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תקציר

לשעבר, המועצות מברית 1989 בסוף שהחל האחרון העלייה מגל רבים עולים קלטה כרמיאל העיר
עולים 1695 לכרמיאל הגיעו 1993 אמצע עד במיוחד. גבוה הינו הקשישים של שיעורם מתוכם
מהאוכלוסיה כמחצית המהווים לשעבר, המועצות מברית עולים ככולם רובם ,+60 בני מבוגרים
עומס מטיל קצר כה זמן במשך המבוגרים אוכלוסית בהיקף המשמעותי הגידול בעיר. המבוגרת

המקומית. הציבורית השירותים מערכת על כבד

בקרב העולים של מאפיינים בדק ברוקדייל, ג'וינטמכון עלידי ב19941993, בעיר שנערך סקר
.1989 משנת לשעבר המועצות מברית לארץ שעלו ויותר, 60 בני עולים, 250 של מדגם

הדיור בתחום והחברתי, התפקודי בתחומים העולים מאפייני על נבחרים ממצאים מוצגים זה בדוח
בקהילה. שונים בשירותים השימוש דפוסי על ממצאים מוצגים בנוסף דמוגרפיים. מאפיינים וכן
מבוגרים, עולים בקרב שנערך ארצי סקר ממצאי לבין זה סקר של הממצאים בין השוואה נערכת
ברוקדייל. מכון עלידי ,1992 שנת בסוף הארץ, רחבי בכל לשעבר המועצות מברית ויותר 60 בני

שגילם אלא במיוחד גבוה לכרמיאל שהגיעו המבוגרים העולים שמספר רק שלא מראים, הממצאים
בכל +60 בני לעולים יחסית גבוהים והנשואים הנשים שיעורי בארץ. אחרים למקומות יחסית גבוה
מהעולים יותר מוגבלים בכרמיאל המבוגרים העולים כי נמצא התפקודי, המצב מבחינת הארץ.

הארץ. בכלל

עם משותפים מגורים בהסדרי חיים בכרמיאל המבוגרים מהעולים כמחצית כי נמצא הדיור בתחום
הגרים המבוגרים העולים שיעור תקופה. באותה הארץ, חלקי לשאר יחסית נמוך שיעור זהו ילדיהם,
מאחר זאת בארץ, העולים כלל בקרב מהשיעור משמעותי באופן נמוך פרטית בשכירות בכרמיאל
גבוהים הינם בכרמיאל דירה שרכשו העולים ושיעורי בכרמיאל ציבורית בשכירות הגרים ששיעור

הארץ. בכל המקבילים לשיעורים יחסית

בני למשל זמינים, פורמליים בלתי תמיכה מקורות יש העולים לרוב כי נמצא חברתית מבחינה
בכרמיאל. הגרים ילדים יש המבוגרים מהעולים ל^80 הכל בסך איתם. יחד החיים משפחה

שהעולים נמצא היתר בין המבוגרים. העולים עלידי שונים בשירותים השימוש היקף גם נבדק בסקר
המשפחה רופא אצל ביקרו מהעולים %85d לדוגמה,  הבריאות מערכת עם הדוק בקשר נמצאים
האוכלוסייה בקרב הקיים מזה גבוה שיעור האחרונים, החודשים בשלושת אחת פעם לפחות

(470ד). בארץ הוותיקה

מרכז בנק, סופרמרקט, (כגון בקהילה שונים למקומות הנגישות נושא כי עוד עולה הממצאים מן
מהם 819?  ציבורית בתחבורה להשתמש ממעטים המבוגרים העולים לכך בנוסף בעייתי. הינו יום)

הגבוה. מחירה בשל זה כי הסבירו ורובם ציבורית, בתחבורה כלל משתמשים שאינם ציינו



מרוצים הם כי ציינו מהם 7596 המגורים; משכונת רצונם שביעות לגבי נשאלו המבוגרים העולים
הבאות: הבעיות קיימות בשכונה כי ציין מהעולים גבוה שיעור זאת עם יחד גרים. הם בה מהשכונה
או תושבים מספיק אין תחבורה, בעיות מרכז), בשכונת (בעיקר מספקים לא וניקיון תברואה רמת
(דווח מהם ריחוק או בשירותים מחסור משפחה; בני של מגורים ממקום וריחוק מבריה"מ שכנים

ודרום). מרכז שכונות למעט השכונות ברוב הגרים עולים עלידי בעיקר

שגרו משפחה קרובי (בגלל מגורים כמקום כרמיאל בבחירת מרכזי שיקול היה החברתי הגורם
הם כי ציינו בכרמיאל המבוגרים העולים רוב כי מראים הממצאים חברים). בהמלצת או ביישוב

בה. ולגור להמשיך מתכוונים ורובם בכרמיאל קליטתם מאופן מרוצים

השירותים למערכות לעזור יכולה בכרמיאל המבוגרים העולים של הייחודיים המאפיינים הצגת
להם. מענה למתן והערכות צורכיהם בהבנת בכרמיאל המקומיות

בסיועו. ומומן אשל ביוזמת נערך הסקר



תודה דברי

הסקר את יזמה אשר בישראל הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון האגודה  לאשל תודתנו
הסקר. ליווי על רותם לדרור ובמיוחד במימונו, והשתתפה

של בביצועו ועזרתו יוזמתו על בכרמיאל לזקן השירות מנהל מילגרום לאיציק להודות ברצוננו
הסקר.

עלייה קליטת לענייני העיר ראש סגנית  גרינברג לרינה בכרמיאל, הרווחה למחלקת מודים אנו
נתנו אשר והעזרה הגיבוי על המתנ"ס והנהלת לזקן השירות של העובדים לצוות כרמיאל, בעירית

הסקר. בביצוע

תושבי  לשעבר המועצות מברית העולים הפנסיונרים הרופאים לקבוצת מגיעה מיוחדת תודה
בשטח. הראיונות בביצוע עזרתם על כרמיאל

לג'ני מודים אנו נועם. לגילה ובמיוחד ובהערות בעצות לנו שסייעו המכון צוות חברי לכל תודה
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה רוזנפלד
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לוחות רשימת

2 גיל לפי הארץ ובכל בכרמיאל ומעלה 60 בני העולים התפלגות :1 לוח

3 . גיל לפי בכרמיאל העולים השכלת התפלגות :2 לוח

3 גיל לפי הארץ ובכל בכרמיאל +60 בני מבוגרים עולים בקרב בתפקוד המוגבלים :3 לוח

5 הארץ ובכל בכרמיאל עולים בקרב מגורים הסדרי :4 לוח

5 ותק שנות לפי בכרמיאל העולים בקרב בארץ מגורים הסדרי :5 לוח

6 המשותפים המגורים מהסדרי בכרמיאל העולים רצון שביעות :6 לוח
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+65 בני מוגבלים עולים בקרב נוספת) עזרה (או לעזרה הזקוקים שיעורי :14 לוח
15 הארץ ובכל בכרמיאל העזרה, נדרשת בו התחום לפי
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16 בכרמיאל מגורים הסדרי



מבוא

לעיר רבים. מבוגרים עולים עמו הביא ,1989 שנת בסוף שהחל לשעבר, המועצות מברית העלייה גל
המועצות מברית עולים ככולם רובם ומעלה, 60 בני עולים 1,695 ,1993 אמצע עד הגיעו, כרמיאל

לשעבר.

כך אנשים, 3,572 בכרמיאל (+60 בני ועולים (ותיקים המבוגרת האוכלוסייה מנתה תקופה באותה
האוכלוסייה מכלל מחצית בערך היוותה לשעבר המועצות מברית המבוגרים העולים שאוכלוסיית
כבד עומס מטיל קצר כה זמן במשך המבוגרים באוכלוסיית הדרמטי הגידול .{A670) בעיר המבוגרת
של הצרכים היקף על לעמוד חשוב זאת, לאור המקומית. הציבורית השירותים מערכת על
מצליחים הקיימים השירותים כיצד ולבדוק לשעבר מבריה"מ המבוגרים העולים אוכלוסיית

זו. אוכלוסייה של הצרכים על ולענות להתמודד

מדגם בקרב ,1994 אפריל עד 1993 אוקטובר בחודשים שנערך סקר מתוך ממצאים מציג זה דוח
רואיינו הסקר במסגרת בכרמיאל. הגרים ומעלה 60 בני מבוגרים עולים 250 של גיל, לפי שכבתי

הרוסית. בשפה שאלון באמצעות בביתם העולים

בתחום החברתי, בתחום התפקודי, בתחום המבוגרים העולים מאפייני על ממצאים יוצגו בדוח
בקהילה. השונים בשירותים השימוש דפוסי על ממצאים יוצגו כן ועוד. הדיור

לשעבר המועצות מברית עולים בקרב שנערך ארצי סקר ממצאי לבין הממצאים בין השוואה תיערך
ומשרד אשל עם בשיתוף ישראל, וג'וינט ברוקדייל ג'וינטמכון ע"י ,1992 שנת בסוף הארץ רחבי בכל
בארץ. קליטתם בתהליך מבוגרים עולים של המיוחדים והצרכים הקשיים על עמד זה סקר השיכון.
או ייחודיים מאפיינים בעלי הם בכרמיאל המבוגרים העולים האם לבדוק היא זו השוואה מטרת
ביצוע בין שנה של פער שקיים לזכור יש זאת עם יחד הארץ. חלקי בשאר העולים של לאלו דומים

זה. פער עלידי מוסברים להיות יכולים מההבדלים וחלק הסקרים שני

רקע מאפייני .1

העולים של רקע מאפייני מספר תחילה נציג בכרמיאל, המבוגרים העולים צורכי להבנת כבסיס
מוגבלות. ושיעורי השכלה משפחתי, מצב מין, גיל, כגון: במדגם,

סוציודמוגרפיים מאפיינים 1.1
בני הם 7970 וכ ,6460 בני on 219& ומעלה, 60 בני בכרמיאל המבוגרים העולים אוכלוסיית מתוך
7070 בארץ המבוגרים העולים כלל בקרב זאת לעומת (ישישים). 75 גיל מעל הם ו2770 ומעלה 65

1



הם שהגיעו שאלה אלא מבוגרים, עולים של רב מספר הגיעו שלכרמיאל רק לא מכאן, .+65 בני הם
.(1 לוח (ראה בארץ ארורים במקומות מאשר יותר מבוגרים

,+60 בני בקרב נשים 6\JC יחסית, גבוה הוא בכרמיאל המבוגרים העולים בקרב הנשים שיעור
בקרב מהקיים בהרבה גבוה זה שיעור בארץ. המבוגרים העולים כלל בקרב לשיעור בדומה

נשים. הן %55 בה הוותיקה האוכלוסייה

(באחוזים) גיל לפי הארץ ובכל בכרמיאל ומעלה 60 בני העולים התפלגות :1 לוח

בארץ* העולים כלל כרמיאל גיל

659 247 (במספרים) 0הכ
100 100 (באחוזים) סה"כ
30 21 6064
45 52 6574
25 27 +75

ואחרים, נאון ד. שונים", קליטה תחומי על והשלכות הדיור בעיות העמים: מחבר מבוגרים עולים "קליטת *
.1993

למשל, בארץ. העולים כלל בקרב מאשר יותר גבוה בכרמיאל הנשואים המבוגרים העולים שיעור
גיל. קבוצת באותה בארץ העולים כלל בקרב £479. לעומת >£ל62 הוא הנשואים שיעור +65 בני מתוך
בארץ. הוותיקה האוכלוסייה בקרב לשיעור דומה +65 בני בקרב בכרמיאל הנשואים העולים שיעור

הן $50, בארץ, העולות כלל בקרב מאשר בהרבה גבוה בכרמיאל +65 בנות הנשואות הנשים שיעור
הנשים, בקרב האלמנות שיעור זאת, עם יחד בארץ. העולות כלל בקרב 31 6ל רק לעומת נשואות
הותיקים בקרב שנמצאה לזו דומה תופעה  הגברים בקרב האלמנים שיעור מאשר בהרבה גבוה
הן מהנשים >£ל50 ,+65 בני העולים בקרב לדוגמה גיל. קבוצת באותה בארץ העולים כלל ובקרב

מהגברים. בלבד כ^20 לעומת אלמנות

גם גילם; בני הוותיקים מאשר יותר גבוהה השכלה בעלי הם לשעבר המועצות מברית העולים
המבוגרים מהעולים אחוזים ושניים ארבעים גבוהה. השכלה בעלי הם לכרמיאל שהגיעו העולים
בעלי הם ו^36 טכניקום, או שונות מדרשות 239Sסיימו יסודיתתיכונית, השכלה בעלי הינם
יותר קטן בקרבם תיכונית על השכלה בעלי שיעור יותר, מבוגרים שהעולים ככל גבוהה. השכלה

.(2 לוח (ראה
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(באחוזים) גיל לפי בכרמיאל העולים השכלת התפלגות :2 לוח

+65 6460 השכלה
195 51 (במספרים) סהכ
100 100 (באחוזים) 0ה"כ
47 20 תיכונית / יסודית
21 30 . טכניקום  מדרשות
32 50 (אוניברסיטה) גבוהה

לכרמיאל שהגיעו לעובדה שבנוסף כן, אם הוא, הדמוגרפיים המאפיינים מתוך הבולט הממצא
המבוגרים העולים בקרב מאשר יותר גבוה בתוכם +65 בני שיעור מבוגרים, עולים של רב מספר

הארצי. מהממוצע בהרבה גבוה בקרבם הנשואים וששיעור הארץ חלקי לשאר שהגיעו

מוגבלות שיעור' 1.2
ועל עצמאי בית משק לנהל יכולתם על רבה השפעה יש המבוגרים העולים של התפקודי למצבם
התומכת החברתית והרשת התפקודי המצב משפחתם. ומבני מסביבתם לעזרה הזדקקותם מידת
עזרה במתן הציבורית מהמערכת הדרושה התמיכה היקף על מצביעים המבוגרים העולים של

המבוגרים. לעולים

יומיומיות פעולות לבצע יכולתם על עצמי דיווח לפי המרואיינים, של התפקודי מצבם נמדד זה בדוח
בית. משק וניהול לו ומחוצה בבית ניידות אישי, טיפול של

לבצע כדי הזולת לעזרת זקוק הוא כאשר האלה מהתחומים אחד בכל כמוגבל מבוגר עולה הגדרנו
נזקק הוא אם לבית מחוץ בהליכה כמוגבל הוגדר מבוגר עולה לדוגמה, המסוימת. הפעילות את

. כלל. לבית מחוץ ללכת יכול איננו או כך לצורך אחר אדם לעזרת

המוגבלות שיעורי לבין בכרמיאל ויותר 65 בני העולים בקרב המוגבלות שיעורי בין נשווה להלן
.(3 לוח (ראה בארץ. העולים אוכלוסיית כלל בקרב

(באחוזים) גיל לפי הארץ ובכל בכרמיאל +60 בני מבוגרים עולים בקרב בתפקוד המוגבלים :3 לוח

כרמיאל
*+65 בני בארץ העולים כלל +65 6064 סה"כ המוגבלות סוג

11 18 4 15 לבית מחוץ ניידות
52 50 11 42 בית משק ניהול
13 19 4 16 אישי טיפול

המועצות מברית מבוגרים עולים מסקר נבחרים ממצאים קשישים: עולים של והתפקודי הבריאותי "מצבם *
.1995 ואחרים, נאון ד. לשעבר",
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שיעור לבית. מחוץ בניידות מוגבלים +60 בני המבוגרים מהעולים 1570 לבית: מחוץ בניידות מוגבלות
£189 ל 6460 בני בקרב £49 מ הגיל: עם משמעותי באופן עולה לבית מחוץ בניידות המוגבלים
מזה גבוה בכרמיאל +65 בני בקרב לבית מחוץ בהליכה המוגבלים שיעור ומעלה. 65 בני בקרב

.(3 לוח (ראה גיל קבוצת באותה בארץ העולים כלל בקרב הקיים

מנת על אדם לעזרת זקוק הוא אם בית משק בניהול כמוגבל מוגדר עולה בית: משק בניהול מוגבלות
קניות. ועריכת בישול כביסה, עשיית הבית, ניקיון הבאות: מהפעולות אחת לבצע

זה בתחום המוגבלים שיעור בית. משק בניהול מוגבלים המבוגרים העולים מכלל £429. ש נמצא
דומה שיעור ויותר. 65 בני בקרב £509. ל ,6460 בני בקרב 1170 מ הגיל עם משמעותי באופן עולה

ומעלה. 65 הגיל בקבוצת בארץ העולים כלל בקרב גם נמצא

ברחצה הזולת לעזרת זקוק הוא אם אישי בטיפול לעזרה כזקוק מוגדר העולה אישי: בטיפול מוגבלות
הבית. בתוך בניידות ו/או

עולה המוגבלים שיעור זה בתחום גם אישי. בטיפול מוגבלים נמצאו +60 מבני אחוזים עשר שישה
כן, כמו .+65 בני מתוך 1996 לעומת ,£49 הוא 6460 בני בקרב שיעורם הגיל, עם משמעותי באופן
בלבד 13?£ שבקרבם בארץ המבוגרים העולים מכלל יותר מוגבלים בכרמיאל +65 בני העולים

אישי. בטיפול מוגבלים

דיור .2

בעבור העדפותיו. ואת העולה צורכי את ההולם דיור הוא עלייה בקליטת החשובים התחומים אחד
רמת על ניכרת בצורה המשפיע גורם מהווה היבטיה כל על המגורים סביבת במיוחד, קשישים
כן, כמו להשפיע, עשויה המגורים סביבת הרצון. שביעות ועל הכללית הרווחה תחושת על הפעילות,

עצמאותו. רמת שמירת ועל יום היום בפעילות הקשיש תפקוד המשך על

הסדרי כגון: לנושאים נתייחס זה בפרק שונים. היבטים ממספר מורכב עולים בקרב הדיור נושא
רצון. ושביעות דיור תנאי הדירה, על הבעלות סוג המבוגרים, העולים של המגורים

מגורים ה0דר' 2.1
מהווה המשפחה הקליטה, ובתהליך בהסתגלות המבוגרים העולים של המיוחדים הקשיים בשל

משותפים. מגורים בהסדרי היתר בין המתבטאות, ותמיכה עזרה של מקור
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בהרבה נמוך שהוא שיעור ילדיהם, עם גרים בכרמיאל המבוגרים מהעולים אחוזים ושניים חמישים
אפשריות: סיבות מספר זה להבדל .(1993 ואחרים, (נאון 709Sב1992 על שעמד הארצי, מהשיעור
נשואים וזוגות הארץ), בכלל 5470 לעומת 6570) נשואים עולים של יותר גבוה שיעור יש בכרמיאל (א)
עדיין גבוהה, היא אם גם בכרמיאל, הדיור שעלות ייתכן (ב) נפרדים; בית במשקי לגור יותר נוטים
מאשר יותר נפרדים בית במשקי מגורים לעולים ומאפשרת אחרים, לאזורים יחסית זולה היא

בארץ. אחרים באזורים

ל^56 ,6460 בני בקרב £ל38 מ הגיל עם עולה ילדיהם עם המתגוררים ששיעור זאת, עם לציין, יש
מכאן, לבד. גרים בכרמיאל מהעולים J& ו בלבד, זוג בני עם גרים £279 כן כמו .+65 בני בקרב
שנמצא מהשיעור שניים פי  נפרד בית במשק גרים בכרמיאל המבוגרים מהעולים לשליש שקרוב
משותפים מגורים בהסדרי גרים £709.  העולים רוב בכרמיאל גם זאת, עם יחד הארץ. בכל בממוצע
.(4 לוח (ראה משפחה בני שאינם אחרים אנשים או אחרים משפחה בני ילדים, נוספים: אנשים עם

העלייה לאחר הראשונה בתקופה ילדיהם עם לגור יותר ייטו המבוגרים שהעולים לציפייה בניגוד
לבין שנתיים עד בארץ השוהים עולים בין המגורים בהסדרי הבדל אין שבכרמיאל נמצא לארץ,

.(5 (לוח ויותר שנים שלוש או שלוש עד שנתיים בארץ השוהים העולים

(באחוזים) הארץ ובכל בכרמיאל עולים בקרב מגורים הסדרי :4 לוח

בארץ* העולים כלל בכרמיאל עולים המגורים הסדר
100 100 0הכ

2 3 לבד גר
14 27 בלבד זוג בן עם גר
39 32 ילדים + זוג בן עם גר
31 20 ילדים + לבד גר
9 11 אחרים משפחה בני עם גר
4 6 משפחה בני שאינם אחרים עם גר

ואחרים, נאון ד. שונים", קליטה תחומי על והשלכות הדיור בעיית העמים: מחבר מבוגרים עולים "קליטת *

.1993

(באחוזים) ותק שנות לפי בכרמיאל עולים בקרב בארץ מגורים הסדרי :5 לוח

שנים שלוש שנתיים
ויותר שלוש עד שנתיים עד סה"כ מגורים הסדר
100 100 100 100 0הכ
32 27 30 30 זוג בן עם או לבד גר
50 60 47 52 זוג בן בלי או עם ילדים עם גר

אחרים עם או אחרים משפחה בני עם גר
18 13 23 18 משפחה בני שאינם
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לא הם כי ציינו 4496 ו המשותפים, המגורים מהסדרי רצון שבעי הם אם נשאלו המבוגרים העולים
מהסדר מרוצים שאינם העולים ששיעור נמצא .(6 (לוח זה מהסדר מרוצים לא או מרוצים כך כל
ילדיהם. עם הגרים וזוגות משפחה בני שאינם אנשים עם הגרים אלה בקרב יותר גבוה מגורים
ילדיהם. עם הגרים מהבודדים 2896 לעומת מרוצים אינם ילדיהם עם הגרים מהזוגות 5670 לדוגמא

(באחוזים) המשותפים המגורים מהסדרי בכרמיאל העולים רצון שביעות :6 לוח

לא או מרוצה כ"כ לא
המגורים מהסדר מרוצה המגורים הסדר

44 0הכ
56 זוג בן ועם ילדים עם גר
28 זוג בן ללא ילדים עם גר
36 אחרים משפחה בני עם גר
53 משפחה בני שאינם אחרים עם גר

של קיומם הן: המשותפים המגורים מהסדרי רצון שבעי שאינם העולים שציינו העיקריות הסיבות
צפיפות (>£ל33), שקט מספיק אין ,(38^ עצמאות חוסר ,(£409.) בבית ומתח סכסוכים ויכוחים,

הארץ. בכל משותפים מגורים בהסדרי הגרים מבוגרים עולים גם ציינו דומות סיבות .(1696)

מצבם לכך: מרכזיות סיבות שתי ציינו משותפים דיור בהסדרי הגרים בכרמיאל המבוגרים העולים
בריאותם מצב את ציינו מהעולים 2196 ו ,(7296) דירות של והרכישה השכירות ומחירי הכלכלי

המשותפים. הדיור להסדרי כסיבה

הדירה על בעלות 2.2
אצל כאשר גרים, הם בה הדירה את רכשו בכרמיאל המבוגרים מהעולים אחוזים ושלושה עשרים
העולים מכלל £139. לעומת זאת אחרים, משפחה בני עם משותפת היא הדירה על הבעלות רובם
שני בין שחלף מהזמן נובע שהדבר ייתכן .(7 (לוח 1993 תחילת עד דירה רכשו אשר בארץ המבוגרים
מהעולים 3370 שרק נמצא לכך בנוסף בכרמיאל. דירות של יחסית זולים ממחירים או הסקרים

בארץ. אחרים במקומות $80. ל קרוב לעומת פרטית בשכירות גרים בכרמיאל המבוגרים

של יחסית גבוה משיעור כאמור נובע פרטית בשכירות הגרים מבוגרים עולים של הנמוך השיעור
הגרים עולים של גבוה משיעור כן וכמו משפחה בן בבעלות או שבבעלותם בדירה הגרים עולים
נטו ויותר שנים שלוש בארץ הנמצאים עולים כי נמצא כן כמו מסובסד. דירה שכר עם ציבורי בדיור
אלה בקרב גם זאת, עם .(8 (לוח שנים שלוש עד הנמצאים עולים מאשר דירות לרכוש יותר
בעלי העולים כלל בקרב מאשר דירה קנו יותר גבוה שיעור שנים, משלוש פחות בארץ שנמצאים

ותק. אותו
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 בשכירות כלל גרים אינם לכרמיאל האחרונות בשנתיים שהגיעו העולים כי עוד עולה הממצאים מן
ויותר שנים שלוש בארץ הנמצאים עולים  ולהיפך פרטית, בשכירות גרים ורובם מאכלסת מחברה
העלייה גלי שעם הוא לכך אפשרי הסבר .(8 (לוח מאכלסת) (מחברה ציבורית בשכירות גרים רובם
אוכלסו בכרמיאל ציבורי לדיור המיועדות הדירות ,1989 שנת בסוף לשעבר מבריה"מ הראשונים
דירות מספיק נבנו לא שבהמשך כנראה לעיר; שהגיעו הראשונים העולים עלידי ככולן רובן
(לוח האחרונות בשנתיים שהגיעו לעולים ציבורי בדיור דירות נותרו לא וכך ציבורי, לדיור המיועדות

.(8

(באחוזים) הארץ ובכל בכרמיאל עולים בקרב הדירה על בעלות סוגי :7 לוח

בארץ* העולים כלל בכרמיאל עולים הבעלות סוג
100 100 סהכ

בעלות (כולל זוגו בן או שבבעלותו בדירה גר
10 23 מפתח) ודמי משפחה בני עם משותפת
3 15 אחר משפחה בן בבעלות
8 28 מאכלסת מחברה בשכירות

79 33 פרטית בשכירות
ואחרים, נאון ד. שונים", קליטה תחומי על והשלכות הדיור בעיית העמים: מחבר מבוגרים עולים "קליטת *

.1993

(באחוזים) בכרמיאל עולים בקרב בארץ ותק שנות לפי הדירה על בעלות סוגי :8 לוח

שנים שלוש שנתיים עד
ויותר שלוש עד שנתיים סה"כ הבעלות סוג
100 100 100 100 0הכ
27 19 20 23 בעלות (כולל זוגו בן או העולה בבעלות

מפתח) ודמי המשפחה בני עם משותפת
9 19 20 15 אחר משפחה בן בבעלות
49 19  28 מאכלסת מחברה בשכירות
// 43 60 34 פרטית בשכירות

.(270) הקרובה בשנה דירה לקנות מתכוונים בשכירות, הגרים בכרמיאל עולים של מועט מספר
כשהסיבה הדירה, במציאת קושי להם שהיה אמרו המבוגרים מהעולים אחוזים ושלושה עשרים

מראש. גבוה לתשלום דרישה או הדירות של גבוהים מחירים היא לכך העיקרית
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מגורים תנאי 2.3
496 שרק נמצא ואמנם בה, הגרות הנפשות למספר מתאים הדירה גודל כי ציינו {1670) העולים רוב
למעלה של בצפיפות חיים אחרים משפחה בני עם או ילדיהם עם משותף בית במשק הגרים מאלו
לחדר. נפשות מ2.5 למעלה של צפיפות עם בדירות הגרים עולים בכלל נמצאו לא לחדר; נפשות מ2

מים, לחימום (מתקן בסיסי בציוד מצוידות ל9596) (מעל המבוגרים העולים גרים בהן הדירות רוב
מתקן יש (£8796849) המבוגרים העולים מדירות ניכר בחלק וכו'). כיריים, או בישול תנור מקרר,
מבוגרים עולים של בדירות בסיסי ציוד לגבי דומים נתונים רדיו. כביסה, מכונת הבית, לחימום

הארצי. בסקר נמצאו

הסדרי בין קשר נמצא לא בביתם. טלפון אין בכרמיאל המבוגרים מהעולים שלכ2096 לציין חשוב
האמצעים אחד הוא הטלפון מכשיר לקשישים, בבית. טלפון מכשיר של איקיום או לקיום המגורים

להם. קשה שהניידות מאחר הסביבה עם קשר לקיום העיקריים

צנרת, בעיות ,(289?<) רטיבות כגון: בדירותיהם, הקיימות בעיות מספר על הצביעו המבוגרים העולים
.(2996) משכנים או מהרחוב רעש ,(2896) לדירה נוחה לא גישה ,(2396) ביוב

מגורים שכונת 2.4
מבוגרים עולים של גבוה ריכוז יש כי נמצא שכונות, לפי העולים של המגורים דפוסי בבדיקת
מתגוררים מהעולים כ2496 זו. בשכונה מתגוררים המבוגרים מהעולים כ6ל50  דרום בשכונת

האחרות. העיר בשכונות מתגוררים המבוגרים העולים ושאר מרכז, בשכונת

ציינו המבוגרים מהעולים 7596 שלהם. המגורים משכונת רצונם שביעות לגבי נשאלו המרואיינים
מרוצים לא או מרוצים כך כל לא הם כי ציינו 2596 ואילו גרים הם בה מהשכונה מרוצים הם כי
(לוח ודרום מרכז בשכונות נמצאו רצון שביעות של יחסית גבוהים שיעורים גרים. הם בה מהשכונה

.(9

(באחוזים) המגורים משכונת בכרמיאל העולים רצון שביעות :9 לוח

שאר כל שכונת שכונת
השכונות דרום מרכז רצון שביעות

100 100 100 0הכ
62 75 88 מרוצה
38 25 12 מרוצה לא או מרוצה כ"כ לא
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לא תברואה רמת הבאות: הבעיות קיימות בשכונה כי ציינו מהעולים גבוה שיעור זאת, עם יחד
המגורים ממקום וריחוק לשעבר מבריה"מ שכנים או תושבים מספיק אין תחבורה, בעיות מספקת,

המשפחה. בני של

גבוה שיעור ודרום) ממרכז (חוץ השכונות שאר ובכל התברואה, בעיית בולטת מרכז בשכונת
.(10 (לוח שונים משירותים ריחוק או בשירותים מחסור של בעיה ציינו מהעולים

(באחוזים)* המגורים שכונת לגבי העולים שציינו מרכזיות בעיות :10 לוח

השכונה

השאר כל דרום מרכז סה"כ בעיות

39 19 1 20 שונים משירותים מחסור/ריחוק
75 78 88 80 תחבורה בעיות
61 82 96 80 מספקת איננה התברואה/הניקיון רמת
61 76 88 75 מבריה"מ תושבים/שכנים מספיק אין
63 77 89 76 משפחה/חברים בני של מגורים ממקום ריחוק

אחת. מסיבה יותר לציין היה ניתן *

העולים בקרב המגורים משכונת רצון שביעות קיימת כללי שבאופן נראה הללו הבעיות למרות
(לוח ודרום מרכז בשכונת יחסית גבוהים רצון שביעות שיעורי נמצאו כאמור בכרמיאל; המבוגרים

בכרמיאל. המבוגרים מהעולים 7570 ל קרוב מתגוררים שבהן ,(9

חברתי מצב .3

מקורות שונים. חיים תחומי על השפעה ובעל משמעותי הינו המבוגר העולה של החברתי מצבו
תמיכה רשת והרחוקה. הקרובה בסביבתו וחברים משפחה בני הם למבוגר פורמליים בלתי תמיכה
הידרדרות ובמניעת מוגבלות עם מבוגרים של בהתמודדות חשוב גורם מהווה זו מעין חברתית
מקשר גורם מהווה יום, היום בחיי עיקרי עזרה מקור משמשת החברתית הרשת התפקודי. המצב
מקור מהווה חברתית תמיכה רשת כן, כמו רגשית. תמיכה ומספקת בקהילה השירותים מערכת עם

מבוגרים. לעולים במיוחד קשה שהינו בארץ, והקליטה ההסתגלות בתהליך עזרה

הגרים משפחה קרובי של קיום כגון: העולה, של החברתי מצבו של שונים היבטים בדקנו זה בסקר
מהקליטה רצון שביעות וכן, אליהם, לפנות יכול שהעולה שכנים עם קשר בארץ, או בכרמיאל
שלהם. העיקרי התמיכה מקור את גם בדקנו מוגבלים עולים בקרב לעתיד. ותכניות בכרמיאל

חברתית. אינטראקציה ועל תמיכה רשת של קיומה על להצביע יכולים אלו משתנים
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מהעולים 1070 כ לעיל, שציינו כפי עימו. יחד הגרים מאנשים היא למבוגר ביותר הזמינה התמיכה
גבוה שיעור ילדים. עם בעיקר בית, משק באותו נוספים אנשים עם יחד גרים בכרמיאל המבוגרים
לרשות העומד הפוטנציאלית פורמלית הבלתי התמיכה היקף על מצביע משותפים בית משקי של זה

בכרמיאל. המבוגרים העולים

הם רובם מתוכם בכרמיאל, הגרים משפחה קרובי יש (93^ זוגם לבני או המבוגרים העולים לרוב
אחיין/ית. דוד/ה, בן/בת דוד/ה, אח/ות, נכד/ה, הם: השאר ,(87^ בןזוגם ילדי או ילדיהם

גורם וזהו במקום, הגרים משפחה קרובי ישנם בכרמיאל המבוגרים העולים לרוב כי כן, אם נראה,
המבוגרים 23מהעולים 9S ל לכך, בנוסף פורמלית. בלתי חברתית לתמיכה משאב לשמש היכול
אחרים משפחה קרובי יש מהעולים >£ל60 ול בארץ אחרים במקומות הגרים ילדים יש בכרמיאל
משפחה קרובי יש המבוגרים העולים ממחצית ליותר שבסה"כ כך בארץ, הגרים ילדיהם) (שאינם

בארץ. אחרים במקומות הגרים

ואשר לייעוץ, אליהם לפנות יכולים שהם שכנים להם שיש ציינו המבוגרים מהעולים מחצית
בארץ. המבוגרים העולים כלל בקרב גם נמצא דומה נתון השני. את אחד מבקרים

באופן לתפקד המבוגרים העולים של ליכולתם רבה במידה תורם העברית בשפה ידע עברית: ידיעת
חברתית ולפעילות מהסביבה לניתוק לגרום יכולים בשפה קשיים חברתיים. קשרים וליצור עצמאי
פשוטה); שיחה (לפחות עברית לדבר יודעים בכרמיאל המבוגרים £?23מהעולים רק כי נמצא מעטה.
עברית לכתוב או לקרוא לדבר, שיודעים מי שיעור קטן כך יותר, מבוגרים שהעולים כפל כי נמצא כן

.(11 לוח (ראה

(באחוזים) גיל לפי בכרמיאל העולים בקרב עברית ידיעת :11 לוח

+65 6460 סה"כ מסוגל העולה
17 44 23 " פשוטה שיחה לנהל
11 16 12 פשוט מכתב לקרוא
9 16 U פשוט מכתב לכתוב

פשוטה) שיחה (לפחות עברית לדבר יודעים 65 לגיל מתחת עולים של יותר גבוה ששיעור העובדה
לארץ. הגיעם עם כלשהי במסגרת או באולפן עברית למדו מהם יותר שרבים כך על מעידה כנראה
בקרב £449, לעומת כלשהי במסגרת עברית למדו המבוגרים מהעולים 1270 6064 בני בקרב ואכן,

ויותר. 65 בני

הם כי ציינו $20, רק (כ0?50), לארץ הגיעם עם כלשהי במסגרת עברית למדו שלא העולים מתוך
עברית. ללמוד מעונינים
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כל לבלות, לעיתים יוצאים הם כי ציינו בכרמיאל המבוגרים מהעולים 996 רק חברתית: פעילות
בכרמיאל העולים שציינו העיקריות הסיבות לא. בכלל או רחוקות לעיתים רק לבלות יוצאים השאר
.(1396) השפה עם וקושי (7596) מדי") יקר ("זה גבוהה כספית עלות הן: לבלות יוצאים שאינם לכך

ששיעור נמצא אך הארץ, בכלל לעולים זהה שיעור בשכר, עובדים המבוגרים מהעולים 596 תעסוקה:
219&) הארץ בכלל לעולים בהשוואה יותר גבוה בכרמיאל 6064 בני העולים מתוך בשכר העובדים
התנדבותית, בעבודה עוסקים בכרמיאל המבוגרים מהעולים אחוזים עשר שנים בהתאמה). 1296 ו
כיום מתנדבים שאינם העולים בקרב (וסרנים). השניה העולם מלחמת ותיקי בוועד פעילים רובם

התנדבותית. בעבודה לעסוק מעוניינים הם כי ציינו 796

ציינו המבוגרים מהעולים אחוזים ושלושה חמישים לעת'ד: ותכניות בכרמיאל סהלןליסה רצון שביעות
להתגורר שבחרו ציינו 3570 ו ביישוב, שגרו משפחה קרובי בגלל בכרמיאל להתגורר בחרו הם כי
לקליטת הנוגע בכל היישוב של הטוב" "שמו על גם כנראה המעיד דבר חברים, בהמלצת בכרמיאל
ממצא המגורים. כמקום כרמיאל בבחירת מרכזי שיקול היה החברתי שהגורם כך על וגם מבוגרים,
בבחירת ביותר החשוב הגורם כי ציינו הארצי בסקר מהעולים 7796  הארציים לממצאים דומה זה
העולים לרוב לעיל, שציינו כפי אחרים. משפחה לבני או לילדים הקירבה הוא מגורים מקום

במקום. הגרים אחרים משפחה בני או ילדים יש אכן בכרמיאל, המבוגרים

ואילו בכרמיאל, קליטתם מאופן מרוצים הם כי ציינו בכרמיאל המבוגרים מהעולים רבעים שלושה
קליטתם. מאופן מרוצים כך כל לא הם כי ציינו 2696

(באחוזים) מגורים הסדרי לפי בכרמיאל מהקליטה הרצון שביעות :12 לוח

מרוצה לא או מרוצה כ"כ לא מהקליטה מרוצה
בכרמיאל מהקליטה בכרמיאל מגורים הסדר

17 83 לבד גר
29 72 זוג בן עם גר
22 78 זוג) בן בלי או (עם ילדים עם גר
14 86 אחרים משפחה בני עם גר
61 39 משפחה בני שאינם אחרים עם גר

בקרב למעט שונים מגורים בהסדרי הגרים העולים בקרב גבוהה רצון שביעות נמצאה הכל בסך
בכרמיאל. מהקליטה מרוצים 3996 רק בקרבם  משפחה בני שאינם נוספים אנשים עם הגרים אלה

.(12 לוח (ראה
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ביותר גבוה ששיעור מפתיע זה אין בכרמיאל מהקליטה רצון שביעות של גבוה שיעור שנמצא מאחר
מרוצים כך כל שאינם אלה גם כלומר בכרמיאל, ולהתגורר להמשיך מתכוונים עולים של (£979)

ביישוב. לגור להמשיך מתכוונים

בשירותים שימוש .4

טיפול ושירותי בריאות בשירותי מוגבר צורך על מצביע מבוגרים של והתפקודי הבריאותי מצבם
בריאות בשירותי בכרמיאל מבוגרים עולים של השימוש את נבדוק זה בפרק בקהילה. ממושך
נבדוק כן, בכך. הכרוכות ולבעיות הללו, בשירותים השימוש להיקף נתייחס בקהילה. ממושך וטיפול
הבעיות ואת ציבורית, תחבורה כגון נוספים ציבוריים ובשירותים רווחה בשירותי השימוש מידת את
העולה של והחברתי האישי תפקודו לצורך חשובים הינם האלה השירותים כל בכך. הקשורות

המבוגר.

בריאות שירותי 4.1
השתמשנו בכרמיאל המבוגרים העולים בקרב כללי אשפוז בשירותי השימוש היקף את לבדוק כדי

כלליים. חולים בבתי לנפש שנתי אשפוזים ממוצע של במדד

לממוצע זהה והוא ,0.4 הוא בכרמיאל ומעלה 65 בני העולים בקרב לשנה לנפש האשפוזים ממוצע
כלל מאשר פחות אשפוז בשירותי השתמשו +65 בני בכרמיאל העולים הוותיקה. האוכלוסייה בקרב

גיל. קבוצת באותה בארץ העולים

+65 בני המבוגרת, הגיל קבוצת בקרב הגיל. עם משמעותי באופן גדל לנפש לשנה האשפוזים ממוצע
יותר כן, כמו בהתאמה). 0.08 ו 0.4) ,6460 בני בקרב מהשיעור 5 פי הוא לנפש האשפוזים ממוצע

מוגבלים. לא עולים מאשר האחרונה בשנה אושפזו מוגבלים עולים

ביקורים לגבי אושפזו. ולא מיון בחדר האחרונה בשנה היו המבוגרים מהעולים £169 לכך, בנוסף
היה מיון בחדר מהעוליםשביקרו לכמחצית הגיל. קבוצות בין משמעותי הבדל נמצא לא מיון בחדר
בכרמיאל חולים בתי שאין לזכור יש תחבורה. בעיית היתה לכך העיקרית והסיבה לשם, להגיע קושי

בסביבה. הגדולות בערים חולים לבתי לנסוע צורך ויש

שלושים האחרונים. החודשים בשלושת המשפחה רופא עם קשר היה המבוגרים העולים לרוב
חולים מקופת המשפחה רופא עם האחרונה בפעם נפגשו המבוגרים מהעולים אחוזים ותשעה
לפני  £139, הריאיון; לפני חודשים שלושה עד משבועיים עמו נפגשו ו£469 הריאיון שלפני בשבועיים
נמצא לא המשפחה. רופא עם כלל נפגשו לא כי ציינו מהעולים £39 ורק ויותר, חודשים שלושה

העולים. גיל מבחינת המשפחה רופא אצל הביקורים בתכיפות משמעותי הבדל
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להגיע קושי על דיווחו אשר מהעולים 1596 ע"י צויינה חולים קופת למרפאת נגישות של בעיה
המרחק. בגלל בעיקר למרפאה

אצל האחרונה בשנה ביקרו המבוגרים מהעולים $20< כ ציבוריים, בריאות בשירותי לשימוש בנוסף
פרטי לרופא לפניה העולים שציינו הסיבות פעמיים. עד פעם אצלו ביקרו רובם כאשר פרטי, רופא
יותר טוב טיפול רצו ,(£219) בית לביקור בא לא קופ"רו רופא ,($32<) סגורה היתה המרפאה הן:
משמעותי בחלק כי נראה .(1170) שלהם השפה את שמבין רופא ע"י מטופלים להיות רצו ,{2170)

בעיה בשל היה זה פרטי, לרופא פנה המבוגר העולה בהם מהמקרים) למחצית (מעל מהמקרים
הניתנת. הטיפול רמת בגלל מהמקרים ובחלק חולים, קופת של השירות בזמינות

(באחוזים) בכרמיאל העולים בקרב שונים בריאות בשירותי השימוש היקף :13 לוח

בשירות המשתמשים בו השימוש ותדירות השירות

משפחה: רופא אצל ביקור
39 האחרונים בשבועיים 
29 האחרון לחודש שבועיים בין 
21 האחרונה בשנה פרטי רופא אצל ביקור
16 האחרונה בשנה מיון בחדר ביקור

ממושך לסיפול קהילתיים שירותים 4.2
סיעוד חוק 4.2.1

(65 גיל מעל וגבר 60 גיל מעל (אישה מבוגר לכל סיעוד לגמלת זכאות מקנה סיעוד ביטוח חוק
יומיומיות. פעולות לביצוע הזולת בעזרת רבה במידה תלוי כך ובשל בקהילה, וחי בתפקודו המוגבל
בבית אישי בטיפול עזרה הוא שבהם העיקרי כאשר בכסף, ולא שירותים של בצורה ניתנת הגמלה

הקשיש.

בטיפול המוגבלים המבוגרים העולים בקרב הסיעוד חוק במסגרת בשירותים השימוש את בדקנו
בטיפול המוגבלים מהעולים רבעים מכשלושה התקבל והגימלה סיעוד לחוק הקשור מידע אישי.
אושרה מהם ולמחצית סיעוד, מחוק עזרה לקבלת בבקשה פנו כ6170 מתוכם בכרמיאל. אישי
כמו סיעוד. מחוק עזרה מקבלים אישי בטיפול המוגבלים מהעולים כ>£ל25 בסה"כ הגימלה; קבלת
כ סיעוד; חוק על יודעים אישי בטיפול המוגבלים העולים כל שלא עולה שהתקבלו מהנתונים כן

החוק. על יודעים לא מידע מהם שהתקבל מהעולים $20<

יום ומרכזי מועדונים 4.2.2
המקומית, הרשות ידי על כלל בדרך המופעלות למבוגרים קהילתיות מסגרות הן יום ומרכז מועדון

והסעות. חברה תעסוקה, ארוחות, בריאות, שירותי כגון: שונים, שירותים בהם וניתנים
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יותר גבוה זה שיעור יום. במרכז או במועדון מבקרים בכרמיאל המבוגרים מהעולים 2570 כי נמצא
רמת בין קשר נמצא לא במועדון). מבקרים (כ"207 הארץ בכלל העולים בקרב המקביל מהשיעור

במועדון. ביקור לבין העולה גיל או מוגבלות

פעילויות של קיומן על יודעים מ^80 למעלה יום, במרכז או במועדון המבקרים העולים מתוך
הפעילויות ומסיבות. הרצאות טיולים, התעמלות, יד, מלאכת חוגי כגון: אלו, במסגרות הניתנות

.(£959) מסיבות ,($87.) הרצאות (>£ל79), טיולים הן: ביותר הגבוהים ההשתתפות שיעורי בעלות

בשל מגיעים אינם הם כי ציינו הרוב (75^ במועדון מבקרים שאינם המבוגרים העולים מתוך
איננה שהפעילות היא לכך שהסיבה ציינו ו>$31 מגוריהם, ממקום המועדון של הרחוק מיקומו
הם כי ציינו היום במרכז או במועדון כלל מבקרים שאינם העולים מתוך 28X אותם. מעניינת

בכך. מעונינים

ומקום שונות פעילויות המבוגרים לעולים לספק היכולות מסגרות הן היום ומרכז המועדון כי נראה
שקיים נראה הארץ בכלל מאשר יותר גבוה בשירות השימוש שהיקף למרות חברתי. מפגש

השירות. של יותר רחב לניצול פוטנציאל

רווחה שירותי 4.3
ורק המקומית, ברשות לזקן המדור של קיומו על יודעים המבוגרים מהעולים אחוזים ושלושה ששים
על כספי החזר כגון כלכלית, לעזרה בבקשה פנו הפונים רוב עזרה. בבקשת למדור פנו מהם כרבע

הבית. לחימום כספית עזרה או וכר רפואיים אבזרים לניתוחים, הוצאות

ציבוריים למקומות ונגישות ציבורית תחבורה 4.4
מקשות, אלה בעיות שבכרמיאל נמצא  המבוגר בגיל אופיינית שונים לשירותים נגישות של בעיה

במיוחד.

למרכז לבנק, חולים, לקופת לסופרמרקט, להגיע קושי להם שיש ציינו המבוגרים מהעולים כמחצית
מהם 819& הציבורית: בתחבורה להשתמש ממעטים המבוגרים העולים לכך, בנוסף מיון. ולחדר יום
הגבוה. מחירה בשל זה כי הסבירו מתוכם 6570 ציבורית; בתחבורה כלל משתמשים אינם כי ציינו
ולא במועדון לבקר הרוצים עולים של הגדול המספר את להסביר אולי, יכולים אלו ממצאים שני
לעולים לסייע עשוי פתרונן לבית. מחוץ העולים של ניידותם על מקשות אלו בעיות זאת. עושים
כל עם המבוגרים העולים של חברתי ניתוק ולמנוע השונים, בשירותים יותר להשתמש המבוגרים

רווחתם. על ההשלכות
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מסופקים בלתי צרכים .5

חשוב אותם לתכנן וכיצד בכרמיאל הציבוריים השירותים את להרחיב יש מידה באיזו לדעת כדי
המבוגרים. העולים של מסופקים הבלתי הצרכים על לעמוד

של התחומים מן אחד בכל נשאלו וגם כיום להם יש שכבר העזרה לגבי נשאלו גם העולים כן, על i
מכלל כ^50 כזכור, כיום. מקבלים שהם ממה עזרה ליותר או לעזרה זקוקים הם האם מוגבלותם, i

ו^18 אישי בטיפול מוגבלים ב970\ ביתם, משק בניהול מוגבלים בכרמיאל המבוגרים העולים
.(1.2 סעיף (ראה לבית מחוץ בניידות מוגבלים

העולים של החברתי במצב העוסק בפרק פורמליים. בלתי תמיכה מקורות יש המוגבלים לעולים
פורמלית הבלתי התמיכה היקף על מצביע משותפים בית משקי של הגבוה השיעור כי צויין
משק בניהול המוגבלים העולים רוב כי נמצא ואכן המבוגרים. העולים לרשות העומד הפוטנציאלית
המוגבלות בתחומי שלהם העיקרי העזרה מקור כי ציינו £ל90) מ (למעלה אישי בטיפול או בית

איתם. הגר אחר משפחה בן או זוג בן הם השונים

אישי. בטיפול המוגבלים מהעולים כשליש מקבלים סיעוד חוק כגון פורמלית עזרה לעיל שציינו כפי
מקבלים ואינם לה זקוקים שהעולים לעזרה מתייחסים בהמשך שיוצגו מסופקים הבלתי הצרכים

מקבלים. שכבר לזו נוספת לעזרה שזקוקים או

בית משק בניהול בכרמיאל המוגבלים העולים בקרב מסופקים בלתי צרכים של שיעורים נציג להלן
בארץ. העולים כלל בקרב לשיעורים השוואה תוך העזרה, תחומי לפי

בו התחום לפי +65 בני מוגבלים עולים בקרב נוספת) עזרה (או לעזרה הזקוקים שיעורי :14 לוח
(באחוזים) הארץ ובכלל בכרמיאל העזרה, נדרשת

בארץ* העולים כלל כרמיאל העזרה נדרשת בו התחום
38 29 הבית ניקיון
37 26 כביסה
31 26 בישול
36 26 קניות

המועצות מברית מבוגרים עולים מסקר נבחרים ממצאים קשישים: עולים של והתפקודי הבריאותי "מצבם *
.1995 ואחרים, נאון ד. לשעבר",
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כל בית. משק בניהול המוגבלים מתוך נוספת לעזרה או לעזרה הנזקקים שיעורי מוצגים 14 בלוח
רבע בין כי לראות ניתן הממצאים מן העזרה. נדרשת בו תחום באותו המוגבלים מתוך הוא שיעור

השונים. בתחומים נוספת עזרה או לעזרה זקוקים המוגבלים מהעולים לשליש

בית משק בניהול מוגבלים עולים בקרב נוספת לעזרה או לעזרה הדרישה היקף את משווים כאשר
למרות יותר, נמוכים בכרמיאל השיעורים התחומים בכל כי נמצא בארץ העולים לכלל בכרמיאל

הילדים. עם משותף בית במשק גר יותר נמוך ששיעור

בקרב יחסית גבוה הינו התחומים בכל נוספת לעזרה או לעזרה הזקוקים שיעורי כי גם נמצא
שאינם אחרים עם או אחרים משפחה בני עם הגרים אלו ובקרב זוגם בני עם או לבד הגרים העולים

.(15 (לוח משפחה בני

בכרמיאל מגורים הסדרי לפי השונים בתחומים נוספת) עזרה (או לעזרה הזקוקים שיעורי :15 לוח
(באחוזים)

משפחה בני עם גר
אחרים עם או אחרים לבד גר נדרשת בו התחום
משפחה בני שאינם הילדים עם גר זוג בן עם או העזרה

45 16 53 ניקיון
41 14 52 כביסה
39 16 43 בישול
30 19_ 52 קניות

עיקר"ם מימצאים 0'כום .6

שיעורם מתוכם לשעבר, המועצות מברית האחרון העלייה מגל רבים עולים קלטה כרמיאל העיר
ככולם רובם +60 בני עולים 1,695 לכרמיאל הגיעו 1993 אמצע עד  במיוחד גבוה היה הקשישים של
מספר כלומר בעיר, המבוגרת האוכלוסייה כל מסך כמחצית המהווים לשעבר, מבריה"מ עולים

העלייה. בעקבות ב^100 עלה בכרמיאל המבוגרים

על לענות מנת על השירותים מערכת של התארגנות מצריך מבוגרים עולים של גדול כה מספר
זו. אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים

היתה הסקר מטרת עולים. 250 בקרב 19941993 בשנת שבוצע סקר מתוך ממצאים מציג זה דוח
מידת ואת בכרמיאל הגרים לשעבר מבריה"מ המבוגרים העולים של הצרכים היקף את לאמוד
בהשוואה אלה עולים של שונים מאפיינים נבחנו כן כמו מספקים. המקומיים שהשירותים המענה
השירותים לפיתוח לתרום יכול שנאסף המידע הארץ. בכל הגרים לשעבר מבוגריםמבריה"מ לעולים

זו. לקבוצה המיועדים
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יותר גבוה שגילם אלא במיוחד גבוה לכרמיאל שהגיעו המבוגרים העולים שמספר רק שלא נמצא,
וכן הארץ, בכל +60 בני לעולים יחסית גבוה הוא הנשים שיעור גם בארץ. אחרים למקומות יחסית

הנשואים. שיעור

זהו ילדיהם. עם משותפים דיור בהסדרי גרים בכרמיאל המבוגרים מהעולים כמחצית כי נמצא, עוד
באותה הארץ בכל (£709) משותף בית במשק שגרו המבוגרים העולים לשיעור יחסית נמוך שיעור
דבר בכרמיאל נשואים עולים של יותר הגבוה בשיעור נעוץ זה להבדל שההסבר ייתכן תקופה;
בעל להיות יכול הזמן שגורם ציפייה קיימת מהילדים. נפרדים בית במשקי לגור נטייה המעודד
תהייה לארץ, העלייה לאחר הראשונה שבתקופה כלומר העולים; בקרב הדיור תחום על השפעה
הבדל שאין נמצא בכרמיאל אולם, הראשוניים. הקשיים בגלל הילדים עם לגור יותר גדולה נטייה
שלוש עד שנתיים בארץ השוהים עולים לבין שנתיים עד בארץ השוהים עולים בין המגורים בהסדרי
דבר הגדולות שבערים לזה יחסית נמוך דירה בשכר הדירות שזמינות ייתכן ולבסוף ויותר. שלוש או
הגרים המבוגרים שיעור כי נמצא כן נפרד. בית במשק לחיות מהעולים יותר גדול לשיעור המאפשר
לעולים משמעותי ותמיכה עזרה מקור מהווים הילדים כי נראה הגיל. עם עולה ילדיהם עם

בפרט. ובמוגבלות בגיל העלייה ועם בכלל, המבוגרים

בקרב מהשיעור משמעותי באופן נמוך פרטית בשכירות הגרים בכרמיאל המבוגרים העולים שיעור
ציבורית בשכירות הגרים העולים שיעור אחד שמצד מכיוון זאת תקופה. באותה בארץ העולים כלל
העולים לעומת גבוה דירה שרכשו בכרמיאל העולים שיעור וגם הארץ, בכל לעולים יחסית גבוה
יותר ישנן בכרמיאל כי שייתכן מכאן, ילדיהם). עם בשיתוף דירה קנו שרובם לציין (יש הארץ, בכלל

בארץ. אחרים במקומות מאשר דירה לקניית אפשרויות

טלפון אין מהעולים ל2096 אך בסיסי, ובריהוט בציוד מצוידות העולים גרים בהן הדירות רוב
תקשורת לצורך מבוגרים אנשים אצל הכרחי ציוד הינו שטלפון משום זו נקודה לבדוק יש בביתם.

בפרט. חירום ובמצבי כללי באופן וחברים משפחה בני עם

עולים מאשר יותר מוגבלים הם כי נמצא לכרמיאל, שהגיעו העולים של התפקודי מצבם מבחינת
עלייה ישנה כצפוי .(1396 לעומת יומיומית בפעילות מוגבלים 1996) בארץ אחרים למקומות שהגיעו
במשק נוספים אנשים עם גרים שרובם למרות בגיל. העלייה עם תחומיה בכל המוגבלות בשיעורי
משק בעבודות נוספת עזרה או לעזרה זקוקים המוגבלים מהעולים כ3096 ילדים), ו/או זוג (בן הבית

הבית.

פורמליים בלתי תמיכה מקורות יש המבוגרים העולים לרוב כי נמצא חברתית מבחינה
בחרו העולים רוב כי נמצא עוד איתם. יחד החיים משפחה בני למשל כלל, בדרך פוטנציאליים
היה החברתי שהגורם כך חברים, בהמלצת או בה שגרו משפחה קרובי בגלל בכרמיאל להתגורר

מגורים. כמקום כרמיאל בבחירת מרכזי שיקול
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באולפן עברית למדו מהעולים ומחצית פשוטה), שיחה (לפחות עברית לדבר יודעים מהעולים כ£259
רק לארץ, הגיעם עם עברית למדו שלא העולים מחצית מתוך לארץ. הגיעם עם אחרת במסגרת או
של בצורך מרגישים אינם המבוגרים העולים כי ייתכן עברית. ללמוד מעוניינים הם כי ציינו 2070

הזמן רוב נמצאים וכך משותפים מגורים בהסדרי וחיים עובדים, אינם שרובם משום עברית ידיעת
רוסית. דוברי בחברת

לא או רחוקות לעיתים רק לבלות יוצאים המבוגרים מהעולים מ^90 למעלה כי הוא בולט ממצא
גבוהה. ועלות הכספי לצד קשורה היא גם לכך הסיבה כלל, יוצאים

שירותי של בתחום המבוגרים. העולים ע"י השונים בשירותים השימוש היקף את בדקנו בסקר
בקרב לממוצע זהה בכרמיאל +65 בני בקרב לנפש השנתי האשפוזים שממוצע נמצא בריאות

בארץ. הותיקה האוכלוסייה

המשפחה רופא אצל ביקרו כ^70  הבריאות מערכת עם הדוק בקשר נמצאים שהעולים מצאנו
פרטי רופא אצל ביקרו המבוגרים מהעולים ל2596 קרוב כן, כמו האחרון. בחודש אחת פעם לפחות

האחרונה. בשנה מיון בחדר ביקרו ו1696 האחרונה, בשנה

מהעולים שכמחצית נמצא כן סיעוד; מחוק עזרה מקבלים אישי בטיפול המוגבלים מהעולים 25 כ£9

זכאותם לאפשרות מודעים היו שלא משום ייתכן סיעוד, מחוק עזרה בבקשת פנו לא המוגבלים
לגמלה.

קושי להם שיש ציינו מהעולים כמחצית במיוחד. בעייתי נושא הינו שונים למקומות שנגישות התברר
רוב מועדון. כגון חברתיים לשירותים וכן יום, מרכז בנק, סופרמרקט, כמו בקהילה לשירותים להגיע

הגבוה. מחירה בשל ציבורית בתחבורה משתמשים שאינם ציינו הקשישים

מתכוונים ורובם בכרמיאל, קליטתם מאופן מרוצים הם כי ציינו המבוגרים מהעולים כ7596
היבטים: מכמה השרותים מערכת של התייחסות מצריכה זו עובדה בה; ולגור להמשיך

המודעות והעלאת אליהם, הנגישות שיפור ידי על בקהילה השרותים מיצוי להבטיח צורך יש ראשית,
נוספים אנשים עם משותף בית במשק גרים מהעולים גבוה ששיעור לזכור יש שנית קיומם. לגבי

זה. מהסדר מרוצים לא בכלל או מרוצים כך כל לא למחציתם וקרוב ילדים, בעיקר

ישפיע הדבר הבית, משקי את להפריד ירצו הילדים והן המבוגרים העולים הן הזמן שעם במידה
כיום המסופקים תומכים, בשירותים הצורך ועל נוספים דיור בפתרונות הצורך על משמעותי באופן

איתם. הגרים הילדים ידי על טבעי באופן
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Abstract

Karmiel has absorbed a large number of immigrants from the former Soviet Union,
including an especially high proportion of elderly, who arrived as part of the last wave of
immigration which began in 1989. As ofmid 1993, the elderly population (aged60+ ) in
Karmiel had increased by 1695 immigrants, the majority from the former Soviet Union,
accounting for half of this population in Karmiel. Such a significant increase in such a short
peirod of time places a serious burden on the local public service systems.

A survey conducted by the JDCBrookdale Institute in Karmiel in 199394 examined
characteirstics among a sample of 250 immigrants aged 60+ from the former Soviet Union
who immigrated to Israel since 1989.

This report presents selected findings on these immigrants' demographic characteristics and
characteristics in several areas: functional status, social situation, housing, and patterns of
service utilization. These findings are compared to the findings of a national surveyof elderly
immigrants aged 60+ from the former Soviet Union which was carried out by the JDC
Brookdale Institute in 1992.

The findings show that the number of elderly immigrants in Karmiel is particularly large and
that they are relatively older than their counterparts in other places in Israel. There is a
higher proportion of women and married couples among the elderly immigrants in Karmiel
compared to those throughout the country and, with regard to functional condition, they are
more disabled.

In the area of housing, it was found that half of the elderly immigrants in Karmiel shared
housing arrangements with their children, a relatively low rate compared to other parts of
the country at this time. The proportion of elderly immigrants in Karmiel who rent privately
is significantly lower than the rate for all elderly immigrants from the former Soviet Union
whereas the proportions who live in public rental housing or purchased an apartment in
Karmiel are relatively high compared to the comparable rates in the country.

From a social standpoint, the majority of immigrants have access to informal sources of
support, for example, relatives with whom they live. Eighty percent of the elderly
immigrants have children who live in Karmiel.

The survey also examined the extent that different services are utilized by the elderly
immigrants. It was found that the immigrants have a close connection with the health system
 for example, some 8570 of the immigrants had visited their family doctor at least once
duirng the last three months (prior to the survey), compared to a rate of >?ל74 for the veteran
Jewish population.



The findings show that the accessibility of various facilities in the community is a .וח16(1כתק
Moreover, the elderly immigrants use public transportation sparingly  S\70 explained that
they do not use public transportation at all, primarily because of the high price.

The immigrants were asked whether they were satisfied with their neighborhood of residence;
7Jtf expressed satisfaction. At the same time, a large proportion of immigrants cited the
following problems in their neighborhood: an inadequate standard of sanitation and
cleanliness, transportation problems, too few residents and neighbors from the former Soviet
Union and too distant from relatives' apartments. A lack of services or being too distant from
services were also cited by most immigrants with the exception of those living in the central
and south neighborhoods.

Social factors were the primary consideration in the choice of Karmiel as a place to live
)relatives living in Karmiel or recommendations by friends). The findings show that a
majority of the elderly immigrants in Karmiel are satisfied with their absorption and intend
to stay there.

The findings of the survey will be of assistance to the local service systems in Karmiel in
understanding and meeting the needs of these immigrants.

The survey was initiated by and funded with the assistance of ESHEL.
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