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 חקרמ תמצית

 ומטרות רקע. 1

לשעבר בגל העלייה שהחל  המועצות בריתחמישי המתגורר כיום בישראל הגיע מ זקןכמעט כל 

)לא כולל ילדים  המועצות בריתעולים מ 728,111-חיו בישראל כ 1188. בסוף שנת 91-בתחילת שנות ה

אף שקיימים נתונים סטטיסטיים  .1111רובם עלו לפני שנת +, 23מהם בני  11%-כ ,שנולדו בישראל(

, חלקם הגדול מבוסס על סקרים על האוכלוסייה הזקניםמצבם הכלכלי והחברתי של העולים  על

מפורט ומעודכן מידע  חסר ם. יתרה מזאת,יאינם מיוצגים די הזקניםבהם העולים והכללית בישראל, 

-ערך מאיירס, 1185 מרץ-בחודשים ינוארבתחומי חיים רבים. הזקנים מצבם של העולים אודות על 

במסגרת  נערך הסקר. לשעבר המועצות מברית+ 23 בנינים עולים זק ברוקדייל סקר בקרבמכון -ג'וינט

דגש על תוך שימת הזקנים  העוליםלספק תמונה עכשווית על מצבם הכלכלי והחברתי של שנועד מחקר 

-של תת ןיתה לתאר את מצבי. מטרה נוספת השלהם הדיורמאפייני מקורות הכנסתם, רמת חייהם ו

 אוכלוסייה זו: עולים שעלו סמוך לגיל הפרישה או אחריו לעומת עולים שעלו בגילקרב קבוצות ב

 גבריםלעולות כן נערכה השוואה בין נשים  כמו. 1111-לעומת עולי שנות ה 91-עולי שנות ה, והעבודה

 . נבחריםבמאפיינים עולים, 

 המחקר שיטת. 2

לשעבר החל  המועצות ברית+ שעלו לישראל מ23בני נים העולים הזקאת  כללה המחקראוכלוסיית 

משנה  יותרלא כולל דיירי מוסדות ועולים השוהים  ,איש 828,721) 1188ועד סוף שנת  8991משנת 

 (. מחוץ לישראל

מסגרת הדגימה התבססה על נתונים במסגרת המחקר נערך סקר מדגמי בקרב האוכלוסייה האמורה. 

א( גיל בזמן )על פי שתי שכבות דגימה:  ,איש 8,979נדגמו  לוהכ-סךתקבלו ממשרד הקליטה. הש

 8,185סקר השיבו ל לוהכ-סךעולים.  8,111ב( ותק בארץ. היעד שנקבע מראש היה מדגם של )העלייה; 

ניתוח מאפייני המשיבים עלה כי אין הבדלים מובהקים ממכלל המדגם(.  38% היעד;ן מ 16%איש )

 ,+23את כלל העולים בני  יםלסקר מייצג ושהשיב עוליםהת אוכלוסיישכן ו ,ושיבהלא מי שבינם לבין 

 על פי מאפייני הדגימה. 

התאפשר לא  למקרים שבהם) תוזקן או בן משפחהעולה הלריאיון נבנה שאלון ייעודי  המחקרלצורך 

דמוגרפי, שליטה -: רקע סוציואלהאת הנושאים ה השאלוןכלל בין היתר . (העולהקיום ריאיון עם 

דיור והסדרי מגורים, שימוש בשירותי הרווחה מאפייני בעברית, מצב בריאותי ותפקודי, מצב חברתי, 

רכי חיים ווהטיפול הממושך, מקורות הכנסה וגובה ההכנסה הפנויה )לאחר ניכוי הוצאות דיור וצ

 רוסית.ה בשפה ונערךבוצע באמצעות ריאיון טלפוני  השאלון מילויבסיסיים(. 
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 ממצאים. 3

+ 23ממצאים על אודות כלל העולים בני  יוצגו 5.8בסעיף  .העיקריים המחקר מצאימ יוצגולהלן 

יוצגו  5.1בסעיף  (.1+ שאינם עולים23)במאפיינים נבחרים יוצגו נתונים השוואתיים בינם לבין בני 

שעלו לארץ לקראת גיל פרישה או אחריו )בגיל  91-הממצאים שעלו מתוך ההשוואה בין עולי שנות ה

הממצאים שעלו מתוך ההשוואה בין עולי יוצגו  5.5. בסעיף 33-61+( לבין אלו שעלו בהיותם בני 32

ם בין עיקרייההבדלים כמה מן ה יוצגו 5.6בסעיף , וואילך 1111שנת מלבין עולים שעלו  91-שנות ה

 נשים עולות לגברים עולים. 

 +56 בני העולים כלל 3.1

 של העולים הזקנים דמוגרפיים ובריאותיים-מאפיינים סוציו

 21% שאינם  זקניםשיעורם בקרב זאת בדומה ל .+73הם בני  21%-הן נשים ו הזקניםהעולים ן מ

 . עולים

 51% עם גרים  89%בהרכב אחר, מהם גרים  13%גרים עם בן זוג בלבד,  65%העולים גרים לבד, ן מ

 .גרים לבד 17%, שאינם עולים הזקניםבין מ .ם )עם או ללא בן זוג(הילדי

 פי שניים מזה של  הגבוהאחוז  ,(ויותרשנות לימוד  85העולים רמת השכלה גבוהה )ן מ 73%-לכ

 (.52%עולים ) זקנים שאינם

 פונים לאנשי מקצוע דוברי רוסית,  מהם 23%העולים מתקשים בדיבור ובהבנת עברית. מן  73%-כ

 למשל בעת שנזקקים לשירותים רפואיים. 

 73% טיפול של לפחות מתקשים בפעולה אחת  51%-דיווחו על מצב בריאותי ירוד וכ מן העולים

דיווחו על מצב בריאותי  38%, שאינם עולים זקניםמקרב (. להתרחץ, להתלבש או לאכולאישי )

 .ירוד

 תעסוקה כיוםהיסטוריה תעסוקתית ו

: האלההם נשאלו על הנושאים הזקנים, על מנת ללמוד על ההיסטוריה התעסוקתית של העולים 

האם  ,באיזה גילבישראל ואם כן פעם  האם עבדו אי ,המקצוע )משלח היד( שרכשו לפני העלייה

 כיום. שלהם תעסוקה המהי והצליחו להשתלב בעבודה במקצוע שלהם 

 חמשמ יותרמהם עבדו  73%עבדו בשכר ) 36%. בארץ, תםעליי טרםהעולים עבדו בשכר ן מ 11%-כ 

 שנים(.

 85% ן מ 11%+(. 73מקרב בני  6%לעומת  76-23מקרב בני  13%-העולים עובדים כיום )כן מ

 העולים שעובדים כיום ציינו כי הסיבה לכך היא כלכלית. 

 מן  81%-משלח יד מתחום התעשייה והבינוי וכ 83%-להעולים משלח יד אקדמי, מן  21%-לכ

לא עבדו בארץ מן העולים  73%בעלי מקצועות חופשיים וטכניים. מעניין לציין כי הם העולים 

 עלייתם. טרםאותו רכשו שבמקצוע 

                                                   
 .ראו נספח .1188על פי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס,  1
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 של העולים הזקנים דיורהמאפייני 

)בעלות בה גרים הם שנשאלו על סוג הדירה , הם הזקנים של העולים הדיור מאפייניללמוד על  כדי

כן הם  . כמור דירהשכאו על  היקף הוצאותיהם על משכנתאעל פרטית, שכירות פרטית ודיור ציבורי( ו

  .בתחום הדיורשאינם מסופקים נשאלו על אודות צרכים 

 61% שוכרים  55% ,העולים דיווחו שהם מתגוררים בדירה בבעלותם או בבעלות בני משפחתםן מ

ציבורי כדוגמת עמידר, עמיגור, או במקבצי  דיורבמתגוררים בדירות  17%-דירה בשוק הפרטי ו

מתגוררים  5%-מתגוררים בדירה בבעלותם ו 13%-שאינם עולים, כזקנים ה מבין, תםלעומדיור. 

 ציבורי. דיור בדירות ב

 חיים ה 3%-חיים עם בן זוג וה 15%ציבורי לעומת העולים שגרים לבד מתגוררים בדיור ן מ 31%-כ

 במשק בית בהרכב אחר )לרוב עם ילדים(.

 המתגוררים בדירה בבעלות פרטית  זקניםעולים 

 הם  91% – חיים עם בן זוג)מבין אלה ה היבעל הםהגרים בדירה בבעלות פרטית  יםעולה מן 71%-כ

 הדירה היא בבעלות הילדים או בבעלות משותפת של הזקן וילדיו. יתר המקרים ב בעלי הדירה(.

 21% מתגוררים  מכלל העולים הזקנים( 15%מהווים ההגרים בדירה בבעלות פרטית ) העוליםן מ

 (מכלל העולים הזקנים 11%-המהווים כ) מהם 13%-כמשכנתא.  עבורה משלם מבעליה מישבדירה 

בעד מים משלהם . הסכום החודשי שתשלוםנוטלים חלק באת המשכנתא או בעצמם  משלמים

על אודות ם . קיימת שונות רבה בדיווחיבממוצע לחודש₪  8,811-כהחזרי המשכנתא עומד על 

 ₪.   131סכום החזרי המשכנתא והסכום החציוני עומד על 

 מכלל העולים  3%-כ שהם)בדירה שמשולמת בעדה משכנתא מתגוררים ההעולים ן מ 11%-כ

 המשכנתא. בהחזר חלקי של תשלומימקבלים סיוע ממשרד הבינוי והשיכון הזקנים( 

 המתגוררים בדירה בשכירות פרטית זקנים עולים 

מתגוררים העולים . בממוצע לחודש₪  1,511הזקנים הוא העולים בה מתגוררים שגובה שכר הדירה 

עם בן זוג בלבד משתתפים בממוצע בנתח גדול יותר מתשלום שכר הדירה לעומת עולים המתגוררים 

 .בהתאמה( ,₪ 8,213-ו₪  8,711לעומת ₪  1,168לבדם או במשקי בית אחרים )

 מקבלים  (הזקניםמכלל העולים  51%-כווים ומה)העולים המתגוררים בשכירות פרטית ן מ 91%-כ

  .סיוע בתשלום שכר הדירה ממשרד הבינוי והשיכון

 ציבורי בדיורהמתגוררים זקנים עולים 

 23% שנים עד שנכנסו לדירה.  חמשבדיור ציבורי נאלצו להמתין יותר ממתגוררים ההעולים ן מ   

 2ההמתנה לדיור ציבורי באזורי מרכז נמצא כי שנים לדירה פנויה. 81-מיותר המתינו מהם  11%-כ

העולים המתגוררים באזורי מרכז המתינו ן מ 11%-כממושכת יותר מאשר באזורי פריפריה )

  פריפריה(.באזורי גרים ההעולים ן מ 36%שנים לעומת  חמשמ יותרלדירה פנויה 

                                                   
נעשה שימוש במדד דיכוטומי לפריפריאליות: יישובים המשתייכים למחוזות דרום וצפון על פי  מחקרה ךלצור 2

הגדרות הלמ"ס סווגו כאזורי פריפריה ויישובים המשתייכים למחוזות ירושלים, חיפה, המרכז, תל אביב 
 ויהודה ושומרון סווגו כאזורי מרכז.
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 מסופקים בתחום הדיור שאינםצרכים 

 ענייןהביעו מכלל העולים הזקנים(  11%)המהווים העולים שאינם גרים בדיור ציבורי ן מ 61%-כ 

המתגוררים בדירה ן מ 86%; המתגוררים בשכירות פרטיתן מ 22%לעבור למסגרת דיור כזו )

משך . נמצאים ברשימת המתנה מתוכם 15%-ו זה פנו לגורם כלשהו בעניין מהם 71%-כ בבעלותם(.

 שנים בממוצע. 81ההמתנה הוא הזמן 

 7% הביעו עניין לעבור  (הזקניםמכלל העולים  1%-כ המהווים)בטיפול אישי מוגבלים ההעולים ן מ

 .מוסד סיעודיללבית אבות או 

 87%-ל ,רטיבות בדירה עלהעולים דיווחו ן מ 13%-כ בעיות תחזוקה: ישם של העולים יהתובדיר 

יש מן העולים  85%-יש סדקים בקירות ול 83%-ל ,יש חלונות או תריסים שבוריםן העולים מ

בעיית תחזוקה אחת סובלים ממן העולים  61%-כהכול, -סךב בעיות אינסטלציה לא מטופלות.

בעיות או יותר דיווחו על ארבע  2%-סובלים מבעיה אחת עד שלוש בעיות תחזוקה ו 52%)לפחות 

 .(בדירתםתחזוקה 

 ציוד מקולקל, כגון מקרר, תנור על העולים דיווחו על מחסור בציוד בסיסי בדירה או ן מ 81%-כ

 חימום או ריהוט.

 שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך

בחן  שונות,בעיות בריאות וסובלים מ +73הם בני הזקנים העולים ן מכיוון שאחוז לא מבוטל מ

בין היתר נשאלו העולים על  שירותי הרווחה והטיפול הממושך.את היקף השימוש שלהם ב המחקר

סיוע ברכישת על  ,3תפנייה לעובדת סוציאליעל  ,קבלת שירותים או עזרה במסגרת חוק ביטוח סיעוד

 שאינםצרכים ועל לקשיש  או במרכז יום חברתיביקור במועדון על  ,מוצרי מזון או ארוחות מוכנות

     פנייה לשירותים רפואיים.ההאישי, ניהול משק הבית ומסופקים בתחומי הטיפול 

  11% המימון הוא במסגרת חוק  מן המקרים 91%-כבהעולים נעזרים במטפלת לטיפול אישי.  ןמ

באמצעות  טיפולמקבלים בנוסף סיוע בשעות  מהם 81%-ביטוח סיעוד של המוסד לביטוח לאומי. כ

  .בעצמםמקרב הנעזרים במטפלת מממנים את הטיפול  1%הקרן לרווחה לנפגעי השואה. 

 שהם מקבלים כיום בטיפול  מזוהעולים דיווחו כי הם זקוקים לעזרה או ליותר עזרה  ןמ 11%-כ

המוגבלים בפעולה אחת לפחות דיווחו על צורך בעזרה  מבין 33%-אישי )רחצה, הלבשה, אכילה(. כ

  בתחום זה.

 קיון יבאחד או יותר מתחומי ניהול משק הבית )נהעולים זקוקים לעזרה או ליותר עזרה  ןמ 53%-כ

 בפעולות מחוץ לביתאו ליותר עזרה זקוקים לעזרה  51%-הדירה, הכנת ארוחות או כביסה( וכ

זקוקים לעזרה או  העוליםן מ 61%-כהכול, -בסך (.קניות, סידורים או הגעה לביקור אצל הרופא)

 ליותר עזרה בניהול משק הבית או בביצוע פעולות מחוץ לבית.

 85% בדת סוציאליתהעולים דיווחו כי הם זקוקים לקשר או ליותר קשר עם עון מ. 

 מועדון בבמועדון חברתי לפנסיונרים, חודשים אחרונים שלושת הביקרו בהעולים ן מ 11%-כ

 או במרכז יום לקשיש. וטרנים

                                                   
 לנוחות הקריאה נשתמש לאורך הדוח בלשון נקבה.   3
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 של העולים הזקנים ברתיחם המצב

)ילדים, נכדים ובני שלהם העולים על אודות היקף הרשת החברתית הבלתי פורמלית נשאלו בין היתר 

 יםתנדבמ או בפעילויות פנאי ותרבות יםהם חשים בדידות, עוסקועל המידה שבה משפחה אחרים(, 

 בקהילה.

 העולים נפגשים לפחות פעם בשבוע עם ן מ 23%-כ ,העולים יש ילדים או נכדים בארץמן  13%-לכ

 . עמםמתגוררים הילדים יש מן העולים  11%-לו ילדיהם

  אין ילדים או נכדים אך  6%-העולים אין רשת תמיכה חברתית בלתי פורמלית: לכ ןמ קטןלאחוז

קרובי משפחה ואין להם  עריריים לחלוטיןמן העולים הם  8%-יש קרובי משפחה אחרים בארץ וכ

 בארץ.

 עסקו בשנה האחרונה בפעילות התנדבותית, כגון עזרה לנזקקים ולמיעוטי מן העולים  81%-כ

 ספר. יכולת או התנדבות בבתי

 82% 23אחוז המדווחים על כך בקרב בני העולים דיווחו כי הם חשים בדידות לעתים קרובות. ן מ +

 .81%שאינם עולים הוא 

 של העולים הזקנים כלכלים המצב

על סדרת שאלות העוסקות בין היתר בנושאים של העולה על מצבו הכלכלי התבסס העצמי הדיווח 

פנויה לאחר ההכנסה הגובה  ,כספית נטו של משק הביתההכנסה הגובה  ,: מקורות ההכנסההאלה

היחס בין הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים  ,ניכוי ההוצאות על דיור )שכר דירה או משכנתא(

מידת ההצלחה בכיסוי ההוצאות החודשיות של משק  ,הדירה וכו'( לבין ההכנסות)מזון, דיור, אחזקת 

כן נשאלו העולים על  שירותים חיוניים בשל קשיים כלכליים. כמועל בסיסיים ו םויתור על צרכיו הבית

 . הנכדים ועל מתן סיוע להםן או מהילדים ן מסיוע כספי  קבלת

 ן מ 11%-העולים. כמן  11%-כסה העיקרי של קנה עם השלמת הכנסה היא מקור ההכניקצבת ז

 3%מקבלים קצבה חודשית ממשרד האוצר,  3%-ל, כהעולים מקבלים פנסיה מהארץ או מחו"

 המוסד לביטוח לאומי. ןקצבת נכות מ קבליםן העולים ממ 5%-מקבלים רנטה מגרמניה ו

 5,111של דיווחו על הכנסה  31%-כ₪,  5,111נטו של עד  כספיתהעולים יש הכנסה ן מ 51%-ל ₪-

עולים לכצפוי,  או יותר.₪  3,111נטו של כספית העולים דיווחו על הכנסה ן מ 87%-ו₪  3,111

ההכנסה נטו של לבד הכנסה כספית נטו נמוכה יותר בהשוואה לשתי האוכלוסיות האחרות ) הגרים

מקרב  21%-וכ ,בן זוג בלבד מקרב המתגוררים עם 93%-לעומת כ₪  5,111-מהם גבוהה מ 61%

 המתגוררים במשקי בית אחרים(.

  נותרת  העוליםמן  61%-לההוצאות על דיור )שכר דירה או משכנתא(:  ניכוילאחר הכנסה פנויה

נותרת הכנסה  16%-ול ,₪ 5,111-₪ 8,311נותרת הכנסה של  52%-ל₪;  8,311הכנסה פנויה של עד 

עולים המתגוררים בדירה בבעלות המצבם הכלכלי של  ,על פי מדד זה ₪. 5,111-של יותר מפנויה 

מאלו המתגוררים  61%פרטית טוב מזה של עולים המתגוררים בשכירות פרטית או בדיור ציבורי )

₪  5,111-מ יותרבדירה בבעלות פרטית דיווחו כי הכנסתם הפנויה לאחר ניכוי הוצאות הדיור היא 

המתגוררים בדיור ציבורי ן מ 87%-רים בשכירות פרטית והמתגורן מ 81%-לחודש לעומת כ

  .שדיווחו על כך(
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 17% 67%ההכנסות, ן הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים גבוהות מעל כך שדיווחו העולים ן מ 

קטנות אלה  הוצאותעל כך שדיווחו מן העולים  12%-דיווחו כי ההוצאות שקולות בערך להכנסות ו

  ההכנסות.ן מ

 52% מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית בשל הם כי דיווחו  העוליםן מ

+ שאינם עולים(. עולים המתגוררים בשכירות פרטית 23מבני  58%-מצבם הכלכלי )בהשוואה ל

המתגוררים ן מ 55%לעומת  61%מתקשים יותר בכיסוי ההוצאות החודשיות של משק הבית )

 גוררים בדיור ציבורי(. המתן מ 11%-בדירה בבעלות פרטית ו

 53%-שהם נאלצו לוותר בשנה האחרונה על טיפולי שיניים, כעל כך העולים דיווחו ן מ 13%-כ 

ויתרו על  88%, ויתרו על רכישת תרופות במרשם רופא 83%-ויתרו על חימום או קירור הדירה, כ

ויתרו על לפחות תחום מן העולים  27% הכול-בסך ויתרו על טיפול רפואי.מן העולים  1%-ואוכל 

רבעה ויתרו על א 3%-ויתרו על אחד עד שלושה תחומים וכ 25%התחומים האמורים )ן אחד מ

 תחומים או יותר(.

 11% העולים קיבלו סיוע כספי מילדיהם בשנה האחרונה ןמ. 

 51% העולים סייעו בשנה האחרונה לילדיהם מבחינה כספית. ן מ 

 בני בהיותם שעלו אלו לעומת+( 65) פרישה גיל לקראת שעלו 09-ה שנות עולי 3.2

66-42 
 31%-כעברית לעומת ובהבנת  דיבור+ מתקשים מאוד ב32שעלו בגיל  91-מעולי שנות ה 91%-כ 

 .המתקשים בכך עולים שעלו צעירים יותרמקרב 

  ,מצבם שלפחות מ טוב עולים שעלו בגיל מבוגר יותר לארץ שלמצבם הבריאותי והתפקודי כצפוי 

+ מתקשים לפחות בפעולה אחת של טיפול 32מאלו שעלו בגיל  63%-עולים צעירים יותר. למשל, כ

 .המתקשים בכך שעלו צעירים יותרמקרב אלו  11%-אישי לעומת כ

 61%מקרב אלו שעלו בגיל העבודה הצליחו להשתלב בשוק העבודה. מעניין לציין כי  11%-יותר מ 

מבין העולים שעלו סמוך לגיל הפרישה או אחריו השתלבו בשוק העבודה גם אם למשך תקופה 

 מסוימת. הדבר מעיד על צורכיהם הכלכליים ועל רצונם לדאוג בעצמם לפרנסתם. 

 53%-ככך: היתר מתפלגים  + גרים בדירה בבעלות פרטית.32העולים שעלו בגיל ן מ 13%-רק כ 

מן העולים שעלו  71%-כמתגוררים בדיור ציבורי. לעומתם,  61%-שוכרים דירות בשוק הפרטי וכ

 82%-ו בשכירות פרטיתגרים  86%: כךגרים בדירה בבעלות פרטית. היתר מתפלגים  33-61בגיל 

 .גרים בדיור ציבורי

ורשומים כבעלי הדירה הוא  33-61העולים שעלו בגיל  אחוז: פרטיתמתגוררים בדירה בבעלות  -

אלו מ 91%-כ (., בהתאמה61%-לעומת כ 17%כמעט פי שניים מזה של עולים מבוגרים יותר )

לעומת ם החזריהמשכנתא משתתפים בתשלום שמשולמת בעדה וגרים בדירה  33-61שעלו בגיל 

 +.32מאלו שעלו בגיל  71%-כ

שתי האוכלוסיות אינן נבדלות בגובה ההוצאה החודשית  :בשכירות פרטיתמתגוררים בדירה  -

משתתפים בנתח גדול יותר בממוצע מתוך  33-61בגיל על שכר הדירה, אולם עולים שעלו 

 (., בהתאמה₪ 8,787לעומת ₪  1,882)+ 32לעומת אלו שעלו בגיל תשלום שכר הדירה 
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המתינו מהם  71%מתינו זמן רב יותר לדירה )+ ה32 בגילעולים שעלו  :מתגוררים בדיור ציבורי -

 העולים שעלו צעירים יותר(.ן מ 31%-שנים או יותר לעומת כ חמש

 הביעו עניין רב 32העולים הגרים בדירה בשכירות פרטית או בבעלות פרטית, אלה שעלו בני  מבין +

ותר( ופנו העולים שעלו צעירים ין מ 18%לעומת  61%-יותר לעבור למסגרת דיור ציבורית )כ

 .(, בהתאמה65%לעומת  77%)זה בשכיחות גבוהה יותר לגורם כלשהו בעניין 

 55%עולים מבוגרים יותר זקוקים לעזרה רבה יותר ברוב התחומים. למשל, לצפות, אפשר כפי ש 

מאלו  13%-. כ33-61שעלו לארץ בהיותם בני מבין אלו  1%נעזרים במטפלת לטיפול אישי לעומת 

מן העולים הצעירים יותר  81%-+ זקוקים לעזרה נוספת בטיפול אישי לעומת כ32בגילי  שעלו

 .הזקוקים לכך

  ,העולים המבוגרים יותר זקוקים לעזרה באחד או יותר מתחומי ניהול משק  ןמ 65%בדומה לכך

 ןזקוקים לעזרה באחד או יותר מ מהם 61%-צעירים יותר( וכהמקרב עולים  51%הבית )לעומת 

 מקרב עולים צעירים יותר 13%: קניות, סידורים או ליווי למרפאה )לעומת אלההתחומים ה

 (. הזקוקים לכך

 88%-לעומת כ 89%צעירים יותר )העולים ן המיותר חשים בודדים + 32בני כשהם שעלו  עולים ,

העולים המבוגרים יותר ן מ 11%-לכינת היקף הרשת החברתית הבלתי פורמלית, (. מבחבהתאמה

הנמצאים  צעירים יותרהעולים מן ה 83%-אין ילדים או שילדיהם אינם מתגוררים בארץ לעומת כ

  .במצב דומה

  בני כשהם מזה של עולים שעלו יותר טוב  33-61לארץ בהיותם בני שעלו  עוליםמצבם הכלכלי של

             העולים הצעירים דיווחו על הכנסה פנויה )לאחר ניכוי הוצאות הדיור( של ן מ 55%+: 32

בין  מובהקלא נמצא הבדל  העולים המבוגרים שדיווחו על כך.ן מ 11%-כ לעומתויותר ₪  5,111-כ

 שתי האוכלוסיות בדיווח על קשיים בכיסוי הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים.

 2999-ה שנות עולי עומתל 09-ה שנות עולי 3.3

 מעולי  31%+ לעומת 73בני  מהם 21%-)כ 1111-מעולי שנות ה מבוגריםמעט יותר  91-עולי שנות ה

 .(+73שהנם בני  1111-שנות ה

 ,מתקשים יותר בעברית. 1111-עולי שנות ה כצפוי 

 יותר, כפי הנראה בשל גילם המבוגר פחות טוב 91-מצבם הבריאותי והתפקודי של עולי שנות ה : 

 1111-מעולי שנות ה 11%מהם מתקשים בפעולה אחת לפחות של טיפול אישי לעומת  55%-כ

 .המתקשים בכך

  לא השתלבו בעבודה בארץ לעומת  1111-מעולי שנות ה 71%-צעירים יותר, כ כשהםעל אף שעלו 

בדו עבודה לא עהצליחו להשתלב בשוק הש 1111-מעולי שנות ה 91%-. כ91-מעולי שנות ה 61%-כ

 .91-מעולי שנות ה 75%-כ לעומת במקצוע שלהםכלל 

 63% 1111-מעולי שנות ה בלבד 81%-גרים בדירה שהיא בבעלות פרטית לעומת כ 91-מעולי שנות ה 

 12%לעומת  שוכרים דירות בשוק הפרטי 1111-עולי שנות המ 76%. הגרים בדירה בבעלות פרטית

 19%לעומת  83%בדיור ציבורי ) יםמתגוררמהם ואחוז נמוך יותר  ,העושים כן 91-מעולי שנות ה

 (.91-מעולי שנות ה
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        הדירה היא ברוב המקרים  1111-בקרב עולי שנות ה: מתגוררים בדירה בבעלות פרטית -

הגרים ן העולים מ 71%-כ – המצב הפוך 91-עולי שנות ה בקרב( בבעלות הילדים ואילו 73%-)כ

 1111-סכום החזר המשכנתא של עולי שנות ה רשומים כבעלי הדירות.ת בדירה בבעלות פרטי

, בממוצע₪  8,611-לעומת כ₪  1,111-)כ 91-גבוה באופן מובהק מזה של עולי שנות ה

 העצמיתאולם לא נמצא הבדל מובהק בין שתי האוכלוסיות בסכום ההשתתפות  ,(בהתאמה

   החזר חלקי על תשלומי המשכנתא מקרב עולי שנות  םמקבליהבתשלומי המשכנתא. שיעור 

, (, בהתאמה87%לעומת  21%) 91-קרב עולי שנות הב םמשיעורשלושה הוא יותר מפי  1111-ה

כנראה בשל העובדה שהחזר על תשלומי משכנתא מטעם משרד השיכון והבינוי מוגבל לכל 

 שנים. 81-להיותר 

לוסיות אינן נבדלות זו מזו באופן משמעותי שתי האוכ :מתגוררים בדירה בשכירות פרטית -

 גבוהקצת יותר משלמים שכר דירה חודשי  1111-בהיקף ההוצאות על שכר דירה. עולי שנות ה

יותר של גבוה (. אחוז , בהתאמהבממוצע₪  1,111-לעומת כ₪  1,611-)כ 91-עולי שנות המ

לעומת  93%) 91-שנות ה עולי לעומתמקבלים סיוע לתשלום שכר הדירה  1111-עולים משנות ה

בהתאמה(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי האוכלוסיות בסכום ההשתתפות  ,12%

 .בשכר הדירההעצמית 

שתי האוכלוסיות במשך זמן ההמתנה  בין מובהקלא נמצא הבדל : מתגוררים בדיור ציבורי -

 .בדיור ציבורי לדירה פנויה

 לעבור  91-מאשר עולי שנות היותר  הביעו עניין רב גרים בדיור ציבורישאינם  1111-עולי שנות ה

(. נתון זה מתיישב עם מאפייני הדיור של , בהתאמה58%לעומת  71%-)כ כזולמסגרת דיור 

: רובם מתגוררים בשכירות פרטית, ללא נכס 1111-אוכלוסיית העולים שהגיעו במהלך שנות ה

 .הוצאותיהם על דיורמסגרת שתצמצם את נוטים להעדיף מגורים בבבעלותם, ולכן 

 מהם  11%-כ :זקוקים ליותר עזרה ברוב תחומי התפקוד 91-עולי שנות ה ,בשל גילם המבוגר יותר

זקוקים לעזרה  57% ,1111-מעולי שנות ה 81%-זקוקים לעזרה נוספת בטיפול אישי לעומת כ

 16%ת קיון הדירה, הכנת ארוחות או כביסה( לעומילפחות באחד מתחומי ניהול משק הבית )נ

זקוקים לעזרה בפעולות מחוץ לבית )כדוגמת קניות,  91-מעולי שנות ה 53%-וכ 1111-מעולי שנות ה

 .הזקוקים לכך 1111-מעולי שנות ה 11%לעומת סידורים או הגעה למרפאה( 

  באשר להיקף הרשת שלהן פעילות הפנאי יהחברתי ובדפוס ןבמצבלמדי שתי האוכלוסיות דומות .

אין ילדים או שילדיהם אינם גרים בארץ  1111-מעולי שנות ה 13%-לכהחברתית הלא פורמלית, 

 .91-מעולי שנות ה 83%-לעומת כ

  13%-: כ1111-עולי שנות המצבם הכלכלי של קצת יותר טוב מ 91-עולי שנות המצבם הכלכלי של 

מעולי  83%לעומת ויותר ₪  5,111-הדיור( של כ מהם דיווחו על הכנסה פנויה )לאחר ניכוי הוצאות

בין שתי האוכלוסיות בדיווח על מובהק לא נמצא הבדל  . עם זאתשדיווחו על כך 1111-שנות ה

 קשיים בכיסוי הוצאות משק הבית על צרכים בסיסיים.

  51%) 91-ה שנות מעוליגבוהה יותר  בתדירותהחולפת לסיוע מילדיהם בשנה נזקקו  1111עולי שנת 

 (.בהתאמה, 12%לעומת 



ix 

 נבחרים בנושאים השוואה – עולים גברים לעומת עולות נשים 3.4 

 הנשים העולות.ן מ 51%הגברים העולים נשואים לעומת ן מ 73%-כ 

  (, בהתאמה11%לעומת  61%עולים ) בשכיחות כפולה מזו שלעולות מתגוררות בגפן. 

 (., בהתאמה11%לעומת  58%) עוליםמתגוררות בשכיחות גבוהה יותר בדיור ציבורי לעומת  עולות 

  הנשים דיווחו על ן מ 11%-של עולים )כמצבם הבריאותי מפחות מצבן הבריאותי של עולות טוב

 (.שדיווחו על כך הגבריםן מ 21%מצב בריאותי ירוד לעומת 

  (., בהתאמה82%לעומת  13%) עוליםמיותר עולות נעזרות במטפלת לטיפול אישי 

 כן ו ,(, בהתאמה19%לעומת  61%) מאשר עולים עולות זקוקות ליותר עזרה בניהול משק הבית

 (., בהתאמה17%לעומת  53%בפעולות מחוץ לבית כדוגמת קניות או סידורים )

  88%לעומת  89%) החשים כךעולות שחשות בדידות לעתים קרובות גבוה מזה של עולים האחוז ,

 (.בהתאמה

 טוב מצבם הכלכלי של גברים עולים  ,המשתנים שנמדדון בחינת המצב הכלכלי עולה כי בחלק ממ

הגברים דיווחו על הכנסה פנויה )לאחר ניכוי ן מ 58%של נשים עולות:  ממצבןמעט יותר 

הנשים שדיווחו על כך. לא נמצאו הבדלים ן מ 11%ויותר לעומת ₪  5,111ההוצאות על דיור( של 

 ביכולת לכסות את הוצאות משק הבית.עולים לגברים עולות הקים בין נשים מוב

 סיכום .4

בני זקנים הדיור של  מאפייני אתמצב הכלכלי והשל המחקר הנוכחי היו לבחון את  העיקריותהמטרות 

 לפי+( ו32לעומת  33-61) העלייהולהשוות משתנים אלו לפי גיל  לשעבר המועצות ת+ שעלו מברי23

 (. 1111-לעומת עולי שנות ה 91-הוותק בארץ )עולי שנות ה

 :האלה נקודותההמחקר עולות  מממצאי

  לאנשי מקצוע  בפנייהמהם מפצה על כך  ניכריש קשיי שפה. חלק  הזקנים םעוליהן מ גבוהלאחוז

 דוברי רוסית או למקורות עזרה לא פורמליים כדוגמת בני משפחה או מכרים.

 גיל העלייהכי גורמים כדוגמת  נראה ,הזקניםההיסטוריה התעסוקתית של העולים בחינת מ ,

המקרים מקצועות לא נדרשים בשוק העבודה הישראלי היוו חסמים ן קשיי השפה ובחלק מ

 טרםאותו רכשו שאו בעבודה במקצוע בישראל בשוק העבודה  העוליםמרכזיים להשתלבותם של 

 עלייתם. 

  הלמ"ס(, 1188 לשנת חברתיהסקר ה נתונילמשל, השנים האחרונות )ן אוכלוסייה מ מסקריהן 

, לתפיסתם, + שעלו מבריה"מ23בני מצבם הבריאותי של עולה כי  הן ממצאי המחקר הנוכחיו

 . 8991שעלו לפני  +23 בני של ממצבם+ ילידי הארץ או 23של בני  מצבםמפחות טוב 

  בישראל 23-הולכת ונעשית דומה לכלל אוכלוסיית בני ה+ 23בני כי אוכלוסיית העולים נראה +

העולים  ןמ םרבעי השלוש 91-תחילת שנות העל פי סקרים מבעוד שמבחינת הסדרי המגורים: 

. יתרה מםמתגוררים עהם מ חמישיתרק ככיום  מלמד כי הנוכחי המחקר, ילדיהםהתגוררו עם 

אחוז הזקנים שמתגוררים בגפם דומה  ,עכשווייםארציים סקרים  לנתונים שלמזאת, בהשוואה 



x 

בדירה גרים ההנוכחי הצביע על כך שאחוז העולים  המחקרבין עולים לשאינם עולים. עם זאת 

 שאינם עולים.  +23-בני הבקרב  הגרים בדירה בבעלותםאחוז מקטן פי שניים ויותר בבעלותם 

  העולה הזקן גר בהעל הקשר בין המצב הכלכלי לבין סוג הדירה ש שופכים אור המחקרממצאי :

 .+23-בני ה םעוליהמשאר יותר מבחינה כלכלית המתגוררים בדירות בשכירות פרטית מתקשים 

מהם  31%-העולים וכ שארעל ידי  שדווחהמזו הכנסה פנויה נמוכה מהם דיווחו על  אחוז ניכר

ניהול החודשיות של הוצאות את הלכסות  על קושיו דיווחמקרב שאר העולים(  51%-כ)לעומת 

הדירות הביעו עניין לעבור להתגורר בדיור  משוכרי רביםכי אין זה מפליא אפוא משק הבית. 

 זה. רצונםציבורי ורובם אף פעלו כדי לקדם 

  ועולים  1111-עולי שנות המרבית  הזקנים:מקרב העולים  סיכוןקבוצות בפשר לזהות א  המחקר

-לחלקם הגדול אין דירה בבעלותם )עולי שנות הו בגיל מבוגר לא הספיקו להשתלב בעבודהשעלו 

בני כשהם שעלו  91-גרים ברובם בדירות בשכירות פרטית ואילו אחוז ניכר מעולי שנות ה 1111

 ,הכלכלי של שתי הקבוצות הללו ןמצב ,על פי המשתנים שנבדקו+ מתגוררים בדיור ציבורי(. 32

 . +23-בני השל שאר העולים  ממצבם הכלכלימעט פחות טוב , 1111-ובמיוחד של עולי שנות ה

 91-עולה כי עולי שנות ה ,מסופקים בתחומי הרווחה והטיפול הממושך שאינםבחינת צרכים מ 

ובמיוחד הללו המשתייכים לשכבת הגיל המבוגרת יותר, מוגבלים יותר בטיפול אישי או בניהול 

 בתחומים אלו.רבה יותר כן גם זקוקים לעזרה משק הבית ול

  פחות טוב עולות הכי מצבן הבריאותי והתפקודי של  מלמדתהשוואת נשים עולות לגברים עולים

   .רבה יותר לעזרהנזקקות  ןוה ,עוליםהשל  מצבםמ



xi 

 דברי תודה

 חובה נעימה היא להודות לכל האנשים שסייעו בשלבים השונים של המחקר. 

ולדימיר )זאב(  פרופ'מודים לחברי ועדת ההיגוי שליוותה את המחקר לאורך כל שלביו: לראשית, אנו 

על הערותיו המועילות לשאלון הסקר ולדוח  ,חנין, המדען הראשי של המשרד לקליטת העלייה

מחקר במשרד לקליטת העלייה, על העבודה המשותפת, המנצורי, מנהלת אגף -המחקר; לנועה עובדיה

פרטים בכל שלבי המחקר; לאלכסנדר ברמן, יו"ר עמותת "חזית על ההערותיה המקצועיות וההקפדה 

שלוחה תודה מיוחדת על  ,הדרך ישרי ,הכבוד" ולאברהם שרנופולסקי, סגן יו"ר עמותת "חזית הכבוד"

פירוש לסיפקו לנו להבנה והם התובנות שעל המחקר והערותיהם מאירות העיניים במהלך הכנת כלי 

 הממצאים.

על  ,ברצוננו להודות לשלום בן ישעיה, מנהל גף, אגף בכיר למערכות מידע, המשרד לקליטת העלייה

 הנתונים ששימשו לביצוע מחקר זה. אספקת

ת עבודת תמיר, מנהלת יחיד-מכון ברוקדייל: לחן צוק-ג'וינט-אנו חבים תודה לעמיתינו במאיירס

השדה ולתמר גולן ממלאת מקומה בשלבים המתקדמים של המחקר. לשי גוהר, רכז המחקר, שניהל 

במסירות ובמקצוענות ראויות להערכה את תהליך איסוף הנתונים. לצוות המראיינים: לודמילה 

, אבנטוב, ליבי מטבייב, אולגה איבשקו, יורי שפייר, רוזה בירמן, מיכאל ריבקין, חנה גולדנברג

טטיאנה תורק, יוליה זיידמן, ולריה קניש ולובה קזיניק, שלוחה תודה על מסירותם וסבלנותם הרבה 

, וללסלי של הדוח הלשוןעל עריכת נון -בן ולרוניתלבלהה אלון אנו מודים גם  .בעת ביצוע הראיונות

 לדפוס. תומן על הבאנקליי

 .םשאלוניהאחרונים חביבים, תודתנו נתונה לכל המרואיינים שתרמו מזמנם והשיבו על 
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67 

 

  רשימת לוחות

  . שיטת המחקר3

  והשוואה בין המשיבים ללא משיבים במשתני הרקע ,אוכלוסיית המחקר והמדגם:  8לוח 

 7 :  גודל המדגם, מנופח ושאינו מנופח, על פי שכבות האמידה 1לוח 

  דמוגרפיים של העולים הזקנים-מאפיינים סוציו 5.4

 81   בארץ, לפי גיל בשנת העלייה וותק הזקנים דמוגרפים של העולים-מאפיינים סוציו:  5לוח 

  רמת השליטה בעברית 5.2

רמת שליטה בשפה העברית וקשיי שפה בעת פנייה לשירותים, לפי גיל בשנת העלייה  : 6לוח 
 וותק בארץ 

81 

  מצב בריאותי ותפקודי 5.3

דיווח עצמי על המצב הבריאותי, קשיים בטיפול אישי, בניידות מחוץ לבית ובניהול :  3לוח 
 משק הבית, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 

85 

  יוםכהיסטוריה תעסוקתית ותעסוקה  5.5

 83 משלח יד ותעסוקה לפני העלייה ובארץ, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ :  2לוח 
 



 

  דיור  מאפייני 5.4

מתגוררים בה, לפי גיל בשנת  שהםעל פי סוג הדירה הזקנים התפלגות העולים  : 7לוח 
 העלייה וותק בארץ 

87 

על פי סוג הדירה שהם מתגוררים בה, לפי הרכב משק הזקנים :  התפלגות העולים 1לוח 
 הבית ואזור המגורים 

 

הדירה שהם מתגוררים : התפלגות העולים הזקנים על פי הרכב משק הבית, לפי סוג 9לוח 
 בה

87 

הגרים בדירה זקנים : תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים 81לוח 
 בבעלות פרטית, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 

89 

זקנים, לפי בעלות על : תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים 88לוח 
 דירהה

 

הגרים בדירה זקנים תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים : 81לוח 
 בבעלות פרטית, לפי הרכב משק הבית 

11 

הגרים בדירה זקנים : תשלום על משכנתא וסיוע בהחזר המשכנתא בקרב עולים 85לוח 
 בבעלות פרטית, לפי אזור המגורים 

18 

הגרים בשכירות זקנים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשלומי שכר הדירה בקרב עולים 86לוח 
 פרטית, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 

15 

הגרים בשכירות זקנים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשלומי שכר הדירה בקרב עולים 83לוח 
 פרטית, לפי הרכב משק הבית 

 
16 

הגרים בשכירות זקנים ומי שכר הדירה בקרב עולים : תשלום שכר דירה וסיוע בתשל82לוח 
 פרטית, לפי אזור המגורים 

 

16 

וגובה  הסיוע  הגרים בדיור ציבוריזקנים ההמתנה לדירה בקרב עולים  זמןמשך : 87לוח 
 , לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ בשכר הדירה 

 
13 

וגובה הסיוע  בדיור ציבוריהגרים זקנים : משך זמן ההמתנה לדירה בקרב עולים 81לוח 
 , לפי הרכב משק הבית בשכר הדירה

 
12 

וגובה הסיוע  הגרים בדיור ציבוריזקנים : משך זמן ההמתנה לדירה בקרב עולים 89לוח 
 , לפי אזור המגורים בשכר הדירה

12 

עניין לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי גיל בשנת העלייה וותק עולים המביעים : 11לוח 
 ץ באר

11 

 19 עניין לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי הרכב משק הבית עולים המביעים : 18לוח 

 51 ניין לעבור למגורים בדיור ציבורי, לפי אזור המגורים עולים המביעים ע: 11לוח 

  תנאי הדיור של העולים הזקנים: 15לוח 

 58 בעיות תחזוקה בדירה ומחסור בציוד בסיסי, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ : 16לוח 

  



 

  שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך 5.4

 51 : שימוש בשירותי הרווחה והטיפול הממושך, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 13לוח 

: צורך בעזרה נוספת בתחום של טיפול אישי וניהול משק הבית, לפי גיל בשנת 12לוח 
 העלייה וותק בארץ 

55 

  מצב חברתי 5.4

, לפי גיל בשנת העלייה הזקנים : היקף הרשת החברתית הבלתי פורמלית של העולים17לוח 
 וותק בארץ 

56 

 52 : תחושת בדידות, פעילות חברתית ופנאי, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 11לוח 

  מצב כלכלי 5.4

 57 : מקורות הכנסה, לפי גיל בשנת העלייה וותק בארץ 19לוח 

על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי גיל בשנת הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 51לוח 
 העלייה וותק בארץ 

59 

על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי הרכב משק הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 58לוח 
 הבית 

61 

אזור על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפי הזקנים : המצב הכלכלי של העולים 51לוח 
  המגורים

68 

  הדירה סוג על פי סעיפי ההוצאה השונים, לפיהזקנים : המצב הכלכלי של העולים 55לוח 
 בה מתגוררים שהם

 

בעיות לא מטופלות בראייה, שמיעה ולעיסת מזון, לפי גיל בשנת העלייה וותק : 56לוח 
 בארץ 

65 

  נשים עולות לגברים עוליםהשוואה בין  5.4

 66 במאפיינים נבחרים עולים, לגברים עולות : השוואה בין נשים 53לוח 




