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זוקציר

כ רבים. מבוגרים עולים עמו הביא העמים חבר מארצות העלייה גל
ומעלה. 55 בני הנם 1989 מאוקטובר לארץ שהגיעו עולים 100,000

עמד העמים חבר מארצות ומעלה 55 בני עולים בקרב שנערך ארצי סקר
קליטתם בתהליך המבוגרים העולים של המיוחדים והצרכים הקשיים על

התחום כגון: בתחומים המבוגרים העולים של מצבם את בחן הסקר בארץ.
הדיור תחום הכלכלי, התחום הנפשיחברתי, התחום הבריאותיתפקודי,

ועוד.

צורכי את ההולם דיור הוא עלייה בקליטת המרכזיים הנושאים אחד
מהווה במיוחד, מבוגרים אנשים עבור העדפותיו. את ותואם העולה

רמת על ניכרת בצורה המשפיע גורם היבטיה, כל על המגורים, סביבת
יש בנוסף, הכללית. הרצון שביעות ועל הביטחון תחושת על הפעילות,

הדירה אחזקת והוצאות הדירה שכר עלות  כלכלי היבט גם לדיור
המבוגרים העולים בקרב בעיקר החיים, רמת על ניכרת במידה משפיעים

הכנסה. מהבטחת או יקנה ז מקצבת המתקיימים

להסתדר המבוגרים העולים מצליחים כיצד בוחן זה ראשוני דו"ח
את מגדירים הם וכיצד בדיור הקשיים אף על בארץ, הראשונה בתקופה
של נוספים מאפיינים נבחנים כן הדיור. בתחום המיוחדים צורכיהם

בשפה ידע התפקודי, המצב המשפחתי, המצב בתחום זו, אוכלוסייה
את ההולמים הדיור פתרונות סוג על המשפיעים וכוי, העברית

צורכיהם.

בשיתוף ישראל, וגיוינט ברוקדייל גיוינטמכון ידי על נערך הסקר
. השיכון ומשרד אשל עם
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תודה דגרי

בשלבים לנו שסייעו הגורמים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
לביצועו. רבות ותרמו המחקר של השונים

אגף מנהל סגן ברזון, מיכאלה  ולנציגיו השיכון למשרד מודים אנו :

ששון, והניה ופיתוח מדיניות תחום ראש פיאלקוב, חיים איכלוס, \

לפיתוח מהאגודה רותם ולדרור שטרקשל למיקי מחקר; תחומי על ממונה
גורמים שלושה ישראל. מגיוינט אייז ולמוטי (אשל) לקשיש שירותים

שלביו. בכל אותו וליוו המחקר למימון שותפים היו אלו

לכתיבת בהערותיהם רבות שחרמו ההיגוי ועדת לאנשי נתונה תודתנו
השתתפו למחקר, השותפים הארגונים שלושת של לנציגים בנוסף הדו"ח.
וספי לאומי לביטוח המוסד נציגת מוראי בייץ שרית ההיגוי בוועדת

העלייה. לקליטת המשרד נציגת כהן,

פקטור, ולחיים ישראל, גייונט מנכ"ל חביב, לגיק במיוחד מודים אנו
המחקר של השלבים בכל לנו ייעצו אשר ברוקדייל מכון מנהל סגן

לגיבושו. רבות ותרמו

תודה ברודסקי ולניני נועם לגילה ובמיוחד ברוקדייל במכון לחוקרים
לעזור. הנכונות ועל הייעוץ על

הריאיון. עבודת ביצוע על תודה ולצוות, צמח למינה דחף, למכון

ובהדרכת לרוסית בתרגומים לנו שעזרה הרפי לאלכסנדרה תודה לבסוף, יי

המראיינים.
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מבוא .1

כרבע רבים. מבוגרים עולים עמו הביא העמים חבר מארצות העלייה גל
55 בני הינם ואילך 1989 אוקטובר אחרי לארץ שהגיעו מהעולים
העולים של המוצלחת לקליטתם להביא הניסיונות במסגרת ומעלה.
המודעות גוברת שפה, ולימוד דיור תעסוקה, כגון מרכזיים, בתחומים
הקשיים כי להניח סביר המבוגרים. העולים של המיוחדים לצורכיהם
פיזית לסביבה להסתגל הצורך זה ובכלל בפניהם, לעמוד העלולים
יהיו חדשה, שפה וללימוד חדשים ולערכים לנורמות שונה, וחברתית
לקשיים מעבר יותר. הצעירים העולים נתקלים בהם מאלה רבים
הנובעים מיוחדים צרכים המבוגר לעולה העלייה, מעצם הנובעים
כרוניות מחלות כגון מבוגרות, לאוכלוסיות אופייניות מבעיות

ונפשיות. תפקודיות ומוגבלויות

צורכי את ההולם דיור הוא העלייה בקליטת המרכזיים הנושאים אחד
כל על המגורים סביבת במיוחד, קשישים עבור העדפותיו. ואת העולה
תחושת על הפעילות, רמת על ניכרת בצורה המשפיע גורם מהווה היבטיה
להשפיע, עשויה המגורים סביבת הרצון. שביעות ועל הכללית הרווחה
רמת שמירת ועל היוםיום בפעילות הקשיש תפקוד המשך על כן, כמו

עצמאותו.

האדם של החברתי התפקוד על גם השלכות ישנן המגורים לסביבת
הפיזית לסביבתו הקשיש של עולמו הצטמצמות רקע על  זאת המבוגר.
עלול הקשישים, בקרב הנפוץ מהבית, ביציאה קושי הקרובה. והחברתית
של מגוריו באזור הדיירים של אופיים החברתיים. קשריו את לצמצם
שכניו עם משותפת" "שפה מוצא הוא שבה והמידה המבוגר העולה

החברתית. פעילותו רמת על משפיעים

עשויות דירה אחזקת על והוצאות הדירה שכר שעלות לזכור יש כן, כמו
הדיור בתחום הוצאות של הנטל החיים. רמת על ניכרת במידה להשפיע
כמה אחת על עובדים. אינם אם בעיקר צעירים, לעולים אפילו כבד
מהביטוח זיקנה מקצבת החיים הקשישים על מכבידות אלה שהוצאות וכמה
מכסה אינה זו אולם דירה בשכר עזרה מקבלים קשישים אותם הלאומי.

העלות. את כלל בדרך
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הומוגנית אוכלוסייה אינה המבוגרים אוכלוסיית כי לציין, יש
החברתית הרשת ומבחינת עצמאיים חיים ניהול יכולת תפקוד, מבחינת
העולים של האישית לרווחתם לתרום מנת על לרשותם. העומדת
פתרונות להצעת המיועדים ובתכנון, בחשיבה צורך יש המבוגרים,
שונות קבוצות של לצורכיהן יתאימו אשר הדיור, בתחום חלופיים

טבעיים. תמיכה משאבי של מרבי ניצול תוך המבוגרים, של

היא היומיומי בתפקוד ועזרה רגשית לתמיכה העיקריים המקורות אחד
משתנה. המשפחתית המסגרת בהם מקרים יש העלייה בעקבות המשפחה.
בהסדרי שינוי גם חל ולעתים המשפחתית מהרשת ניתוק חל לעיתים
הצורך בגלל משפחתם, בני עם לגור התחילו מהמבוגרים חלק מגורים.
חשוב וכוי. כלכליים קשיים דיור, במציאת קשיים הדדית, בעזרה
ועל מגורים הסדרי על המשפחות, של החדשה ההתארגנות על ללמוד
את להעריך ניתן שלא מכיוון זאת, העולים. חיי על אלה של ההשלכות
על הניתנת העזרה את בחשבון להביא מבלי זו אוכלוסייה של הצרכים

המשפחה. בני ידי

נערך המבוגרים, העולים של המיוחדים והצרכים הקשיים על לעמוד כדי
כולל הסקר העמים. חבר מארצות ומעלה 55 בני עולים של ארצי סקר
1989 באוקטובר שהחל העלייה בגל ארצה שעלו עולים 810 של מדגם
ריאיון באמצעות נערך הסקר יותר. או חודשים שישה בארץ שוהים ואשר
.1992 דצמבר  אוקטובר בחודשים העולה, בבית ברוסית, מובנה אישי
אשל בשיתוף ישראל, וגיוינט ברוקדייל גיוינטמכון ערכו הסקר אח

השיכון. ומשרד

את בדק הסקר המבוגרים. העולים של הצרכים נבחנו הסקר במסגרת
החברתיים התפקודיים, הבריאותיים, הדמוגרפיים, מאפייניהם
תעסוקה דיור, דפוסי וכן המבוגרים, העולים אוכלוסיית של והנפשיים

בשירותים. ושימוש
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העולים של הדיור למצב הקשורים בממצאים מתמקד זה ראשוני ו"ח ד
הסדרי דירה, במציאת קשיים על ממצאים כולל הדו"ח המבוגרים.
רצון שביעות בדירה, בניקיימא מוצרים ועל דירה על בעלות מגורים,
מאפיינים מספר בדו"ח מובאים בנוסף, זה. בתחום והעדפות מהדיור
להבנת כרקע המבוגרים, העולים של וחברתיים בריאותיים דמוגרפיים,

זה. בנושא הקיימים ולקשיים הדיור בתחום הממצאים

ובני 6455 בני  גיל קבוצות שתי לגבי בנפרד נערך הממצאים ניחוח
קבוצות שתי בין הבדלים קיימים רבים שבתחומים מכיוון זאת .+65
לטיפול שירותים הכנסה, הבטחת כמו לקצבות, הזכאות בתנאי אלה
בארץ, הוותק לפי נפרד ניחוח נערך כן, כמו וכוי. דיור ממושך,

משמעותי. באופן להשפיע עשוי בארץ השהייה משך בהם בתחומים

של מקיף ניתוח ייערך בהם ומפורטים, נפרדים דו"חות יפורסמו בעתיד
עולים מוגבלים, כגון העולים, בקרב נבחרות קבוצות של וכן תחום כל

וכוי. בארץ שונים באזורים הגרים
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ים סוצי(דמוגרפי מאפיינים .2

.(+75 (בני ישישים הינם 351 ,+65 בני העולים הקשישים כלל מתוך
שיעור בה הוותיקה, האוכלוסייה בקרב מאשר יותר נמוך זה שיעור
צעירה היא המבוגרים העולים אוכלוסיית ולכן ,%42 הוא הישישים

גיל. קבוצת באותה הוותיקים מאוכלוסיית יותר

האוכלוסייה בקרב משיעורן גבוה המבוגרים העולים בקרב הנשים שיעור
לעומת העולים, בקרב 61?; הוא 6455 בגילאי הנשים שיעור הוותיקה.
63|; הוא +65 בגילאי הנשים שיעור הוותיקה. האוכלוסייה בקרב 54\

הוותיקה. האוכלוסייה בקרב 5631 לעומת העולים, בקרב

באוכלוסייה לשיעורם בהשוואה נמוך הנשואים המבוגרים העולים שיעור
,%75 הוא הנשואים העולים אחוז ,6455 גילאי בקרב הוותיקה.
ההבדל ,+65 בני העולים בקרב הותיקה. האוכלוסייה בקרב %82 לעומת
בקרב הנשואים שיעור  יותר עוד משמעותי הוותיקה האוכלוסייה בין

הוותיקה. האוכלוסיה בקרב 613; לעומת *ד4, הוא העולים

גבוה הגברים בקרב הנשואים שיעור הוותיקה, לאוכלוסייה בדומה
בקרב לדוגמה, הגיל. קבוצות בשתי הנשים, בקרב הנשואות משיעור
נשים, בקרב ואילו ,%76d הוא הנשואים שיעור ,+65 בני גברים

. (1 תרשים (ראה 3^ הוא הנשואות שיעור

1 תרשים

ומין גיל לפי נשואים
120 ך .

100  90

80 ill /=7\65 i:;>x;::;> r\
60  f I Wk :

40  *' ■:■y■:■ 31 ■

20  ■ ■;y.S tic. :

01! y Jz \n\\ v
5564 6!>*

OIT11JJ md'm
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יותר "צעירה" (+65 (בני הקשישים העולים שאוכלוסיית אף שעל מכאן,
מורכבת (443;) מחציתה כמעט הרי המקבילה, הוותיקה האוכלוסייה מן
מבוגרות. מאוד אוכלוסיות כלל בדרך המאפיין דבר נשואות, לא מנשים
%31d רק כוללת הגילאים באותם הוותיקה האוכלוסייה השוואה, לשם
העולים שמרבית לציין יש ו3). 2 תרשימים (ראה נשואות לא נשים
הגיל מקבוצות בשונה ואלמנות, אלמנים הם נשואים שאינם המבוגרים

יותר. גבוה הגרושים שיעור בהן יותר, הצעירות

בעלי שיעור העולים, בקרב יותר הצעירות הגיל לקבוצות בדומה
ל%67, ומגיע גבוה הוא המבוגרים הגילים בקרב תיכונית העל ההשכלה
ל;203 המגיע הוותיקה, באוכלוסיה שיעורם מאשר בהרבה גבוה שיעור
במאפיין המינים בין משמעותי הבדל נמצא לא .(4 תרשים (ראה בלבד

זה.

. (813;) האירופאיות מהרפובליקות באו המבוגרים העולים רוב

2LJ01W1B

והותיקים העולים באוכלוסיית 5564 בני התפלגות
(באחוזים) משפחתי ומצב מין לפי

50 1 ■

42 ךיל^41 40 , י4 .40  WMf;;. ^^^ .;.. ;.;

35 [:. ;: י ^^111
30 1^:::: .י י; ^BlIM

20  ^H;:::v:::v:v ^■lii ■■

נשואים גברים נשואים לא גברים נשואות נשים נשואות לא נשים

| עולים £| ותיקים
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3 תרשים

והותיקים העולים באוכלוסיית +66 בני התפלגות
(באחוזים) משפחתי ומצב מין לפי

50 ך ■

44

40  1^
36 ^נ

30  28 [ ^^ 1

111 25 1^
20  ^H 1^ ^H

0 1 ^_____] ^ 1 ^ נ ^ 1

נשואים גברים נשואים לא גברים נשיםנש1א1ח נשואות לא נשים

■ עולים [1] שיקים

4 תרשים

העולים השכלת
למדו לא ./.ך

32^ גבוהה^>^^^^/^^^|^^^^ השכלה
יסודי/תיכון (אוניברסיטה)^^::::;:;:;:::;;::!:::::;:!:::;:;:!:::|^^^₪^^^^^

^^ ' x\ljjlll
247."  "

מדרשוחטכניקש
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הדיור בתחום ממצאימ .3

של בתשובותיהם משתקפת הקליטה בתהליך הדיור נושא של הרבה חשיבותו
קליטתם. במהלך נתקלו בהן העיקריות הבעיות שתי מהן לשאלה העולים
תחום את ציינו *6ד  ביותר הגבוהה בשכיחות הוזכרה הדיור בעיית
הבעיות את ציינו כמחצית העיקריות, הבעיות משתי כאחת הדיור
נושא את ציינו 231 ואילו השפה בלמידת בעיות ציינו 2W הכלכליות,

קליטתם. במהלך בהן שנתקלו העיקריות הבעיות כאחת התעסוקה

עלידי והן 6455 בני עלידי הן דומה בשכיחות הוזכר הדיור נושא
בקרב במיוחד הוזכר התעסוקה נושא כצפוי, זאת, לעומת .+65 בני
.+65 מבני %10d רק לעומת  מתוכם ל;503 קרוב  6455 בני
393; לעומת ,543;  +65 בני ידי על יותר הוזכרו כלכליות בעיות

.6455 מבני

שנתגלו ולבעיות המבוגרים העולים של הדיור לתנאי שנתייחס לפני
מחצית זו. אוכלוסייה של הגאוגרפי הפיזור את נתאר זה, בתחום
חיפה באזור 30?; והמרכז, תלאביב באזור גרים המבוגרים העולים

והדרום. בארשבע ירושלים, באיזורים העולים ויתר והצפון

מהעולים שרבע נמצא יישוב, גודל לפי פיזורם מבחינת בנוסף,
בני בישובים מתגוררים 443; הגדולות, מהערים באחת מתגוררים
(פחות קטנים בישובים מתגוררים וכשליש חושבים 200,000 עד 50,000

תושבים). מ50,000

דירה במציאת קשיים 3.1

אלא, למגורים, דירה במציאת הקושי אינה הדיור בתחום הבעיה עיקר
דירה לחלוק והצורך הדירה שכר של הגבוהה העלות בהמשך, שנראה כפי

נוספים. אנשים של רב מספר עם קטנה

במציאת בקשיים נתקלו לא כי אמרו מהעולים אחוז וחמישה שבעים כך,
דרך אותה מצאו ו421 מתווך, באמצעות דירתם את מצאו %40d דירה.

וחברים. משפחה בני
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כמחצית גבוהה. בתדירות דירתם את מחליפים העולים זאת, עם
יותר, או שנתיים בארץ ונמצאים דירה קנו שלא המבוגרים, מהעולים
יתרה פעמיים. דירתם את החליפו ו^14 דירתם, את אחת פעם החליפו
דירה, באותה ולגור להמשיך מתכוונים אינם מהעולים כשליש מזאת,
בגלל זאת הקרובה. בשנה דירה באותה לגור שימשיכו בטוחים אינם או
בני עם משותפים במגורים קשיים גדולה, צפיפות מדי, גבוה דירה שכר

להאריכו. אפשרות ללא השכירות חוזה סיום ו/או משפחה

מגורים הסדר 3.2

אנשים של היומיום בחיי עזרה ושל רגשית תמיכה של העיקרי המקור
לעולים וילדים. הזוג בני בעיקר המשפחה, בני הוא מבוגרים
חדשה, שפה בלמידת חדשה, לסביבה בהסתגלות מיוחד קושי יש המבוגרים
ובהתמודדות העלייה, של הראשונה בתקופה הדרושים סידורים בביצוע
בתקופה וזאת בריאותיות, מבעיות הנובעים היומיום, בחיי קשיים עם
ביותר והזמין העיקרי העזרה מקור מצומצמים. כלכליים משאבים של

המבוגר. העולה עם ביחד החיים המשפחה בני טבעי באופן הוא

עם גרים (703;) המבוגרים העולים שרוב מפתיע, זה אין כן, על
עם גרים %9d בלבד, הזוג בני עם גרים אחוז עשר ארבעה ילדיהם.
%2 ורק משפחתם בני שאינם אנשים עם גרים 4* אחרים, משפחה בני
האוכלוסייה בקרב הילדים עם הגרים שיעור .(5 תרשים (ראה לבד גרים
741 ,+65 בני בקרב לדוגמה, בהרבה. נמוך הוותיקה היהודית
הוותיקה. האוכלוסייה בקרב %20d לעומת ילדיהם עם גרים מהעולים

העולים בקרב יותר גבוה בלבד הזוג בני עם הגרים העולים שיעור
ולוח 1 לוח (ראה 6455 בני בקרב במיוחד בארץ, זמן יותר השוהים
בן עם גרים משנה פחות בארץ השוהים 6455 מבני %5 לדוגמה, .(2
כי ייתכן, ויותר. שנתיים בארץ השוהים מאלה 22^ לעומת בלבד, הזוג
p. להסתדר, מתחילים העולים כאשר העלייה, של הראשונה התקופה לאחר
כי גם יתכן אך נפרדים. למגורים לעבור יותר נוטים קשישים זוגות
שבקרב מהעובדה נובעים וותק, לפי הבית משק בהרכב מההבדלים חלק
בארץ, יותר או שנתיים השוהים 6455 בני בקרב ובמיוחד העולים
הנמצאים אלה בקרב מאשר נשואים זוגות של יותר גבוה שיעור ישנו
שנמצאו הנשואים בשיעור אלה הבדלים *ד5. לעומת 783; משנה פחות
הלשכה של לנתונים מתאימים שונות בתקופות שעלו עולים בקרב בסקר

P.
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5 תרשים

העולים של המגורים הסדרי

140/0 20/040/0 90/0

'\■■'■■^ [Ij אחרים משפחה 'J3 עם

כ;773 ,1990 בשנת .6455 בני העולים כלל על לסטטיסטיקה iv onrn
באותם מעולים %63d לעומת נשואים, היו 6455 בני מהעולים

.1992 ב הגילאים

במשק גרים יותר או שנתיים בארץ השוהים +65 מבני כרבע הכל בסך
מתגוררים לבד, הגרים ל;51 בנוסף בלבד. קשישים מתגוררים שבו בית
אחרים משפחה בני עם הגרים %4d עוד ויש בלבד, הזוג בן עם 173;

מבוגר הורה אפילו ולפעמים אחות או אח כגון קשישים בעצמם שהם
הזוג. בני משני אחד של מאוד
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1 ל1ח

6564 בני העולים של המגורים הסדרי
(באחוזים) ותק לפי

ויוחר שנתיים שנתיים ער שנה שנה עד שנה חצי םה"כ הסדרמג1רים

3 0 5 2 לבר גר

23 15 5 17 גרעםבןזוג

46 53 48 50 וילדים ז1ג בן עם גר

14 16 25 16 בלבד ילדים עם \ר

14 16 17 15 אחרים א1 משפחה עם גר

2 לוח

+65 בני העולים של המגורים הסדרי
(באחוזים) ותק לפי

1י1תר שנתיים שנתיים ער שנה שנה ער שנה חצי סה'כ הסדרמג1רים

5 2 2 3 לבר גר

17 10 9 12 גרעםבןזוג

30 31 35 31 וילדים זוג בן עם גר

41 45 40 43 בלבד ילדים עם גר

7 12 14 11 אחרים א1 משפחה עם גר
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ביישובים גבוה בלבד זוג בן עם או לבד המתגוררים העולים שיעור
231  הגדולים ביישובים שיעורם לעומת תושבים מ50,000 פחות בני
יותר הגבוה הדירה שכר של תוצאה שזוהי סביר בהתאמה. :.j%3 לעומת
תלאביב באזור הגדולות. בערים ציבוריים דיור פתרונות והעדר
בקרב ויותר 2§\ לעומת זוג בני עם או לבד מתגוררים 10* רק והמרכז

האחרים. באזורים העולים

מצבם את ציינו ילדיהם, עם הגרים המבוגרים מהעולים אחוז תשעים
ציינו וכ;803 ילדיהם, עם משותפים למגורים העיקרית כסיבה הכלכלי
עם שגרים מאלה 40^ זאת, עם יחד ילדיהם. של הכלכלי מצבם את גם
הכלכלית הסיבה לשעבר. המועצות בברית גם כך גרו בארץ ילדיהם
עם הגרים עולים בקרב גם משותפים למגורים עיקרית כסיבה צויינה

אחרים. משפחה בני

הכנסות כגון שונים, כלכליים היבטים של ניתוח מובא להלן 4 בסעיף
אחרים. משפחה מבני בנפרד להתגורר היכולת על והשפעתם ותעסוקה,
לחיות העולים של יכולתם על להשפיע העשויים נוספים גורמים ישנם
רפואיים במאפיינים העוסקים הסעיפים להלן ראה עצמאי. באופן

העברית. בשפה ובשליטה חברתיות ברשתות ותפקודיים,

דירה על בעלות 3.3

כצפוי, .(3 לוח (ראה דירה רכשו המבוגרים העולים מכלל %13d
מעטים רק כאשר בארץ, ותק לפי הדירה על בבעלות הבדלים קיימים
מאלה כחמישית לעומת דירה, קנו בארץ משנתיים פחות שנמצאים מאלה

יותר. או שנתיים בארץ הנמצאים

כך .+65 בני של משיעורם גבוה דירה שקנו 6455 בני העולים שיעור
6455 בני מהעולים 223; יותר או שנתיים בארץ הנמצאים העולים בקרב
המקרים ברוב כי לציין ראוי .+65 מבני 163; לעומת דירה בעלי הם
המבוגרים העולים של הזכאויות שילוב באמצעות התאפשרה הדירה קניית
אחוז וחמישה חמישים הזוג). בני (לא האחרים המשפחה בני ושל
זאת עשו דירה, רכשו אשר +65 מבני ו;873 ,6455 בני מהעולים

משפחה. בני עם במשותף

11
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3 לוח

העולים בקרב דירה על בעלות
(אחוזים) וגיל ותק לפי

סה"כ ויותר שנתיים שנהעדשנח"ם שנה עד שנה חצי גיל

13 19 10 2 סר."כ

16 22 12 4 5564

12 16 9 1 *65

גילאי מקרב 535  הקרובה בשנה דירה לרכוש מתכוונים מהעולים מעטים
סיבות: בכמה זאת נימקו העולים .+65 גילאי מקרב בלבד ו;13 6455
ציינו 90?; המשכנתא; את להחזיר יכולת להם שאין ציינו 9531

לרכוש לא כוונתם את נימקו +65 מבני %20d מספיקה, אינה שהמשכנתא
ילדיהם. בדירת לגור מתכוונים שהם בכך דירה

בשכירות גרים בארץ משנה פחות הנמצאים המבוגרים העולים כל כמעט
\1\ בקרבם כאשר בארץ, שנתיים לאחר %66 ל יורד זה שיעור פרטית.
מחברה ציבורית בשכירות גרים 14Z בבעלותם, הנמצאת בדירה גרים
היתר .(4 לוח (ראה משפחה לבן השייכת בדירה גרים ו>33 משכנת
מאוכלוסיית משליש ליותר כלומר, פרטית. בשכירות לגור ממשיכים
קבוע דיור פיתרון יש ויותר, שנתיים בארץ השוהים המבוגרים העולים

הפרטי. בשוק לשכירות נזקקים אינם והם

תושבים) מ50,000 (פחות קטנים בישובים דירה שקנו העולים שיעור
1ד1 לדוגמה, גדולים. יותר בישובים דירה שקנו מאלה במקצת גבוה
הגרים מאלה \ר לעומת דירה קנו קטנים בישובים הגרים מהעולים
שקנו העולים בשיעור הבדלים נמצאו , כמוכן גדולים. בישובים
דירה רכשו 6Z והמרכז, תלאביב באזור למשל, אזורים. לפי דירות

.(5 לוח (ראה והדרום בארשבע באיזור 223; לעומת
12



*
4 לוח

העולים של המגורים צורת
(באחוזים) ותק לפי

1י1ר1ר שנתיים שנתיים עד שנה שנה עד שנה חצי סה"כ מגורים צורת
שבבעלותו ברירה גר

משותפת בעלות (כולל
17 8 0 10 1דמי משפחה בני עם i

מפתח)

כבעלות בדירה גר

3 3 3 3 אחר משפחה בן

14 4 2 8 ציבורית בשכירות \ר

66 85 95 79 פרטית בשכירות גר

5 לוח

העולים של מגורים צורת
(באחוזים) אזור לפי

בארשבע אזור תלאכיב חיפה
והדרום ירושלים והמרכז ן והצפו מגורים צורת ;

שבבעלותו בדירה גר
משותפת בעלות (כולל
ודמי משפחה בני עם

22 1 2 6 1 4 מפתח)

בן בבעלות בדירה גר
9 2 4 אחר משפחה

20 6 114 ציבורית בשכירות גר

49 82 91 68 פרטית בשכירות גר

קנו מהעולים שחלק מהעובדה נובעים ל4 3 לוחות בין ההבדלים *

בה. גרים לא עדיים אך דירה
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מהעולים 203; והדרום. שבע באר באזור יותר נפוץ הציבורי הדיור
ו והצפון חיפה באיזור 141 לעומת ציבורי, בדיור גרים זה באזור
עולים כמעט אין והמרכז תלאביב באזור ירושלים. באיזור 6\

בדיור הגרים המבוגרים העולים שיעור זה. מסוג בדיור המתגוררים
לעומת Y1\ תושבים): מ50,000 (פחות קטנים ביישובים גבוה ציבורי

.(6 לוח (ראה יותר גדולים ביישובים הגרים מאלה %2d

ביישובים דירות לרכוש יותר הגדולה מהנטייה וכתוצאה מכך, כתוצאה
גדולים ביישובים הגרים העולים של (90\) המכריע הרוב הקטנים,
ביישובים הגרים מהעולים 603; לעומת פרטית בשכירות מתגוררים

הקטנים.

6 לוח

העולים שי מגורים צורת
ישוב* גורי יפי

המונה ישוב יותר המונה ישוב
מ50,000 פחות נפש מ50,000

נפש י מגורים צורת
(כולל שבבעלותו בדירה גר

משפחה בני עם משותפת בעלות
17 7 מפתח) ודמי
6 1 אחר משפחה בן בבעלות בדירה גר

17 2 ציבורית בשכירות גר

60 90 פרטית בשכירות גר

הבדלים אך הישובים, גודל של יותר רחבה חלוקה לפי גם נבדק *
וישובים נפש 50,000 מעל המונים ישובים בין רק נמצאו משמעותיים

נפש מ50,000 פחות המונים
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הדיור תנאי 3.4

כ51 אחרים, משפחה בני עם או ילדיהם, עם המתגוררים העולים בקרב
מבוגרים עולים כמעט אין לחדר. נפשות 2 ל מעל של בצפיפות חיים
זאת, עם לחדר. נפשות 2.5 ל מעל של צפיפות עם בדירות הגרים
חדר להם אין בהן בדירות גרים מבוגרים עולים של מבוטל לא שיעור
עם הגרים מהבודדים ולשליש ילדיהם עם הגרים מהזוגות 113; ל נפרד.
הגרים הבודדים העולים לכמחצית כן, על יתר נפרד. חדר אין ילדיהם

בדירה. נפרד חדר אין אחרים משפחה בני עם

ההכרחי הבסיסי הציוד בכל מצוידות העולים גרים בהן הדירות כל
מזו, יתרה וכוי). בסיסי ריהוט בישול, תנור או כיריים (מקרר,
איתם המשפחה בני בבעלות או בבעלותם רוב, פי על הם, אלה פריטים
צבעונית טלויזיה בבעלותם יש מהעולים ניכר לשיעור גרים. הם
עולה השיעור . {20\) וידיאו ומכשיר (683;) כביסה מכונת , (843,)
זוגות גם כי לציין יש ויותר. שנתיים בארץ הנמצאים העולים בקרב

בניקיימא מוצרים בבעלותם מחזיקים לבד הגרים מבוגרים עולים
טלויזיה יש ל;853 כביסה, מכונת יש שלישים לכשני מקרר, יש לכ;803
הדירה את החולקים אלה בקרב או לבד, הגרים בודדים בקרב צבעונית.
בני מוצרים רכשו יותר נמוך שיעור משפחה, בני שאינם אנשים עם

קיימא.
ו

הדיור ומתנאי המגורים מהסדר רצון שביעות 3.5

[ הקשורים נושאים במספר העולים של הרצון שביעות את נבחן זה בפרק
שביעות שלהם, המגורים מהסדר רצון שביעות כגון, הדיור, לתחום
שלהם הדיור תנאי את מעריכים הם וכיצד גרים הם בהן מהדירות רצון
נבדוק כן כמו לשעבר. המועצות בברית להם שהיו לאלה בהשוואה בארץ

הדיור. בתחום לעתיד תכניות

אנשים עם הגרים העולים מקרב 583; משותפים: מחיים רצון שביעות
מהסדר רצון שביעות הביעו הזוג) מבני (חוץ הבית, במשק נוספים
הביעו 501 ילדיהם, עם הגרים נשואים זוגות בקרב הקיים. המגורים
(לא הבודדים מהעולים %66 לעומת המשותפים מהחיים רצון שביעות

ילדיהם. עם הגרים נשואים)
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נתבקשו זוגם, לבן מחוץ נוספים אנשים עם הגרים המבוגרים העולים
היתרונות שני משותפים. מגורים של והחסרונות היתרונות את לציין
ועזרה כלכליים יתרונות הינם מהם שלישים שני ידי על שהוזכרו
כי ציינו נשואים) (לא הבודדים מהעולים שליש לכך, בנוסף הדדית.

הבדידות. הרגשת על מקלים משותפים מגורים

מבוטל לא שיעור כי לציין יש משותפים, חיים של לחסרונות בקשר
אחרים. אנשים עם משותפים בחיים חסרונות כלל שאין טענו  כרבע
שגרים מאלה 751) משותפים בחיים חסרונות שישנם שציינו אלה בקרב
ואי ויכוחים שישנם ציינו כשליש הזוג), בן מלבד אחרים אנשים עם

פרטיות. וחוסר דיור צפיפות של בעיות ציינו וכרבע שקט

מרוצים מהעולים אחוז ושניים שישים הדיור; מתנאי רצון שביעות
לאי העיקריות הסיבות .(7 לוח (ראה כיום חיים הם בה מהדירה
שביעות גבוה. דירה ושכר מדי קטנה דירה הן: שצויינו הרצון שביעות
פחות השוהים העולים בקרב 543;) בארץ הוותק עם עולה מהדירה הרצון
ויותר). שנתיים בארץ השוהים העולים בקרב 653; לעומת בארץ משנה
בדירות המתגוררים העולים בקרב נמצאה במיוחד גבוהה רצון שביעות

.(85^ שבבעלותם

והשוואת הנוכחית מהדירה רצון שביעות 2^
בברה"נז הדיור לתנאי הנוכחיים הדיור תנאי

(באחוזים) הדירה על בעלות סוג לפי

סה"כ בשכירות דירה בבעלות דירה
מהדירה: רצון שביעות

62 69 85 מאוד/מרוצה מרוצה
28 31 12 מרוצה כלכך לא
10 10 3 מרוצה לא בכלל

נוכחיים דיור תנאי
דיור תנאי לעומת

בברה"מ:

6 5 13 יותר טובים עכשיו
14 12 31 הדבר אותו
80 83 56 טובים פחות עכשיו
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פחות טובים כיום מגוריהם תנאי כי ציינו (80^ העולים רוב
הם כאשר כי נראה .(7 לוח (ראה מוצאם בארץ להם שהיו מהתנאים
המועצות בברית להם שהיו לאלה כיום שלהם הדיור תנאי את משווים
המחיר לבין הדירה של הפיזיים התנאים בין מפרידים אינם הם לשעבר,
טובים פחות הדיור שתנאי שטענו אלה בקרב כך, עבורה. משלמים שהם
כי העובדה את כסיבה \ר6 ציינו המוצא בארץ להם, שהיו מהתנאים
העובדה את ציינו ו^50 יותר גבוהה בארץ דירתם של האחזקה עלות
עם הדירה את לחלוק הצורך הוזכרו כן כמו בבעלותם. היתה הדירה ששם

.(40^ קטנה בארץ שהדירה והעובדה , (43^ שותפים

פחות טובים כיום שלהם הדיור שתנאי טענו %58 הדירות, בעלי בקרב
הגרים אלה בקרב 833; לעומת לשעבר המועצות בברית להם שהיו מאלה
שתנאי ושטענו דירה שקנו העולים בקרב להם. שייכת שאינה בדירה
לשעבר, המועצות בברית להם שהיו מאלה טובים פחות שלהם הדיור
קטנה בארץ דירתם ,(65^ הגבוהה האחזקה עלות בעיקר הם לכך הסיבות

. (333;) שותפים עם הדירה את לחלוק והצורך (47^ יותר

דירה). לקניית (מעבר הדיור בתחום לעתיד תכניות על נשאלו העולים
לעבור כוונות לגבי נשאלו זוג בן עם או לבד המתגוררים עולים
זאת לעשות מתכוונים אחוז שישה משפחה. בני עם משותפים למגורים
בדירה לגור להמשיך כוונות לגבי עדיין. יודעים אינם 12^ ועוד
ידעו. לא וכ;203 ימשיכו, שלא 163; ענו הקרובה בשנה הנוכחית
גבוה דירה שכר היו ידיעה) אי (או הדירה לעזיבת השכיחות הסיבות
משותפים במגורים וקושי מדי קטנה דירה מהעונים), מחצית (כמעט מדי

אחרים. עם

הדיור בתחומ העדפות 3,6

\רר  לילדים הקירבה הוא מגורים מקום בבחירת ביותר החשוב הגורם
ביותר. החשובים הגורמים משלושת כאחד זה גורם ציינו מהעולים
ציינו ו;!28 נמוך דירה שכר של החשיבות את ציינו 523; בנוסף,

.(8 לוח (ראה עירוני ביישוב מגורים

+65 מבני 353; הגיל. קבוצות בין העדיפויות בסדרי הבדלים קיימים
הגיל קבוצת בקרב (*ד1 בריאותם למצב שתתאים לדירה חשיבות ייחסו
חשוב כגורם עבודה למצוא האפשרות את ציינו 4* ורק יותר) הצעירה

.6455 בני בקרב \ר2 לעומת
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כחשובים ציינו העולים אשר הגורמים 8 ל1ח
(באחוזים) המגורים מקום בבחירת להם

שציינו העולים z
להם חשוב הגורם כי הג1רם

לבני א1 לילדים קירבה
77 אחרים משפחה

52 דירה לשכר נמ1ך מחיר

28 "שוב סוג

למצב שתתאים דירה
27 בריא1חם

27 בארץ איזור

לעצמו רירה
22 זוגתו) (ולבת

לרכישת נמוך מחיר
20 דירה

עבודה למצוא אפשרות
14 בקירבחמקום

12 גדולה דירה

לת1שבים/ע1לים קירבה
11 מא1ת1ארץמ1צא

9 גילם לבני קירבה
\

בסך לגור. רוצים היו בארץ אזור באיזה לציין גם התבקשו העולים
הינם בהם באזורים לגור להמשיך רוצים העולים שרוב נמצא הכל
והדרום בארשבע באזור הגרים מהעולים שליש למעט היום מתגוררים
(מחירי הדיור שעלות למרות זאת, המרכז. באזור לגור רוצים שהיו

והדרום. בארשבע באזור יותר נמוכה והשכירות) הדירות

הדיור. בהוצאות לחסוך כדי לעשות מוכנים היו מה נשאלו העולים
יותר יקרים. פחות ובאזורים בשכונות לגור מוכנים היו כי ענו 751
גרים הם שבהן מאלה יותר קטנות בדירות לגור נכונות הביעו ממחציתם
הביעו ילדיהם עם גרים שאינם מאלה אחוזים וארבעה ארבעים היום.

מעטים זאת, לעומת בהוצאות. לחסוך כדי ילדיהם עם לגור נכונות
(שאינם אחרים משפחה בני עם ולגור לעבור נכונות הביעו בלבד
או אחרת, משפחה עם דירה לחלוק או בהוצאות, לחסוך מנת על ילדים)

אחרים. של בדירה חדר לשכור
18
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דיור על והוצאות והכנסה תעסוקה כלכליים; היבטים .4

על ישירה השפעה יש ותעסוקה, הכנסות כגון כלכליים להיבטים
מבני בנפרד דירה לקנות או לשכור המבוגרים העולים של יכולתם

אחרים. משפחה

,6455 הגיל בקבוצת העולים לגבי רק לעומק נבדק התעסוקה נושא
עובדים, +65 מבני %2 רק למעשה, העבודה. בגיל עדיין הנמצאים

עבודה. מחפשים מ;103 ופחות

הגברים בקרב גבוה העובדים שיעור עובדים. %24d ,6455 בני בקרב
הנשים. בקרב 113; לעומת הגברים בקרב 44\  הנשים בקרב מאשר

לא אך הגברים בקרב עולה בארץ הראשונה השנה לאחר העובדים שיעור
לעומת עובדים בארץ ויותר שנה שנמצאים מהגברים %45d הנשים. בקרב

שנה. עד חודשים שישה בין בארץ שנמצאים מאלה 20\ רק

עבודה חיפשו או הסקר בתקופת (עובדים העבודה לכוח השייכים שיעור
בקרב יותר וגבוה בארץ הוותק עם עולה הריאיון) שלפני בשבוע
6455 בני מהעולים %20d הראשונה בשנה הנשים. בקרב מאשר הגברים
או שנתיים הנמצאים אלה בקרב כ301 לעומת העבודה, לכוח משתייכים
יותר גבוה העבודה בכוח הגברים שיעור בארץ, שנה לאחר יותר.

מהנשים. %17d לעומת הגברים מחצית מעל  הנשים משיעור

רוב דירה. שכר על גבוהות הוצאות על התלוננו העולים כאמור,
משפחה בני או ילדים עם שגרים מאלה %90d  המבוגרים העולים
שכר משלמים  בלבד הזוג בן עם או לבד שגרים מאלה %65m אחרים
הגרים המבוגרים מהעולים כשליש ומעלה. ש"ח) 840) 300$ של דירה
500$ עולה הדירה ששכר בדירות גרים ילדים עם או משפחה בני עם
עם או לבד גר שהעולה במקרים .(9 לוח ראה ) יותר או ש"ח) 1400)
ומעל ש"ח), 840) מ300$ יותר משלמים שלישים שני בלבד, הזוג בן

ש"ח). 1120) 400$ ל מעל אפילו משלמים רבע

19

A



האנשים עם מחולקות דירה שכר על ההוצאות המקרים ברוב זאת, עם יחד
אחרים אנשים עם הגרים המבוגרים העולים רוב איתם. הגרים הנוספים
560) 200$ בין שנע סכום עם דירה בשכר משתתפים הזוג בן מלבד

ש"ח). 840) 300$ לבין ש"ח)

ובקרב 6455 בני בקרב משמעותי באופן שונות אינן דיור על ההוצאות
לקבל זכאים +65 גיל מעל שעולים לזכור יש זאת עם יחד .+65 בני
למרות לזוג. שקל ו625 בודד לאדם שקל 510  דירה בשכר עזרה
בני בקרב יותר גבוה הדירה שכר גובה על המתלוננים שיעור זאת,

יותר). הצעירה הגיל בקבוצת 433; לעומת +65 מבני 573;) .+65

היישוב גודל לפי הדירה שכר בגובה מאוד משמעותיים הבדלים קיימים
תושבים) מ50,000 (פחות הקטנים ביישובים השונים. האזורים ובין
פחות משלמים ו;703 דירה שכר 300$ עד משלמים מהעולים לשליש מעל

גדולים. היותר ביישובים בהתאמה ו;193 %3d לעומת מ400$

וירושלים והמרכז תלאביב  הבאים שבאזורים עולה הסקר מממצאי
8* רק לעומת ויותר, 400$ של דירה שכר משלמים מהעולים %80d

והדרום. בארשבע באזור

והדרום בארשבע באזור הגרים מהעולים למחצית מעל מזאת, יתרה
באזור הגרים מאלה %5d לעומת מ300$ פחות שהוא דירה שכר משלמים

ירושלים. ובאיזור והמרכז תלאביב

בגילאים מהעולים משמעותי שחלק והעובדה דיור על הגדולות ההוצאות
מכלל גבוה בשיעור משתקפות הכנסה, מהבטחת או זקנה מקצבת חיים אלה
כלא או טוב כך כל כלא הכלכלי מצבם את שהעריכו המבוגרים העולים
כלא או טוב כך כל כלא הכלכלי מצבם את שהעריכו אלה שיעור טוב.
גבוה עדיין השיעור זאת עם יחד בארץ. הוותק עם במקצת קטן טוב
ו ,6455 בני בקרב 8631  יותר או שנתיים בארץ השוהים אלה בקרב

.+65 בני בקרב *9ר

20



9 לוח

גובה לפי בשכירות, הגרים 55+ בני העולים שיעור
המגורים והסדר המשולם הדירה שכר

או לבד גר .ילדים נשוי ילדים בורר*
עםבן]1\ אחרים ו/או אחרים י/אי

המשולם שכ"ר המשולם שכיר המשולם שכיר המשולם שכיד המשולם שכ"ר שכ"ר גובה
ע"משקהביח המבוגר עי הבית משק י ע המבוגר י ע הבית משק ע"י (בדולרים) המשולם

^ 6 5 16 8 099

3 14 0 18 3 100199

13 62 2 64 5 200299

37 18 17 1 14 300399
23 0 29 0 37 400499
4 0 36 0 29 500599
0 0 11 0 6 600860

122 276 310 249 259 N

את מכסה הבית משק של ההכנסה מידה באיזו נשאלו המבוגרים העולים
%13d רק וכוי. ביגוד אוכל, דירה, אחזקת כגון הבסיסיים, הצרכים
קרוב הבסיסים. הצרכים רוב או כל לכיסוי מספיקות שההכנסות ענו
מהצרכים חלק לכיסוי מספיקות שההכנסות דיווחו שלישים לשני
נמצא הצרכים. רוב לכיסוי מספיקות לא שהן טענו וכרבע הבסיסיים
הכנסתם כי הטוענים אלה שיעור מסויים. שיפור חל בארץ שנה שלאחר
ל %37n יורד הבסיסיים הצרכים רוב או כל לכיסוי מספיקה אינה
משפיעים לא עובד, הזוג מבני שאחד העובדה או הבית משק הרכב .243;

זה. בתחום המבוגרים העולים של הערכתם על משמעותי באופן

הקטנים ביישובים יותר נמוכות דיור על שההוצאות למרות כמוכן,
אלה ביישובים הגרים שהעולים נמצא לא תושבים) מ50,000 (פחות
ביישובים הגרים מהעולים טוב כיותר הכלכלי מצבם את מעריכים
יותר גבוה ששיעור מהעובדה נובע זה שממצא ייתכן יותר. גדולים
על מותרים מכך וכתוצאה דירות קנו הקטנים ביישובים הגרים מהעולים
המשכנתא בתשלומי לעמוד ונאלצים דירה שכר בתשלומי הסיוע קבלת

ים. החודשי
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רפואייםתפקזדיים מאפיינים .5

יכולתם על השפעה יש המבוגרים העולים של והבריאותי התפקודי למצבם
הן משפחה. מבני לעזרה הזדקקותם מידת ועל עצמאי בית משק לנהל
התמיכה מידת על מצביעים התומכת החברתית הרשת והן התפקודי המצב
כתוצאה אפשריים דיור פתרונות סוגי ועל הציבורית, מהמערכת הדרושה

מכך.

שאינם כלומר בקהילה, הגרים +65 בני העולים בקרב המוגבלות שיעורי
הוותיקים, הקשישים לעומת גבוהים ממושך, לטיפול במוסדות גרים
אינם אחוזים ושניים חמישים יותר. צעירים הם יחסי שבאופן למרות
כביסה, (ניקיון, הבית משק של לפחות אחת פעילות לבצע יכולים
הלבשה (רחצה, אישי בטיפול לעזרה זקוקים I3t1 וקניות) בישול
חלק הוותיקה. באוכלוסייה בהתאמה $9) %45d לעומת ואכילה),
לעומת העולים, בקרב יותר נמוכים מיסוד משיעורי נובע מהפער
בקרב הוותיקה. היהודית האוכלוסייה בקרב המקבילים השיעורים
%3d לעומת %1d הוא מוגבלים של במחלקות המיסוד שיעור העולים
את בקהילה החיים המוגבלים לשיעור מוסיפים אם הוותיקים. בקרב
+65 בני העולים מכלל שכ;143 יוצא אזי  במוסד החיים המוגבלים
הבדלים הוותיקה. מהאוכלוסייה %12d לעומת אישי בטיפול מוגבלים
הם שהעולים העובדה את בחשבון לוקחים אם יותר משמעותיים הם אלה
 גיל, קבוצת באותה המוגבלות את משווים כאשר יחסית. צעירים יותר
גבוה שיעור נמצא בקהילה, הגרים +75 בני העולים בקרב לדוגמה,
בקרב כ151 רק לעומת אישי, בטיפול מוגבלים  26^1  בהרבה
הגילאים. באותם בקהילה הגרים הוותיקים

בריאותם שמצב ונראה בריאות, בעיות נפוצות המבוגרים העולים בקרב
בריאותם מצב את העריכו 843; ,+65 בני בקרב הוותיקים. משל ירוד
הוותיקה. באוכלוסייה 62\ לעומת טוב", כ"לא או טוב" כך כל כ"לא
לוח (ראה 6455 בני מהעולים שלישים שני ידי על ניתנה דומה הערכה

. (10
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10 לזוז

65+ בני בקרב בריאות של עצמית הערכה
(באחוזים) והותיקים העולים באוכלוסיות

*65 בני ותיקים *65 בני עולים הערכה

38 16 מאוד/טובה טובה

40 63 טובה כלכך לא

22 21 טובה לא

המחלות שכיחות את תואם ירוד בריאות מצב על העצמי הדיווח
כאבים על דיווחו +65 מבני %60d העולים. בקרב הגבוה הכרוניות
בכלי אחרות בעיות או נשימה קוצר על דיווחו 541 מאמץ, בשעת בחזה
הם כי טענו 603; ברגליים, ארטריטיס על התלוננו דומה שיעור נשימה,
.(11 לוח (ראה מסכרת סובלים הם כי ו|19 גבוה דם מלחץ סובלים
זאת, עם הוותיקה. האוכלוסייה לגבי מקבילים ארציים נתונים אין
בארץ אזורים ב10 הגרים קשישים של גדול מדגם לגבי נתונים קיימים
על מצביעים אלה נתונים כללית. חולים קופת של במרפאות והמטופלים
הוותיקה. האוכלוסייה בקרב מחלות של בהרבה נמוכים שיעורים
דומה שיעור בחזה, כאבים על דיווחו +65 מבני כשליש רק לדוגמה,
\ר2 נשימה, קוצר על דיווחו %24d ברגליים, ארטריטיס על דיווח

סכרת. על ו;?16 גבוה דם לחץ על דיווחו
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11 לוח
גיר קבוצות רפי כרוניות מחרות

(באחוזים) והותיקים העורים באוכרוםיות

75+ בני 6574 בני
ותיקים עולים ותיקים עולים מחלה

24 59 24 51 נשימה קוצר
36 63 33 58 בחזה כאבים
36 51 36 39 בצקת או נפיחות

ארטריטיס/דלקות
29 55 37 43 ים בידי פרקים

ארטריטיס/דלקות
30 59 32 50 ים ברגלי פרקים
5 6 4 5 שיתוק

24 18 19 6 רעד ן, נסו פרקי
46 70 48 64 סחרחורת
39 32 39 24 פרוסטטה
40 22 26 1 2 שתן במתן קשיים
47 55 38 40 עצירות
59 54 62 55 צואר גב, כאבי
18 28 1 6 23 בעצמות שבר
36 58 38 60 דם לחץ

| 15 19 | ^6 1_8 סוכרת
בארץ אזורים ב10 הגרים קשישים של ממדגם נלקחו הנתונים *

כללית קופתחולים של במרפאות והמטופלים
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1

החברתית הרשת .6

הגרים מאנשים ובראשונה בראש מורכבת מבוגרים אנשים של התמיכה רשת

אחרים, אנשים עם גרים המבוגרים העולים שרוב לעובדה מעבר עמם.
שלא אנשים גם וכוללת יותר רחבה העולים של החברתית שהרשת נמצא
משפחה בני או ובחברים ובנכדים בילדים מדובר כלל בדרך אתם. גרים

אחרים.

דומה זה שיעור בארץ. ילדים אין המבוגרים מהעולים לכ;?10 רק
בארץ. ילדים להם שאין הגילאים, באותם הוותיקה האוכלוסייה לשיעור
מהם %70di איתם, גרים אינם אשר ילדים בארץ יש העולים לכמחצית

בשבוע. פעם לפחות עימם נפגשים

בארץ הוותק עם עולה זה שיעור נפגשים. הם שעמם חברים יש ל;$55
בקרב 60\ ועד שנה, עד השנה כמחצית השוהים העולים מבין %42d
של דומה לשיעור גם .(12 לוח (ראה ויותר שנתיים הנמצאים העולים

נפגשים. הם שאתם חברים יש בארץ הוותיקים

לשם לפנות יכולים הם אליהם שכנים להם שיש טענו העולים כמחצית
השני. את אחד מבקרים ואשר עזרה, או ייעוץ קבלת

ושלחלק אחרים, משפחה בני עם גרים המבוגרים העולים שרוב העובדה
מתבטאת המשפחתית למסגרת מחוץ גם חברתיים קשרים יש משמעותי
לעתים בדידות מרגישים שהם כך על שהתלוננו נמוך יחסי בשיעור
בקרב המקביל מהשיעור אפילו נמוך זה שיעור .1531 קרובות
תחושת על המדווחים שיעור מבדיקת .223;  הוותיקה האוכלוסייה
בין משמעותיים הבדלים קיימים שלא עולה, בארץ הוותק לפי בדידות

הקבוצות.
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1

12 זח ל

שאינם אנשים עם המבוגרים העולים של חברתיים קשרים
(באחוזים) ותק לפי משפחה בני

רותר שנתיים שנהערשנת"ם שנה עד שנה חצי סה"כ החברתי הקשר סוג

חברים שלהם עולים

60 54 42 55 נפגשים הם שאיחם

שכנים שלהם עולים

53 55 49 53 ויכולים מבקרים שהם

לעזרה: לפנות

עשינו העולים של הנפשית הרווחה תחושת על כללית תמונה לקבל כדי
(general health questionnaire) ghq בסקלה שימוש
תחומים למספר התייחסות כוללת הסקלה .(Goldberg et al. 1979)
הציונים וכדומה. מהחיים רצון שביעות תחושת חרדות, דיכאון, כגון
את המשקף ל28, ועד ביותר הטוב המצב את המשקף מ0, נעים בסקלה
העולים את חילקנו אחרות בעבודות שמקובל כפי ביותר. הגרוע המצב
בין שקיבלו אלה השונים: לפריטים לתשובותיהם בהתאם קבוצות לשלוש
2811 בין שקיבלו ואלה נקודות 106 בין שקיבלו אלה נקודות, 50

.(LOHR S WARE, 1987) נקודות.

של מאלה משמעותי באופן נופלות העולים בקרב הרווחה שתחושות נראה
ציון קיבלו %16 רק +65 בגילאי עולים בקרב הוותיקה. האוכלוסייה
גיל קבוצת באותה 513; לעומת (50) גבוהה רווחה תחושת על המעיד
הזו הגיל בקבוצת גבוה לשיעור .(13 לוח (ראה הוותיקה באוכלוסייה
זו מגמה הותיקים. אצל \ר2 מול 60^  נמוכה כללית רווחה הרגשת
הבדלים אין בסקלה. הנכללים הנפשי המצב של ההיבטים בכל מתבטאת

הגיל. קבוצות בשתי העולים של הנפשית הרווחה בתחושת משמעותיים
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13 לוח

אוכלוסיות בקרב (ghq סקלה פי (ער נפשית רווחה תחושת
65+ בני הותיקים ובקרב גיר קבוצות רפי העודים

ותיקים עולים
*(65+) 65+ 5564

:gho בסקלה ציוו
5U %6ו 15>cf 05
22<cf 24*ef 24<ef61 0
%27 %60 6n 1128

של שונים בתחומים ממוצע ציוו
**:GHOn

חרדות א.
3.5 4.5 5.2 (09 (טווח

ים מהחי הנאה אין ב.
1.5 3.7 3.3 (09 (טווח
0.7 0.9 1.0 (04 (טווח דכאון ג.
0.6 1.5 1.1 (03 (טווח מרץ אין ד.

שינה נדודי ה.
0.8 1.1 1.1 (02 (טווח

בארץ אזורים ב10 הגרים קשישים של ממדגם נלקחו הנתונים *
כללית קופתחולים של במרפאות והמטופלים
טוב פחות מצב על מעיד יותר גבוה ניקוד **
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בשפה שליטה .7

באופן לתפקד העולים של ליכולת רבה במידה תורם עברית בשפה ידע
יכולה העברית בשפה השליטה מידת חברתיים. קשרים וליצור עצמאי
זו אוכלוסיה בה המידה ועל אחרים, באנשים התלות מידת על להצביע
להסתגל במיוחד מתקשים מבוגרים אנשים עצמאיים. חיים לנהל מסוגלת
להחרפת תורמים שפה קשיי חדשה. חברתית מסגרת וליצור חדשה לסביבה
המבוגרים שהעולים מאחר כן, כמו בדידות. ולהרגשת מהסביבה הניתוק
להקשות יכולה השפה ידיעת אי השירותים, של פוטנציאליים צרכנים הם

שירותים. להשגת הנדרשים הסידורים ביצוע על

בהרבה גבוה 6455 בני בקרב בעברית בסיסי ידע בעלי העולים שיעור
הנמצאים ,6455 גילאי מקרב אחוז עשר שמונה .+65 בני בקרב מאשר
בעברית, פשוטה שיחה לנהל כלל יכולים אינם יותר או שנתיים בארץ

.(14 לוח (ראה +65 בגילאי 5931 לעומת

14 לוח

בארץ ותק לפי העברית השפה ידיעת
(באחוזים)

ויותר שנתיים|שנתיים עד שנה|שנה עד כלל:|חציעןונה יכול לא
פשוטה: שיחה להבין

10 24 36 6564 בני בקרב
64 66 77 *65 בני בקרב

פשוטה: שיחה לשוחח
18 30 44 5664 בני בקרב
69 72 82 *66 בני בקרב

פשוט. מכתב לכתוב
43 67 82 6664 בני בקרב
81 86 85 *65 בני כקרב

פשוט: מכתב לקרוא
44 66 87 5564 בני בקרב
79 86 ] 83 | *65 בני בקרב
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הגיל. קבוצות שתי בין הבדלים ישנם בעברית וכתוב קרוא בידיעת גם
803; וכ 6455 בגילאי 443;  ויותר שנתיים בארץ הנמצאים בקרב

פשוט. מכתב לכתוב או לקרוא כלל יודעים אינם +65 גילאי בקרב

במסגרות השפה בלימוד ההבדלים את משקפים הגיל קבוצות בין הפערים
עברית למדו 6455 גילאי בקרב מ;803 למעלה לדוגמה, מאורגנות.
יותר). או שנתיים בארץ הנמצאים בקרב (ו901 מאורגנת במסגרת

מאורגנת במסגרת עברית למדו 403; רק ,+65 בני בקרב זאת, לעומת
נובעים ההבדלים יותר). או שנתיים בארץ הנמצאים בקרב 4831^

לאולפנים. +65 בני להפנות לא מכוונת ממדיניות כנראה

יותר לקבל מעוניינים +65 בני מקרב ושליש 6455 מבני שלישים שני
בעברית. שיעורים
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סיכום .8

צורכי את ההולם דיור הוא העלייה בקליטת המרכזיים הנושאים אחד
עבור מהווה, היבטיה כל על המגורים סביבת העדפותיו, ואת העולה
הרווחה הפעילות, רמת על ניכרת בצורה המשפיע גורם במיוחד, קשישים
להשפיע עשויה המגורים סביבת , כמוכן רצון. ושביעות הכללית
על ובשמירה היוםיום בפעילות הקשיש תפקוד המשך על ניכר באופן

עצמאותו. רמת

העולים של הדיור למצב הקשורים בממצאים מתמקד זה ראשוני ו"ח ד
של מאפיינים לגבי ממצאים מספר בדו"ח מובאים בנוסף המבוגרים.
בנושא הקיימים ולקשיים הדיור בתחום הממצאים להבנת כרקע העולים
ניתוח ייערך בהם ומפורטים, נפרדים דו"חוח יפורסמו בעתיד זה.
מערכת תכנון על וההשלכות השונים בתחומים הממצאים של יותר מקיף

הדיור. בתחום הצרכים ועל השירותים

שהעולים בכך משתקפת המבוגרים העולים בקרב הדיור נושא של חשיבותו
הדיור בעיית הקליטה. בתהליך המרכזיות הבעיות כאחת אותו ציינו

תעסוקה. או כלכליות מבעיות אפילו יותר גבוהה בשכיחות הוזכרה

משותף, בית במשק אחרים משפחה בני עם גרים המבוגרים העולים רוב
המשותף, המגורים מהסדר מרוצים שליש לשני קרוב ילדיהם. עם רובם
דיור, צפיפות כגון בעיות, מספר שקיימות מציינים הם אם גם
מגורים הסדר מהם 40* שעבור לציין יש ופרטיות. שקט חוסר ויכוחים,
בית במשק גרו הם  העליה לפני שהיה מגורים לדפוס המשך הוא משותף

לגבי זאת, עם יחד העמים. חבר בארצות גם ילדיהם עם משותף
באורח שינוי מהווה זה מגורים הסדר ילדיהם, עם הגרים מאלה SO*

הם. י חי

לא שיעור בארץ, יותר או שנתיים הגרים המבוגרים העולים בקרב
%15d אחרים. משפחה בני עם במשותף רובם ,(%19d) דירה קנו מבוטל
מאוכלוסיית שליש לשני כלומר, משכנת. חברה של בשכירות גרים
והם קבוע דיור פיתרון אין ויותר, שנתיים בארץ הנמצאים העולים

הפרטי. בשוק לשכירות נזקקים

ביישובים המתגוררים העולים של המכריע שהרוב עולה, הסקר מממצאי
גרים והדרום, בארשבע באזור למעט תושבים, ל50,000 מעל המונים
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מכך נובע זה מצב משמעותיות. בהוצאות הכרוך דבר פרטית, בשכירות ,
והדרום בארשבע ובאזור תושבים) מ50,000 (פחות קטנים שביישובים
ציבורי דיור של הזמינות וגם דירה לרכוש יותר גדולה נטייה יש
בארשבע באזור הגרים מהעולים כשליש זאת, למרות יותר. גדולה

המרכז. באזור לגור מעדיפים היו והדרום

של העיקריות הבעיות אחת הפרטי, בשוק דירה לשכור הצורך בגלל
לשלם, צריכים שהם הגבוה הדירה שכר היא הדיור בתחום העולים
מקצבת חיים המבוגרים מהעולים משמעותי חלק החיים. רמת על המשפיע
רוב דירה. בשכר עזרה גם מקבלים וחלקם הכנסה, הבטחת או זיקנה
כלל ובדרך הדירה, משכר חלק רק משלמים ילדיהם עם הגרים העולים
מהממשלה. מקבלים שהם דירה בשכר לסיוע מתקרב שלהם ההשתתפות גובה
לבד הגרים עולים של זוגות בקרב במיוחד גבוהה דירה שכר על ההוצאה

לבד. הגרים הבודדים העולים ובקרב

בתחום במיוחד שונות, בעיות של בשילוב מאופיינים המבוגרים העולים
מאשר גבוהה ומוגבלות כרוניות מחלות שכיחות דיבריאותי. התפקו

הוותיקה. האוכלוסייה בקרב

מבחינת הטרוגנית היא המבוגרים העולים אוכלוסיית לסיכום,
חברתית. ותמיכה מגורים הסדרי חברתיים, תפקודיים, מאפיינים
ולאתר לצורכיהם, מגוונים פתרונות על לחשוב צורך יש לפיכך,
למנוע מנת על לתמיכה או לחיזוק הזקוקות בסיכון, קבוצות
לקבוצות העולים אוכלוסיית את לחלק ניסינו ראשון בשלב הידרדרות.
הן מיוחדים צרכים על להצביע העשויים מסוימים מאפיינים בעלות

הדיור. בתחום והן השירותים בתחום

וגרים בית משק בניהול מוגבלים +55 בני מהעולים ל;?7 קרוב א.
אחר). משפחה בן או זוג (בן אחר מבוגר אדם עם או לבד
הבית, משק בניהול לעזרה לוודאי, קרוב זקוקה, זו אוכלוסייה

וכוי. ת ו ח ו באר

הבית משק בניהול ועצמאיים נשואים מהעולים אחוז ושבעה עשרים ב.
אינם (+55 בני העולים מכלל (כ;143 מחציתם ילדיהם. עם וגרים
מהווים שהם וייתכן הילדים עם המשותפים מהחיים מרוצים

נפרדים. למגורים למעבר פוטנציאל
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  . r r

משק בניהול עצמאיים אלמנים, הם מהעולים אחוז עשר ארבעה .^ *

מהסדר מרוצים אינם מתוכם שליש ילדיהם. עם וגרים הבית,
למגורים פוטנציאל להוות יכולים הם וגם המשותף, המגורים

בעתיד. נפרדים

הם נפרדים למגורים פוטנציאל להוות עשויה אשר נוספת קבוצה ד.
אחרים אנשים עם גרים אשר בית משק בניהול עצמאיים עולים
זו קבוצה משותפים. מהמגורים מרוצים ואינם ילדים) (מלבד

.+55 בני העולים מכלל 5\ כ מהווה

אנשים עם משותפים במגורים היום גרים העולים מכלל %23 כ בסיכום
ועשויים הבית משק בניהול עצמאיים הזוג), בת או מבן (חוץ נוספים
לא שהילדים לזכור יש לכך, בנוסף נפרדים. במגורים מעונינים להיות
ולכן הוריהם, עם המשותפים מהמגורים רצון שביעות לגבי נשאלו
לאנשים שנועד בדיור הצורך של תתאומדן מהווה זה ששיעור ייתכן

מבוגרים.

ומרוצים ילדיהם עם גרים העולים מכלל %40d שבנוסף, להדגיש יש
מסוגלים אינם אך מרוצים אינם נוספים 12^ ו זה מגורים מהסדר
המשך את לעודד דרכים על לחשוב רצוי עצמאי. באופן בית משק לנהל
של עיקרי מקור מהווה שהמשפחה מאחר האפשר, ככל המשותפים החיים
החיים המשך את שיעודד סיוע מתן היומיום. בחיי ועזרה רגשית תמיכה
הצורך את ויצמצם המבוגרים של החיים איכות את ישפר המשותפים

הציבורית. השירותים ממערכת בעזרה

עולים ל100,000 מעל לארץ עלו האחרונות השנים ארבע במהלך לבסוף,
מיוחדים לפתרונות הזקוקות הקבוצות אם גם לכן, ומעלה. 55 בני
של רב מספר דרוש עדיין העולים, מכלל יחסית קטן אחוז מהוות
לעבור רוצים מהעולים 1c^ רק אם לדוגמה, מתאימים. דיור פתרונות

נוספים. דיור פתרונות בכ6,000 צורך יהיה נפרדים, למגורים
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ז

tגרפיה ביבלי .9 *

בית במשקי ומעלה 60 בני סקר לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה .1
פרסומים סדרת ומעלה. 60 בני של נבחרים 1985מאפיינים

840 מס מיוחדים

1990 ח. ליפשיץ י. קינג ד. נאון א., סובול ג1, ברודסקי .2
לפני קשישים סקר ממצאי סיכום בקשיש כוללני לטיפול התוכנית

ברוקדייל ישראלמכון גיוינט התוכנית. הפעלת

3. Goldberg, D.P; and Hillier, V.P. 1979. " A Scaled
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4 .Lohr ,K.N . ; and Ware,J. E. (eds. ) . 1987 . Proceedings of
the "Advances in Health Assessment Conference". 1921
February 1986, Palm Springs, California. Journal of
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