. משנה פחות בארץ הנמצאים אלה בקרב (5396) מוכפל

32



עובדים אל לילידים אמהות של פניות :9 תרשים
בארץ וותק \ילי משפחה, םו\ ליפי סוציאליים,
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בארץ מידע זמינות 9.3.2
תחומים לגבי מידע בהשגת קושי או מידע חוסר היא בארץ להיתקל עלול העולה בהן הבעיות אחת
המצטיירת התמונה אלה. בתחומים מידע מספיק לעולה יש האם כן, על שאלנו שונים. מרכזיים
מספיק יש יותר או (לכמחצית ביותר הגבוהה המידע רמת חדהוריות, משפחות ראשי שבקרב היא,
בצה"ל השירות חובת על (מידע צעירות לאוכלוסיות ישירות הנוגעים תחומים לגבי קיימת מידע)
להשתתף הזכאות תנאי ועל העולה זכויות על מידע מספיק יש ל^40 החינוך); מערכת ועל
במשפחה; מוגבלים או לחולים עזרה או טיפול על מידע מספיק יש לכשליש מקצועיים; בקורסים
באזורים דיור להשגת האפשרויות ועל במקצוע תעסוקה אפשרויות על מידע מספיק יש לכרבע

.(15 (לוח בארץ שונים

שדיווחו אלה (אחוזי ומין משפחה סוג לפי לילדים, הורים בקרב שונים תחומים על מידע :15 לוח
מידע) מספיק להם שיש

הורות הורות משפחות ראשי משפחות ראשי
נשואות יחידות נשואים חדהוריות

64 50 65 59 בצה"ל השירות חובת
52 51 51 49 החינוך מערכת
53 38 49 40 עולה זכויות
41 40 42 40 מקצועיים בקורסים השתתפות

עזרה או טיפול
27 29 29 31 במשפחה* בחולים/מוגבלים
32 26 36 28 במקצוע התעסוקה אפשרויות
38 25 32 24 שונים באזורים דיור השגת

מוגבל או כרוני חולה אדם שבמשפחתם עולים בקרב *

של מזה קטן או דומה מידע מספיק להם שיש החדהוריות משפחות ראשי אחוז התחומים, בכל
תעסוקה אפשרויות לגבי מידע פחות חדהוריות משפחות לראשי כאשר הנשואים, המשפחות בעלי

בצה"ל. השירות וחובת שונים באזורים דיור השגת העולה, זכויות במקצוע,

ותיקים תושבים עם חברתיים קשרים 9.4
החדשים העולים התקדמות מישורשקצב הוא ותיקים תושבים עם הקשריםהחברתיים שמישור ידוע
הוא אמיצים ידידות קשרי של ההתפחות קצב אם גם זאת, עם יחד ביותר. איטי להיות עשוי בו
הכוונה אינסטרומנטליים בקשרים יותר. רבה במהירות מתפתחים אינסטרומנטליים קשרים איטי,
לישראלי לפנות האפשרות כולל היומיומית, ברמה ספציפיות בעיות בפתרון המסייעים לקשרים

אישיות. בעיות פתרון לצורך ותיק

א'נסטרוסנטלים קשרים 9.4.1
בבקשה לפנות למי אין מהם ל0?61 זה: משאב בהשגת יותר מתקשים חדהוריות משפחות ראשי
הבדלים אין זוג. בני שני עם משפחות בעלי בקרב 519& לעומת אישית, בעיה לפתרון לעזרה
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48^062 9S יותר: גדול מעט הפער הנשים, בקרב זה. בנושא יחידים לגברים נשים בין משמעותיים
לעומת ו4596 5670 המשפחות: סוגי שני בקרב ממבוגרות פחות מתקשות צעירות נשים בהתאמה.
בקרב השיפור שווה. במידה לא אולם משתפר, המצב בארץ הוותק עם בהתאמה. ו5670 7270

לעומת לפנות, למי אין וחצי משנה פחות בארץ מהנמצאות ל6370 מזערי: הוא היחידות ההורות
ויותר. וחצי שנה הנמצאות אלה בקרב 60??

אחר'ם חברת"ם קשרים 9.4.2
הזמנות הכוללים  ותיקים ישראלים לבין עולים בין ממש של חברתיים קשרים נקשרו שבו השיעור
בעיות לפתרון העזרה של הזמינות שיעור מאשר יותר נמוך וכד' משותף בילוי לבתים, הדדיות
כאלה קשרים נקשרו £?20מהן בקרב החדהוריות: המשפחות בקרב כך בעיקר לעיל. שתוארה

הורים. זוג עם משפחות בעלי בקרב 3670 לעומת מסויימת", "במידה או רבה" "במידה

בארץ הנמצאים בקרב החברתיים: הקשרים בהיקף ברורה עלייה חלה בוותק, העלייה עם כאמור,
משפחות מבעלי 25700 החדהוריות המשפחות מראשי 1470 קשרים קשרו וחצי, משנה פחות
ו*43 ל"267 מגיעים אלה שיעורים ויותר, וחצי שנה הנמצאים בקרב זאת, לעומת הנשואים.

בהתאמה.

הישראלים של dott על העולים של דעתם 9.4.3
%60d כלפיהם? הוותיקים הישראלים רוב של יחסם על העולים של דעתם מה לעיל, המתואר לאור
אין נשואים. משפחות ראשי לבין חדהוריות משפחות ראשי בין הבדלים ללא "טוב", שהוא בדעה
הגברים בקרב אך וגיל, משפחתי מצב לפי הבדלים אין הנשים בקרב גיל. לפי ביניהם הבדלים גם
לעומת טוב, שהוא בדעה החדהוריות המשפחות (46£9)מראשי ממחצית פחות ניכרים: הבדלים יש

הנשואים. המשפחות מראשי (6370) שליש לשני קרוב

עם עולה טוב הוא הישראלים רוב שיחס בדעה המחזיקים אחוז חדהוריות, משפחות ראשי בקרב
בקרב ל6870 וחצי, משנה פחות בארץ הנמצאים בקרב 5370) שליש לשני ממחצית בארץ הוותק
5970) יותר קטן שינוי חל נשואים משפחות בעלי בקרב זאת, לעומת וחצי). שנה מעל הנמצאים
עם החדהוריות המשפחות ראשי של המגעים מריבוי נובע שהדבר ייתכן בהתאמה). ,6470 לעומת
מריבוי ובנוסף התחומים, בכל המטפלים במשפחה היחידים היותם מכורח הכללית, האוכלוסייה

משפחות. של זה סוג בקרב לטיפול הזקוקות הבעיות

מהקליסה הרצון שב'עות 9.5
כללית רצון שביעות 9.5.1

ורק מקליטתם, "די") או ("מאד" רצון שבעי החדהוריות המשפחות מראשי אחוזים ואחד ארבעים
לנשים, גברים בין הבדלים אין האחרונים אלה בקרב הנשואים. המשפחות מבעלי (4696) יותר מעט
44מהנשים. £9 לעומת מרוצים, מהגברים $30, החדהוריות: המשפחות ראשי בקרב הדבר כך לא אך

בארץ הוותק לפי הרצון שביעות זאת, לעומת ממבוגרים. יותר מרוצים צעירים המשפחות, סוגי בשני
משמעותית ירידה חלה חדהוריות משפחות ראשי שבקרב בעוד המשפחות: סוגי שני בין מאד שונה
ויותר) וחצי שנה הנמצאים בקרב ל3370 וחצי משנה פחות הנמצאים בקרב %48n) הרצון בשביעות

בהתאמה). ל5170 (מ3970 נשואים משפחות ראשי של הרצון בשביעות עלייה יש
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%56n ונעה יותר, עוד רבה בארץ הוותק פי על הרצון בשביעות הירידה היחידות, ההורות בקרב
בהתאמה ל5070 מ4470 הרצון, בשביעות עלייה יש הנשואות, בקרב זאת לעומת בהתאמה, ל^29

.(10 (תרשים

נוכל לא שונות. סיבות להיות יכולות החדהוריות המשפחות ראשי של הרצון בשביעות לירידה
יחידות הורות בין בארץ הוותק פי על הרצון בשביעות ההיפוך נובע מניין לבדוק זו עבודה במסגרת
האפשריות המשמעויות מבחינת בעייתי אם גם מעניין, ממצא שזה ספק אין אולם נשואות. לבין
שאינה בתחושה שמדובר להניח אפשר יחד. גם הקליטה ומערכות החדהוריות המשפחות לגבי
החברתי הדיור, הכלכלי, התעסוקתי, הנושא לכך שתורמים לוודאי קרוב יחיד. מגורם נובעת

הזמן. עם להשתנות עשויות שציפיות בחשבון לקחת יש כן כמו רלוונטיים. ואחרים

החינוך במערכת הילדים מהשתלבות רצון שביעות 9.5.2
יותר טובה לסביבה שהשאיפה משום מיוחדת משמעות מהקליטה רצון שביעות של זה לממד
הקהל, בדעת פעם לא הנוצר הרושם שלמרות מסתבר, ארצה. לעלייה המרכזי המניע היא לילדים
במערכת, ילדיהם מהשתלבות מתאכזבים לא החינוך, במערכת 17 גיל עד ילדים עם משפחות בעלי
לבין החדהוריות המשפחות בעלי בין הבדל אין "די"). או ("מאוד" רצון שבעי ($65,) שליש כשני שכן

הנשואים.

היחידות ההורות בקרב הנשים: קבוצות שתי בין הבדלים נמצאו גיל, לפי הרצון שביעות בבדיקת
הבדל אין הנשואות האמהות ובקרב יותר, מהמבוגרות £729 לעומת מרוצות, מהצעירות £599

מהמבוגרות. 6470 לעומת מרוצות מהצעירות 6896 משמעותי:

לעומת הוותק. קבוצות בשתי דומה בארץ החינוך ממערכת הרצון שביעות היחידות, ההורות בקרב
במישורים שראינו כפי בהתאמה. ו7170 6070 יותר רצון שבעות הוותיקות הנשואות, בקרב זאת,
איהשינוי את מסביר שזה וייתכן יותר, איטיים היחידות ההורות של ההשתלבות תהליכי שונים,
ודבר יחידות, להורות פתרונות פחות מספקות החינוך שמערכות ייתכן שני, מצד בארץ. הוותק עם

הזמן. עם משתנה אינו זה

בארץ הכללית התחושה 9.5.3
ארבעים מסויימת"). "במידה או מאד" רבה ("במידה בישראל בבית" "מרגישים העולים כמחצית
המשפחות מראשי 5670 לעומת בבית מרגישים החדהוריות המשפחות מראשי אחוז וחמישה
המבוגרים אצל גברים. מאשר בבית פחות מעט מרגישות המשפחות סוגי בשני נשים הנשואים.
בקרב 52*) חדהוריות משפחות ראשי בקרב בעיקר יותר, נמוכה הביתיות תחושת (6440 (בני יותר,
ו^50 599?<) נשואים משפחות בעלי בקרב יותר מתון ובאופן המבוגרים) בקרב ו£339 הצעירים
לאלה וחצי משנה פחות בארץ הנמצאים אלה בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא בהתאמה).
מאשר זה בתחום יותר איטי הוותק עם החל שהשיפור כך על המצביע דבר יותר, הנמצאים

אחרים. בתחומים

העולים של ר!חם מצב 9.5.4
המשפחות ראשי (60^ רוב שבקרב מסתבר לצפות? עלינו רוח מצב לאיזה כה, עד האמור כל לאור
שווה באופן מתחלקת היתרה לא". ולפעמים טוב "לפעמים הטבע, בדרך הרוח, מצב החדהוריות

ל"רע". "טוב" בין
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רצון השבעות לילדים האמהות שיעור :10 תרשים
בארץ וותק \יל משפחה, סו\ ליפי בארץ, מקליטתן
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טוב רוחם שמצב היחידים ההורים אחוז המשפחות: סוגי שני בין ניכרים הבדלים יש הגברים בקרב
רוחם שמצב והאחוז בהתאמה) 33701 1596) הנשואים שבקרב השיעור ממחצית פחות לכדי מגיע

ממש. של הבדלים הנשים בקרב אין זאת, לעומת בהתאמה). ו6ל14 2770) כפול  רע

ראשי בקרב במיוחד בולט והדבר 6440 בני אצל יותר נמוך המשפחות סוגי בשני הרוח מצב
בקרב יציב ונשמר היחידים ההורים בקרב הרוח מצב יורד בארץ, הוותק עם החדהוריות. המשפחות

הנשואים.

בארץ להשאר ונכונות העלייה מעשה הערכת 9.6
בחיוב? מחליטים היו תאם לעלות, החלטתם על לחזור יכלו לו 9.6.1

או "בטוחים" (757") העולים רוב התעסוקה, סקר של המוקדמים מהממצאים לנו שידוע כפי
.(8096) יותר עוד גבוה זה שיעור נשואות אמהות בקרב לעלות. החלטתם על חוזרים שהיו "חושבים"
בתחושתם גם מסויים ביטוי יש החדהוריות המשפחות ראשי מתמודדים שעימם שלקשיים נראה
בכלל כמו שלא לעלות. החלטתם על חוזרים שהיו אמרו מהם 659S רק שכן לעלות, להחלטה באשר
707 לעומת 4196) לנשים גברים בין חדים הבדלים יש החדהוריות המשפחות ראשי בקרב העולים,

בהתאמה).

היחידות בין הבדל אין (3925) הצעירות האמהות בקרב כי נמצא גיל לפי ההבדלים בבדיקת
בקרב 5596 ניכר: הבדל יש (6440) המבוגרות בקרב אולם הקבוצות), בשתי (כ8070 לנשואות

הנשואות. בקרב 7870 לעומת היחידות ההורות

על חוזרות שהיו חדהוריות משפחות בראש העומדות הנשים אחוז בארץ, הוותק קבוצות בשתי
משנה יותר בארץ הנמצאות אלה בקרב בעיקר הנשואות, האמהות של מזה נמוך לעלות החלטתן
ויותר וחצי שנה הנמצאות ובקרב בהתאמה, ו7896 729S וחצי שנה עד בארץ הנמצאות (בקרב וחצי
בקרב הזמן עם ומצטברים ההולכים הקשיים על מצביע שהדבר סביר בהתאמה). ו6ל81 6770

שלהן. הבעיות פתרון של יותר איטי קצב על ו/או היחידות ההורות

בארץ? "שארו האם 9.6.2
ו2770 "בטוחים" 6770) בארץ להשאר כוונתם את הביעו בסקר העולים של המוחלט הרוב
ו$24 6670) לאלה קרובים אחוזים על מדווחים החדהוריות המשפחות ראשי גם "חושבים").
9470) היחידות הנשים בקרב יותר גבוה השיעור העולים, כלל לגבי שנמצא כמו בהתאמה).
יחידות הורות בין הבדלים אין היחידים. הגברים בקרב 6670 לעומת ביחד) ו"חושבות" "בטוחות"

בארץ. ותק פי על ולא גיל פי על לא נשואות, לבין

ההישגים בהם משתקפים בדו"ח. הממצאים עם עקביים האלה השאלות לשתי התשובה דפוסי
היחסיים והסיכויים ההישגים גם השונים. הקליטה בתחומי החדהוריות המשפחות של והקשיים
ארצה. לעלות החלטתם על לחזור בנכונותם בהבדלים בולטים המבוגרים לעומת הצעירים של
בעיותיהם. לפתרון ריאלית חלופה מהארץ בירידה רואים לא כאחד ומבוגרים צעירים זאת, לעומת
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0'כום .10

בעיותיה את הופך לשעבר מבריה"מ האחרון העלייה בגל חדהוריות משפחות של הגבוה השיעור
המדיניות. וקובעי התכנון גורמי בפני העומדת מרכזית לסוגיה זו קבוצה של המיוחדות

המשפחות של הקליטה תהליך על לעמוד הזדמנות יוצרים זה בדו"ח המתוארים הארצי הסקר נתוני
המשפחות. מן וכ1396 המדגם מן כ896 המהוות לשעבר, המועצות ברית עולי בקרב החדהוריות
מאפיינים שני על לעמוד מאפשרים נתונים, נאספו לגביהם התחומים ומגוון הסקר, ביצוע עיתוי
הקליטה והשני, חברה) דיור, שפה, (תעסוקה, הקליטה של הממדיות רב האחד, בתהליך: מרכזיים

הראשונים. הקליטה לשלבי מעבר בדיקה הדורש זמן לאורך דינמי כתהליך

עולים לקבוצות בדומה החדהוריות, המשפחות ראשי שבקרב כך, על מצביעים הסקר נתוני כללית,
בממדים אחיד אינו זה שיפור זאת, עם יחד בארץ. הוותק שעולה ככל בקליטה שיפור חל אחרות,
העולים של המיוחד מצבם הנשואים. המשפחות ראשי שבקרב מזה יותר קטן ולרוב, השונים,
דירה על בעלות תעסוקה, בתחומי בולט הנשים, של ובעיקר חדהוריות, משפחות בראש העומדים

.40 גיל מעל יחידות הורות של מצבן קשה בעיקר חיים. ורמת

תעסוקה
אחרי גם אולם המועסקות, שיעור עולה בארץ הוותק עם מועסקות. היחידות מההורות רבע רק ■

שכן ,40 גיל מעל יחידות הורות של מצבן קשה במיוחד לשליש. רק מגיע זה שיעור בארץ וחצי שנה
זה. בגיל הנשואות האמהות בקרב שלושה פי גדול שיעור לעומת מועסקות מהן 1570 רק

למרות היד. משלח סוג דהינו, התעסוקה, של האיכותי בהיבט גם יתרון צעירות יחידות להורות ■

של היחסי שהמחסור נראה מעבודתן. מרוצות צעירות אמהות של יותר נמוך אחוז זה, יתרון
אצל ואילו להשיג, מצליחים שהם עבודה מכל רצון שבעי שהם מצב יוצר למבוגרים תעסוקה

יותר. גבוהות ציפיותיהם גם יותר, רבות בפניהם הפתוחות שההזדמנויות מכיוון הצעירים,

הדרך הוא חברתיים/משפחתיים קשרים באמצעות עבודה שחיפוש מצאנו, התעסוקה בסקר ■

מלזוגות קשרים פחות יש היחידים להורים שדווקא היא הבעיה עבודה. למצוא ביותר המועילה
יחסי חיסרון יש יותר לצעירים שגם להניח סביר כפול). קשרים פוטנציאל יש לזוג הדברים, (מטבע
קשרים ליצירת הזדמנויות יותר נוצרות הזמן שעם מכיוון ארצה, עלו מכבר שלא לאלה וכן כזה
הפורמליים. האפיקים באמצעות מוגבר עבודה בחיפוש מתבטא זה חיסרון ומשפחתיים. חברתיים
באמצעות עבודה המוצאות היחידות ההורות אחוז משמעותי באופן עולה בארץ, הוותק עם ואכן,
הזמן, עם המתפתחים השתלבות תהליכי על מצביע שהדבר סביר חברתיים/משפחתיים. קשרים

החדשה. במציאות בהפעלתה מצטבר וניסיון מחד החברתית הרשת הרחבת הכוללים

שפה
המאמץ הוא העבודה בשוק העולים של היחסית להצלחה התורמים הגורמים שאחד להניח יש ■

באולפן, למדו הצעירים כל שלמעשה בעוד אולם, העברית. השפה בלימוד ידם על המושקע
הלימודים את סיימו שלא היחידות ההורות אחוז לכך, בנוסף למדו. לא מהמבוגרים כחמישית
צעירות, בעיקר הן (העוזבות הנשואות האמהות בקרב המקביל האחוז מכפול יותר הוא באולפן

לעבוד). הצורך בגלל
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מקצועיים קורסים
אם מקצועיים, בקורסים ההשתתפות הוא העבודה בשוק להשתלבות המרכזיים האמצעים אחד ■

נמוך היחידות ההורות של ההשתתפות שיעור להסבתו. ואם בארץ למקובל המקצוע להתאמת
השיעור משתווה וחצי שנה לאחר ורק בארץ הראשונה בתקופה הנשואות של מזה משמעותי באופן
בקורס להשתתפות ולהתפנות להתארגן זמן ליותר זקוקות יחידות שהורות נראה הקבוצות. בשתי
מאלה יותר גבוה שיעור שכן לתעסוקה, תרומה יש כזה בקורס להשתתפות זאת, עם יחד מקצועי.

השתתפו. שלא אלה לעומת מועסקות, בקורס שהשתתפו

ד'ור
אולם, בבריה"מ. מגוריהן את שאפיינה לזו דומה בארץ חדהוריות משפחות של הדיור צפיפות ■

בבריה"מ. לרמה ומתקרב יורד הוא בארץ בוותק העליה עם ורק יותר גבוה לדירה הנפשות מספר

הדירה. שכר הוצאות עם ההתמודדות על להקל הבאים משותפים, מגורים של תוצר היא זו תופעה
בדירות מתגוררים החדהוריות המשפחות ראשי של 909& שמעל מאחר רבה משמעות הדירה לשכר
המתכוונים העולים שיעור גם הורים. שני עם המשפחות בעלי בקרב שליש כשני לעומת שכורות,

החדהוריות. המשפחות ראשי בקרב בהרבה נמוך הקרובה בשנה דירה לרכוש

דיים ומת
בריה"מ, לעומת בארץ, הכלכלי מצבם את העולים בקרב המשפחות בעלי של העצמית ההערכה ■

משיעורי לשער שאפשר כפי רובם. את או היומיומיים הצרכים כל לכסות גדול קושי על מצביעה
שבעי מהם 670 רק ואמנם, יותר. גדול שלהם הקושי החדהוריות, המשפחות בעלי של התעסוקה

הנשואים. המשפחות מבעלי (2270) לרבע קרוב לעומת שלהם, הנוכחית החיים מרמת רצון

חברתיים היבטים
חלק מהווה החינוך מערכת לילדים. יותר טובה סביבה למצוא הרצון היה לעלייה המרכזי המניע ■
נמצאו מיוחדת. חשיבות יש במערכת הילדים מהשתלבות הרצון לשביעות ולכן זו מסביבה חשוב

בארץ. הוותק עם עולה והשיעור מהמערכת שבעירצון החדהוריות המשפחות ראשי רוב כי

השיעור היא מהן אחת שונות. בדרכים מתבטאים היחידות ההורות של המיוחדים הקשיים ■

התגברות על מצביעים הממצאים לסקר. שקדמה בשנה סוציאלי לעובד פניות של הגבוה
הנעזרות באחוז ועלייה בארץ, הוותק עם מהקליטה היורדת הרצון שביעות הזמן: עם מצוקותיהן
סיוע קבלת על מדווחות מהן שכמחצית למרות זאת כל בעיות. לפיתרון בחברים ו/או בקרובים

בארץ. הוותק עם יציב נשמר זה ושיעור וארגונים ממוסדות

משפחות ראשי רוב הקליטה, בתהליך החדהוריות המשפחות מתמודדות שעמם הקשיים למרות ■

שהיו אלה שיעור כצפוי, אולם ארצה. לעלות החלטתם על חוזרים היו  העולים לכלל בדומה  אלה
הבעיות האחרים. העולים בקרב המקביל מהשיעור מה במידת נמוך בחיוב שוב מחליטים
יותר מעט רק שכן חריפותן, במלוא כאן משתקפות 40 גיל מעל היחידות ההורות של המיוחדות
הגילים. בכל הנשואות והאמהות יותר הצעירות בקרב 8070 לעומת בחיוב, מחליטות היו ממחציתן
שני שכן לבעיותיהם, הפתרון את הארץ בעזיבת רואים לא כאחד ומבוגרים צעירים זאת, לעומת
אמרו כרבע ועוד בארץ, שיישארו" "בטוחים שהם דיווחו החדהוריות המשפחות מראשי שליש

בטוחים". אינם אך שיישארו ש"ייתכן
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סוגיות מספר על מצביעים חדהוריות משפחות של למצבן באשר לעיל שתוארו הנתונים לסיום,
המטפלים הגורמים וכן התכנון גורמי ההחלטות, מקבלי של מצדם מיוחדת לב תשומת הדורשות

השטח: ברמת אלה במשפחות

ברמת החדה והירידה כלכלית, מבחינה הבסיסיים היומיומיים הצרכים את לכסות הקושי ■

בריה"מ. לעומת החיים

של המיוחדת החומרה ובכלל ומעלה, 40 בנות יחידות הורות בקרב מועסקות של הנמוך השיעור ■

זו. גיל קבוצת בעיות

עם משותפים ובמגורים בשכירות הגרים חדהוריות משפחות ראשי של במיוחד הגבוה האחוז ■

דירה. לרכוש המתכוונים ומיעוט אחרים

ההורים. רצון בשביעות כמרכיב לילדים החינוך חשיבות ■
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Abstract

The proportion of singleparent families among immigrants from the former Soviet Union is high.
Ministry of Absorption estimates from 1993 indicate that there are about 18,000 singleparent
families among the immigrants who arrived in Israel between the end of 1989 and the beginning
of 1993. These singleparent families comprise 45,000 individuals and represent 13% of the
immigrant population (as compared with >£ל8 of singleparent families in the general Israeli
population). Because of the problems unique to singleparent families, their absorption is liable
to be particularly difficult.

This report describes the situation of singleparent families from the former Soviet Union in
several key areas: employment, housing, participation in vocational training courses, economic
status, the study of Hebrew, and several aspects of social integration. Data are based on a

national survey funded by JDCIsrael and conducted by the JDCBrookdale Institute between July
and September 1992 among a representative sample of 1 ,200 workingage Soviet immigrants (25
64). About $70 of these immigrants headed singleparent families. Singleparent families
represented 139&of the immigrant families in the sample.

The survey data indicate that the situation of singleparent immigrant families, as well as of other
immigrant families, improves in various aspects of absorption with length of time in Israel.
Nevertheless, this improvement is not uniform for all aspects and is, for the most part, less
significant than that experienced by families with two spouses.

The main problem facing singleparent families is an economic one. Even if the single parent
is employed, it is usually difficult for him to meet his family's needs with only one salary.
Indeed, half of the heads of singleparent families reported that their incomes were not sufficient
to cover most of their basic daily needs, and that their standard of living had declined sharply,
relative to that which they had enjoyed prior to immigration.

The economic problem is even more severe, given that the heads of most singleparent families
are women, whose employment and salary rates are lower than those of men. Thus, only one
quarter of all the single mothers were employed at the time of the survey. The employment rate
of single mothers over the age of 40 bore witness to their particularly difficult situation: only
159& of them were employed at the time of the survey, compared with married mothers, whose
employment rate was three times greater.

Economic difficulties were reflected in the particularly low percentage of singleparent families
that had purchased housing  about 770, as opposed to 3\fo of twoparent families. Only a

minority of singleparent families reported that they intended to purchase housing in tlie future.

Despite the difficulties with which the heads of singleparent families must cope, most of them
reported that, if faced with the decision today, they would again decide to immigrate to Israel,
and that they intended to remain in Israel.
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