
  291 

ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· ,· ¯„‡ 'Ò˘˙"Á , Ò¯‡Ó2008 ,ÒÓ '76 :291-308 

åç éãéìé ìù íúåáìúùä" éðá ì50 
äìòîåìàøùéá  : 

àöåî ìù äéö÷ðåôë íééçä úåëéà , ÷úå
 õøàáåéùåðà ïåä ,éúøáçå éìëìë1

 

úéîà ïéøà÷2
 

המחקר הנוכחי מבקש להערי� את השתלבות� של עולי� מבוגרי� בחברה 
סוגיה זו לא .  תפיסת איכות החיי� שלה�– הישראלית דר� פרמטר סובייקטיבי

 ישראל�SHARE וקוב� הנתוני� הייחודי של ,בעבר בהקשר הישראלינחקרה 
מדדי� � נבח� באמצעות שני תת‡ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈהמשתנה התלוי . מאפשר בדיקה זו

. עתידבנוגע להבוחני� תפיסות ) הגשמה עצמית והנאה (CASPמתו� סול� 
המשתני� התורמי� לניבוי רמת איכות החיי� בקרב העולי� שהממצאי� מלמדי� 

הו� חברתי , )הכנסה(מצב כלכלי , )ותק באר� ואר� מוצא(משתני הגירה ה� 
משתני� ה. גיל ומצב משפחתי, מצב בריאות, )המתבטא ברמת פעילות חברתית(

השכלה (אינ� תורמי� לניבוי רמת איכות חייו של העולה ה� הו� אנושי ש
המשתני� . מגדר והו� חברתי המתבטא בקבלת עזרה ותמיכה, )אקדמית

עותיי� ביותר לניבוי איכות חייו של העולה ה� מעורבות בפעילות חברתית המשמ
הוא  כ� ג� ,ומכא� שככל שהעולה בריא יותר ופעיל יותר חברתית, ומצב בריאותי

 .חש שאיכות חייו גבוהה יותר

 

àåáî 

הגיעו לישראל עולי� ,  ובעיקר לאחר הקמת מדינת ישראל,עשרה�תשעמאז סו� המאה ה

 מהאוכלוסייה היהודית בישראל  אחוז50�כיו� כ.  שונות ובתקופות שונותיהודי� מארצות

_____________ 

 . ומעלה50   בקרב בניישראלSHAREממצאי
 מתו� נתוני סקר  1

 . המרכז האקדמי רופי�–המכו� להגירה ושילוב חברתי   2



 קארי� אמית 292

. ל" ה� ילידי ישראל שלפחות אחד מהוריה� יליד חו אחוז בקירוב40 עודו, ל"ה� ילידי חו

 .מכא  שנית  לאפיי  את החברה הישראלית כחברת מהגרי�

 רובבעוד . מעלה ו50בני ) להל  עולי�(של מהגרי� בישראל  זה עוסק בהשתלבות� מחקר

המחקרי� העוסקי� בהשתלבות עולי� בישראל מתמקדי� בעולי� צעירי� תו# שימוש 

 במחקר הנוכחי נתמקד בהשתלבות� של, אקונומיי� אובייקטיביי��בעיקר בפרמטרי� סוציו
 .דר# בחינת פרמטרי� סובייקטיביי� הקשורי� להשתלבות)  ומעלה50בני (עולי� בוגרי� 

 

˜¯ Ú– ˘ÈÏ ‰ÈÈÏÚ‰Ï‡¯ 

 ,Amit & Semyonov(נית  לחלק את גלי העלייה לישראל לחמש תקופות מרכזיות 
בעיקר ( העולי� ממזרח ומרכז אירופה רובהגיעו ) 1948עד (לפני הקמת המדינה ). 2006

ממניעי� אידיאולוגיי� חלוציי� ) רומניה וגרמניה, פולי ,  לשעברת המועצותמברי

 בתקופת העלייה ההמונית ע� הקמת המדינה . � מתימ  שהגיעו ממניעי� דתייומיעוט�
 הגיעו עולי� במקביל לה�.  פליטי שואהרוב�, הגיעו עולי� מאירופה) 1952�1948(

, מצוקה כלכלית(ממניעי� מגווני� ) תימ  ומרוקו,  אאיר, בעיקר מעיראק(מארצות ערב 

הגיעה ) 1989�1953(לאחר מכ  שבעשורי� ). פוליטית וביטחונית לצד מניעי� דתיי�

ע� ). דתיי� וכלכליי�, אידיאולוגיי�(עלייה ספוראדית מארצות שונות וממניעי� שוני� 
לגל  נוצרו אז הנסיבות הפוליטיות והכלכליות שהביאו ,ית המועצותהתפרקותה של בר

 הגיעו עולי� מאתיופיה בעקבות מצבי מצוקה במקביל). 1995�1989(עלייה המוני 

צות אר( ועד היו� יש עלייה ספוראדית מארצות המערב 1995�מ, לבסו�. וממניעי� דתיי�

) ארגנטינה(וכ  מדרו� אמריקה , בעיקרדתיי� ואידיאולוגיי� שמניעיה  ,) וצרפתהברית

 .  בעיקר כלכליי�המניעיש

תו# התמקדות בגלי העלייה , בחנו את סוגיית השתלבות העולי� בישראלשמחקרי� רבי� 
עדתיי� בחברה �אקונומיי� בי �ל קיומ� של פערי� סוציוהצביעו ע, )1989עד (המוקדמי� 

ה זו על חלוקת האוכלוסייה היהודית לשתי יהדיו  בסוגיהתבסס  המקרי� רובב. הישראלית

). אמריקה�יוצאי אירופה(ואשכנזי� ) אפריקה�יוצאי אסיה(מזרחי� : קבוצות מוצא

חי� נמוכי� הסטטוס התעסוקתי והשכר של המזר, השכלההרמת שמהמחקרי� עולה 

, מארק ;1975, הרטמ  ואילו ( של האשכנזי� ה  בדור העולי� וה  בדור ילדיה� המאל

1994; Cohen & Haberfeld, 1998 .( לאר+ המוצא על כ# שמחקרי� עדכניי� מצביעי�

אקונומיי� בחברה הישראלית �הספציפית של העולה יש חשיבות בניתוח הבדלי� סוציו

צות  בארמשלל( כמו ג� בחברות הגירה אחרות בעול� ,)Khazoom, 1998 ;2005, אמית(

 .)Borjas, 1994 הברית
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 את העולי� בעשור הראשו  לקו� המדינה מצא הבדלי� בולטי� ,למשל, מחקר שבח 

שכר בקרב ילידי ארצות מוצא שונות אשר משתייכי� ב והתעסוקתיסטטוס ב, בהשכלה

ילידי גרמניה מאפייני�  אצל נמצאובאופ  ספציפי . לאותה קטגוריה אתנית דיכוטומית

אצל ילידי עיראק  כ# ג� נמצאו ;ילידי פולי  ורומניה למאלה שאקונומיי� גבוהי� �סוציו

 ,עוד נמצא.  אמרוקו ואיר, ילידי תימ מאלה של אקונומיי� גבוהי� �מאפייני� סוציו

, אמית(מניה  של ילידי פולי  ורוהאקונומיי� דומי� לאל�ילידי עיראק מאפייני� סוציושל

,  בי  העולי� נעוצי� ברמות הפיתוח השונות של ארצות מוצא�ההבדלי� אל). 2005

 .ברמת ההו  האנושי של העולי� ע� הגעת� לאר+ ובמניעי העלייה שלה�

ל בישראל עושי� שימוש "ל ילידי חוש הניתוחי� הרשמיי� רוב, על א� ההבדלי�

 את עולי מבחיני� ה ניתוחי� אלא#. ת לידהרוב יבש פי לע, בקטגוריות מוצא כלליות יותר

הסיבה לכ# נעוצה .  לשעבר שהגיעו בעלייה ההמונית של שנות התשעי�ת המועצותברי

בניגוד .  ה  מבחינה מספרית וה  מבחינת נסיבות ומניעי העלייה,בייחודה של עלייה זו

, לוגיי�שנבעו ברוב� ממניעי� אידיאו, לגלי עלייה מוקדמי� מברית המועצות לשעבר

 ).2004, תמרי�דמיא  ורוזנבאו�(מניעי העלייה בשנות התשעי� כלכליי� ופוליטיי� יותר 

 

ÌÈ¯‚‰Ó ˙Â·Ï˙˘‰ 

תהלי# השתלבות� של מהגרי� בחברה הקולטת נבח  לאור# השני� מכיווני� שוני� ותו# 

בישראל נמצא משקל משמעותי . יוהתייחסות למגוו  גורמי� ומאפייני� המשפיעי� על

, מגדר(� ידמוגרפיה ו לאר+ ומאפייניתו המהגר לצד מאפייני� הקשורי� לזמ  הגעלמוצא

בולטת השפעת� .  ;Semyonov & Lerenthal, 1991)2005, אמית) (מצב משפחתי, גיל

בפרק זה אבח  . חברתיי� ופסיכולוגיי� על תהלי# ההשתלבות, של מאפייני� כלכליי�

כפי , � השתלבות חברתית סובייקטיביתכמנבאי) אשר יפורטו בהמש# (המאפייני� אל

 (quality of life)איכות חיי� . שבאה לידי ביטוי בתחושת איכות החיי� של המהגר

שהוא  התרבותי והערכי הקשרמוגדרת באופ  כללי כתפיסה של הפרט את מיקומו בחיי� ב

 .Whoql, 1998)(ציפיותיו ותחומי העניי  שלו , מטרותיו לשובהקשר בו חי 

 הסובייקטיביי� בתהלי# השתלבות המהגר זוכי� להתייחסות מחקרית הממדי�

 ,Anson ;1994, אולשטיי  וגייטס, ב  רפאל(מדיסציפלינות שונות בשני� האחרונות 
Pilpel, & Rolnik, 1996; McMichael, & Manderson, 2004; Vohra, & Adir, 

ר באשר להשתלבותו יש לבחו  את תחושותיו של המהגש מדגישי� המחקרי� אל )2000

ה זו יסוגי). כגו  רמת הכנסה(השתלבות  לשבחברה הקולטת לצד פרמטרי� אובייקטיביי� 

על כ  פחות נית  אוכלוסיית המהגרי� הנבחנת מבוגרת יחסית ושרלוונטית במיוחד כ
ת איכות ותחוש.  המקושרי� בעיקר לשוק העבודה,מדדי� אובייקטיביי�לבחו  עליה 

 לש נחקרו רבות בהקשר (Subjective well-being)בייקטיבית החיי� והרווחה הסו
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 ,Landau, & Litwin, 2001; Wiggins, Higgs :ה לדוגמורא(אוכלוסייה הבוגרת ה
Hyde, & Blane, 2004 .( חוברתזובידה ב� של זלצרבמאמרה בהרחבה נסקרתה זו יסוגי 

 .וז

הציפייה של . כלכלי ההיבטטי� המרכזיי� בחקר השתלבות מהגרי� הוא ההיבאחד ה

 מניע משמעותי היאלהצליח מבחינה כלכלית באר+ החדשה ) שאינו פליט(המהגר 
כלכלני� בוחני� . בהחלטתו להגר ובמוכנותו לשל� את המחיר הכרו# בעזיבת אר+ מוצאו

בעלי " ילידי�"את השתלבות המהגרי� דר# בחינת יכולת� לקבל שכר דומה לזה של ה

לצד עדויות על שיפור כלכלי ). Borjas, 1990; Chiswick, 1979(אות� המאפייני� 

 " ילידי�" עד לסגירת הפער ע� ה,במצב� של מהגרי� ע� כל שנת ותק באר+ החדשה
)Chiswick, 1979( ,בעיקר אלה המגיעי� , מוצגות עדויות לקושי של מהגרי� מסוימי�

זה  הפער ה לסגור את,מארצות פחות מפותחות ומאופיינות ברמות השכלה נמוכות

(Borjas, 1994). 

הצליחו לסגור את הפער הכלכלי מהר יותר ה  אות  קבוצות שהקבוצות , בהקשר הישראלי

הרלוונטיי� ) בעיקר השכלה(הגיעו מאירופה ומאמריקה ע� כישורי� ומיומנויות שעולי� 

 ה נמצאי� במוקד מודלי� אלא#). Semyonov & Lerenthal, 1991(יותר לישראל 

בוחני� אוכלוסיית מהגרי� כש.  בשוק העבודההלוקחי� חלק) 60�20בני (עירי� מהגרי� צ

הכנסה הכוללת שיש למשק ויותר בהמצב הכלכלי נמדד פחות בשכר מעבודה , בוגרת

 מחקרי ההגירה הבוחני� את המצב הכלכלי רובבניגוד ל, זאת ועוד. הבית ממגוו  מקורות

אנו בוחני� א� רמת . בח  כמשתנה מסבירבמחקר הנוכחי המצב הכלכלי נ, כמשתנה תלוי

. ההשתלבות הכלכלית תורמת לניבוי תחושת איכות החיי� של העולה המבוגר בישראל
תורמת א� , המתבטאת ברמות השכלה,  א� רמת ההו  האנושי שיש לפרט, אנו בוחני�עוד

 .היא לניבוי תחושת איכות החיי� של העולה המבוגר בישראל

י להסביר תחושות השתלבות סובייקטיביות הוא השילוב עשואחר שמרכיב מרכזי 

. שבא לידי ביטוי ברמת ההו  החברתי ובתחושת ההשתייכות לחברה, החברתי של המהגר

הו  חברתי הוא משאב הקשור ליחסי� חברתיי� תדירי� שהפרט או הקבוצה מקיימי� 

ברתי יכולי� באמצעות ההו  הח. (Bourdieu, 1986)ואשר מבוססי� על מחויבות הדדית 
פרטי� להגיע ביתר קלות למשאבי� כלכליי� ותרבותיי� ולהבטיח לעצמ� הטבות דר# 

 .חברות בארגוני� וברשתות חברתיות

מחקרי� העוסקי� בהשתלבות� של מהגרי� מצייני� את המחסור היחסי בהו  חברתי שיש 

, זהכדי להתגבר על מחסור . ילידי המקו�לעומת למהגרי� ע� הגעת� לאר+ היעד 

ה  ברמה המשפחתית וה  ברמה הקבוצתית , מוקמי� ארגוני� ומתגבשות רשתות חברתיות

תופעה זו א� עשויה . (Portes, 1998) וולתמו# בלמהגר  לסייע שתכלית� ,הרחבה יותר
. נזקקי� יותר לתמיכה ולסיועשמדובר במהגרי� מבוגרי� כשלהיות משמעותית יותר 
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בי  ההו  לת איכות החיי� שיש לאד� המבוגר מחקרי� הצביעו על הקשר בי  תחוש

 ).Nilsson, Rana & Kabir, 2006(ידואלית והקהילתיתוו האינדיההחברתי שלו ברמ

במחקר הנוכחי אנו בוחני� א� רמת ההו  החברתי תורמת לתחושת איכות חייו של העולה 

מקבל הוא ההו  החברתי של הפרט נבח  כא  באמצעות מידת התמיכה והעזרה ש. הבוגר

 כדי להבהיר את תרומתו א#. מאנשי� בסביבתו ומידת מעורבותו בפעילויות חברתיות
משתנה . יש לפקח על מצב� הבריאותי של המשיבי�, הסגולית של ההו  החברתי

הבריאות נמצא בעל משקל משמעותי בקביעת תחושת הרווחה הסובייקטיבית של המבוגר 

(Landau & Litwin, 2001) .הנוכחי בוח  את השתלבות� של העולי� המחקר, לסיכו� 

המחקר בודק סדרה של . המבוגרי� בישראל דר# בחינת תחושת איכות החיי� שלה�

תו# הבחנה בי  יוצאי קבוצות מוצא שונות בקרב , גורמי� כמנבאי� תחושת איכות חיי�

 : אלההשערות המחקר ה . העולי� המבוגרי�

ככל שהעולה . שת איכות החיי� באר+לזמ  באר+ ההגירה משקל חיובי בניבוי תחו .1

 . כ# ג� תחושת איכות חייו עולה,ותיק יותר באר+

ככל שמצבו הכלכלי . למצב הכלכלי משקל חיובי בניבוי תחושת איכות החיי� באר+ .2

 . כ# ג� תחושת איכות חייו עולה,של העולה טוב יותר

מת ההשכלה ככל שר. להו  האנושי משקל חיובי בניבוי תחושת איכות החיי� באר+ .3

 . כ# עולה תחושת איכות חייו,של העולה גבוהה יותר

ככל שהעולה מקבל . להו  החברתי משקל חיובי בניבוי תחושת איכות החיי� באר+ .4

 .כ# הוא חש שאיכות חייו גבוהה יותר, יותר תמיכה ועזרה מסביבתו ופעיל חברתית

אי  . יכות חייו היא א� לשיו# האתני של העולה משקל בתחושת אאחרתשאלת מחקר 

 יש בשל החשיבות שא#. ממצאי� המאפשרי� לנו לקבוע השערה ברורה בהקשר זה

אקונומיי� נצפה להבדלי� ג� �למוצא בחברה הישראלית בניבוי אינדיקטורי� סוציו

 . באינדיקטורי� סובייקטיביי� על פי אר+ מוצא

 

ø÷çîä úèéù 

יקט יהנתוני� הישראלי של פרוהמחקר הנוכחי מבוסס על ניתוח הגל הראשו  של קוב+ 

SHAREאופ  דגימתו ומאפייני הנחקרי� בו , נתוני�הב+ ו מפורט של קתיאור.  הבינלאומי

 .נית  במקו� אחר בפרסו� זה
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ÌÈ�˙˘Ó‰ 

אקונומיי� לצד משתני� סובייקטיביי� �במחקר זה נעשה שימוש בסדרת משתני� סוציו

בניתוח התיאורי . ËÏÂ˜‰ ı¯‡· ˜˙Â˙ נבח  המשתנה:  ‰‚ÓÈ‰¯È˘˙�. להערכת איכות חיי�

. ‚ÏÈנבח  המשתנה : ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ�˙˘Ó. 1990ג� מפורט אחוז העולי� שהגיעו אחרי 

�50: חלוקה לפי עשירוני גילנעשתה ובחלק� , בחלק מהניתוחי� הוכנס המשתנה גיל רצי�

 Óˆ·של הנחקר ו Ó‚„¯ שנבחנו ה� האחרי�משתני� .  ומעלה80�ו, 79�70, 69�60, 59
 È˙ÁÙ˘Óנשואי�לאכמשתנה דיכוטומי המבחי  בי  נשואי� ל  .‡ˆÂÓ : בחלק מהניתוחי�

 וזאת לאור חשיבות השימוש ביחידת , הספציפית של הנחקר‡¯ÂÓ‰ ıˆ‡יש פירוט של 

 מקובלות כלליות יותר לפי ˜ÂÓ ˙ÂÈ¯Â‚Ëˆ‡בחלק מהניתוחי� קובצו ארצות לתו# . ניתוח זו

 שהגיעו לפני ואחרי גל העלייה È˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯· È„ÈÏנעשתה הבחנה בי  . יבשות מוצא

 .1989�הגדול ב

È˘Â�‡ ÔÂ‰ :יצג את ההו  האנושי של הנחקרי� הוא יהמשתנה הנבח  כמ ÈÏÚ· ÊÂÁ‡
‰˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ,זהו משתנה דיכוטומי המבחי  בי  בעלי השכלה . תואר ראשו  ומעלה

‡ÊÂÁ אורי מופיע המשתנה בחלק התי: ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ�˙˘Ó. אקדמית לחסרי השכלה אקדמית
ÌÈ„·ÂÚ‰המשתנה .  ומבטא את שיעור המשתתפי� באופ  פעיל בשוק העבודה ‰Ò�Î‰

 ˙È· ˜˘ÓÏ ˙ÚˆÂÓÓ  נית  במטבע היורו ומבטא הכנסה כוללת של משק הבית ממגוו

. משתנה זה נכנס כמשתנה בלתי תלוי בניתוח הרב משתני.  לרבות הכנסה מעבודה,מקורות

 ‰‡ÔÂ˙Á˙‰ ÔÂÚ·¯· ÊÂÁיאוריי� משתנה זה חולק לרבעוני� ומוצג בחלק מהניתוחי� הת

 .של ההכנסות‰‡ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂÚ·¯· ÊÂÁ ו

È˙¯·Á ÔÂ‰ È�˙˘Ó :א(: נבחנו שני משתני� המבטאי� את ההו  החברתי של הפרט(  ˙Ó¯
Ë¯Ù‰ Ï˘ ‰¯ÊÚ‰Â ‰ÎÈÓ˙‰ –משתנה זה מוצג דר# שני משתני�  :‰¯ÊÚ ÈÏ·˜Ó ÊÂÁ‡ ,

. בלו עזרהילא קלאלה ש, לדבריה�, עזרהבלו ישקאלה  בי  משתנה דיכוטומי המבחי 

 ‰¯ÊÚ ˙Ï·˜ ˙Â¯È„˙)1�4 (שני אוחדו בניתוח הרב משתני .  כממוצע של הנחקרתהמוצג

 על 0בלו עזרה מקבלי� יהמדווחי� שלא קכש ,המשתני� למשתנה המבטא תדירות

ד המסכ�  משתנה זה חושב כמד– Ë¯Ù‰ Ï˘ ˙È˙¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ó¯ „„Ó )ב(. המשתנה

הפעילויות שנכנסו למדד ה  .  השתת� בה הפרטשחברתיות הפעילויות ה את מספר

; ידיד או שכ , עזרה לקרוב;  חולה או נכה,דאגה למבוגר; התנדבות או פעילות צדקה

ארגו  פעילות ; פעילות בארגו  דתי; מועדו  חברתי או אחר, פעילות במועדו  ספורט
 . 6�0�מדד זה נעי� מהציוני� ב. פוליטית או קהילתית

˙ÒÙ˙� ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ : מדד זה מורכב משני פרמטרי� מתו# מדדCASP-12 : פרמטר

 זובידה� של זלצר�מדד זה מפורט בהרחבה במאמר. ההגשמה העצמית ופרמטר ההנאה

שאלות וביחד חושב מדד המורכב משש שלוש בכל פרמטר .  המופיע בחוברת זווספלטר

בס# הכול ; אני מרגיש שיש משמעות לחיי;  יו� מחדשאני מצפה לכל: אלה הקביעותה
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;  אני מרגיש מלא אנרגיההבימי� אל; אני מתבונ  לאחור על חיי מתו# תחושה של אושר

מענה ה. אני מרגיש שהעתיד צופ  לי דברי� טובי�; אני מרגיש שהחיי� מלאי הזדמנויות

ממוצעי שני של  המדד חושב כממוצע. אפשרויותארבע סול� של ב לכל קביעה מדורג

מדד זה ב. פרטי� אשר ענו על פחות מארבעה פריטי� הושמטו מהניתוח. המדדי�

כל תת שבכ, )0.82= אלפא קרונב# (התקבלה רמת מהימנות מסוג עקיבות פנימית גבוהה 

זהו המשתנה ).  להנאה0.79 � להגשמה עצמית ו0.81(מדד התקבלה מהימנות מספקת 

. דיווח עצמי על מצב הבריאות הכללי של הפרט:  ·¯Ó˙Â‡Èˆ· .התלוי בניתוח הרב משתני

. 5�1לה  סול� תשובות ש, מעטהציו  חושב כממוצע של שתי שאלות בעלות נוסח שונה 
 . כ# מצב הבריאות המדווח טוב יותר,ככל שציו  המדד גבוה יותר

 

È�˙˘Ó ·¯‰ ÁÂ˙È�‰ 

. ל" בקרב ילידי חוניתוח זה נבח  באמצעות רגרסיה רב משתנית לניבוי איכות חיי�

:  אלההמשתני� הבלתי תלויי� במודל ה�. המשתנה התלוי במודל הוא מדד איכות חיי�

גיל רצי� ומצב , מגדר –�  משתני� דמוגרפיי;אר+ מוצא וותק באר+ – המשתני הגיר

 ;הכנסת משק בית ביורו –י הו  כלכל ;השכלה אקדמית –י  הו  אנוש;משפחתי נשוי

ל עווח עצמי יד –ת  בריאו;דד פעילות חברתית ותדירות קבלת עזרהמ – ימשתני הו  חברת

 . בריאותהמצב 

 

 íéàöîî 

 לפי פילוח  ומעלה50בשלב ראשו  נבחנו מאפייני� תיאוריי� של מדג� העולי� בני 

נתוני� , הגירהה מסוכמי� נתוני 1 לוחב. לארצות מוצא ולקטגוריות מוצא כלליות

 . מיי�אקונו�דמוגרפיי� ונתוני� סוציו
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 1 לוח

‡ˆÂÓ ˙ÂˆÂ·˜Â ˙Âˆ¯‡Ï ÁÂÏÈÙ ÈÙÏ ÌÈÈ¯Â‡È˙ ÌÈ‡ˆÓÓ : 

‰¯È‚‰ È�˙˘Ó ,ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ�˙˘Ó ÈˆÂÒÂÂ-ÌÈÈÓÂ�Â˜‡ 

 ˙Ò�Î‰
 ˙È· ˜˘Ó
 ˙ÚˆÂÓÓ
 ‰�˘Ï
Â¯ÂÈ· 

%  

ÌÈ‡Ó„˜‡ 
%  

ÌÈ„·ÂÚ 
 ÏÈ‚

ÚˆÂÓÓ 
% 

ÌÈ˘� 
%  

 ÂÚÈ‚‰˘
 ¯Á‡Ï
1990 

 ˜˙Â
 ÚˆÂÓÓ
ı¯‡· 

 ¯ÙÒÓ
ÌÈ¯˜Ó

N 

‰„ÈÏ ı¯‡/
‡ˆÂÓ 

 �אאיר 45 50.0 0.0 59.6 64.8 31.0 5.0 24,806

 עיראק 87 56.1 0.0 43.1 66.4 34.2 5.8 25,042

 תימ� 48 59.8 0.0 61.8 68.8 9.7 6.3 20,514

 מרוקו 230 49.6 0.0 47.2 62.5 30.3 6.3 25,690

 שאר אסיה 61 52.4 0.0 57.1 67.7 21.8 6.6 24,819

ר שא 119 52.9 0.7 55.1 66.8 23.6 8.6 31,274
 אפריקה

 פולי� 82 56.4 2.2 52.9 72.4 20.8 20.9 33,710

 רומניה 143 49.1 0.7 54.7 68.1 29.1 24.1 29,935

 גרמניה 44 62.3 1.8 72.7 71.5 28.3 24.4 33,342

 � מ"היבר 101 41.2 0.0 59.1 65.4 36.1 38.5 27,203
 1989לפני 

 � מ"היבר 438 11.7 97.1 58.3 65.0 30.6 63.6 16,209
 1989אחרי 

שאר מזרח  68 55.2 6.7 60.7 70.8 12.7 18.4 30,619
 אירופה

שאר מרכז  68 52.1 2.8 61.5 67.7 35.7 33.1 38,199
ומערב 
 אירופה

אמריקה  48 40.7 1.7 47.8 63.0 56.7 42.9 37,782
 ואוסטרליה

 

 העולי� קרב העולי� היא קבוצתבהקבוצה החדשה ביותר ש נית  ללמוד המתו# לוח ז
 באר+   והוותק שלה, יתר הקבוצות הגיעו בגלי הגירה מוקדמי�.מברית המועצות לשעבר

 וגבוה יותר בקרב 72� ל63הגיל הממוצע של העולי� נע בי  . בממוצעויותר  שנה 40הוא 
אחוז הנשי� בקבוצות השונות גבוה יותר מאחוז הגברי� בכל . ותיקי�והעולי� ה

אחוז נשי� בולט נמצא . מרוקו ועיראק,  אמריקה ואוסטרליה למעט בקרב ילידי,הקבוצות
. יש הבדל בולט בי  הקבוצות ג� ברמת ההשכלה האקדמית. בקרב ילידות גרמניה

מעל , )1989שעלו אחרי ( עולי ברית המועצות לשעבר אהקבוצה המשכילה ביותר הי
 אקדמית אחוזי השכלה, בקרב יתר הקבוצות. שי� אחוז מה� בעלי השכלה אקדמיתיש

ילידי ברית המועצות שעלו לפני , ילידי אמריקה ואוסטרליהנמצאו אצל גבוהי� יותר 
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 בעלי  אחוז20�פולי  ורומניה מעט יותר מ,  ילידי גרמניהבקרב.  וילידי מערב אירופה1989
 בעלי  אחוז10�יתר העולי� מארצות אסיה ואפריקה פחות מבקרב  בעוד ,תואר אקדמי
 . העולי� עובדי�מקרב  אחוז30�20מעלה כי במדג� אחוז העובדי� בחינת . תואר אקדמי

 . שאינ� הקבוצה המבוגרת ביותרא� ילידי תימ  וזאת אצלנתו  נמו# במיוחד נמצא 

 הנמוכה ביותר ת ההכנסההקבוצה בעלת רמשבחינת ההכנסה הממוצעת למשק מעלה 
הבדלי� בי  יתר ה. 1989מקרב העולי� היא עולי ברית המועצות לשעבר שעלו אחרי 

הקבוצות שכ,  יורו30,000� ל25,000 ונעי� בי  ,הקבוצות קיימי� אבל לא בולטי�
בדיקה מקבילה נעשתה לפי פילוח לקבוצות . המובילות ה  ילידי מערב אירופה ואמריקה

� מתאר את הסטטוס הסוציו1תרשי� . מוצא כלליות יותר ותו# הבחנה בי  עשירוני גיל
של , ידי ביטוי ברמת השכלה אקדמית ובחלוקה לרבעוני הכנסהכפי שבא ל, אקונומי

 .תו# פילוח לעשירוני גיל, קבוצות העולי� השונות

תרשים 1:

סטטוס סוציו-אקונומי (השכלה אקדמית ורבעוני הכנסה) לפי פילוח לקטגוריות מוצא וגיל
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אמריקה ואוסטרליה אסיה אפריקה אירופה בריה"מ
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אחוז ברבעון תחתון אחוז ברבעון עליון

אחוז אקדמאים

 

 בולטת רמת ההשכלה האקדמית הגבוהה בקרב עולי ברית המועצות 1מתו# תרשי� 

לצד נתו  זה . 59�50בני ,  ובעיקר בקרב העולי� היותר צעירי�1989לשעבר שהגיעו אחרי 

 מקרב אותה קבוצה ברבעו  התחתו  של ההכנסות 79�70תו  הנוגע לריכוז בני בולט הנ

 ריכוז משמעותי בעלותשתי קבוצות . ולשיעור� הנמו# ברבעו  העליו  של ההכנסות

נתו  זה . יחסית ברבעו  העליו  של ההכנסות ה  ילידי אמריקה ואוסטרליה וילידי אירופה

הנתוני� המקבילי� בקרב ילידי , � השוואהלש. 59�50בני ,  הצעירי� יותראצלבולט 

יותר   ומעלה80�ה בני אצלתחתו  של ההכנסות בולט ההאחוז ברבעו  שישראל מצביעי� 
בקבוצות הצעירות יותר משיעור לאי  ערו#  ושיעור זה נמו# , יתר קבוצות הגילאצלמאשר 

 . הנמצאי� ברבעו  העליו  של ההכנסות
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ובייקטיבי של ההשתלבות כפי שבא לידי ביטוי מחקר זה מתמקד בהיבט הס, כאמור

נציג את , לפני שנעבור לניתוח הרב משתני. בתחושת רמת איכות החיי� של העולי�

הקבוצות המדווחות על מראה ש 2 לוח. ההממצאי� התיאוריי� הנוגעי� למשתני� אל

ד בעו,  אוילידי איר) 1989אחרי (רמת איכות חיי� נמוכה ה  ילידי ברית המועצות 

מצב . הקבוצות המדווחות על רמה גבוהה ה  ילידי גרמניה וילידי אמריקה ואוסטרליה

 ביותר וכ# ג� של יתר הקבוצות גרועהוא המדווחי� עליו   אילידי אירשהבריאות 

 ילידי מערב אצל בל א,מצב הבריאות טוב יותר עולי ברית המועצות אצל .המזרחיות

בחינת משתני ההו  האנושי מציגה . וד יותר הוא טוב עאמריקה ואוסטרליה, אירופה
אחרי (ילידי ברית המועצות היק� הפעילות החברתית של לפיה ותמונה מורכבת יותר 

 .  הגדולה ביותרעזרהאת המקבלי� בה בעת ה�  א# הוא הנמו# ביותר) 1989

 2 לוח

‡ˆÂÓ ˙ÂˆÂ·˜Â ˙Âˆ¯‡Ï ÁÂÏÈÙ ÈÙÏ ÌÈÈ¯Â‡È˙ ÌÈ‡ˆÓÓ : 

È¯· ·ˆÓÂ È˙¯·Á ÔÂ‰ È�˙˘Ó˙Â‡ 

 ·ˆÓ 

˙Â‡È¯· 

 ÚˆÂÓÓ 

 ˙ÂÎÈ‡ 

ÌÈÈÁ 

 ÚˆÂÓÓ 

 ˙Â¯È„˙ 

‰¯ÊÚ ˙Ï·˜ 

 ÚˆÂÓÓ 

 ˙ÂÈÂÏÈÚÙ
˙ÂÈ˙¯·Á 

 ¯ÙÒÓ 

ÌÈ¯˜Ó 
N 

‰„ÈÏ ı¯‡/ 
‡ˆÂÓ 

 �אאיר 45 0.82 0.89 2.69 2.79

 עיראק 87 0.60 0.51 3.04 2.88

 תימ� 48 0.86 1.09 3.12 2.81

 מרוקו 230 0.61 0.48 3.17 3.02

 שאר אסיה 61 0.59 0.74 3.19 2.96

 שאר אפריקה 119 0.54 0.80 3.22 2.91

 פולי� 82 0.82 0.44 3.05 3.12

 רומניה 143 0.74 0.55 3.02 3.11

 גרמניה 44 0.90 0.81 3.38 3.19

 1989 לפני �מ "היבר 101 0.71 0.57 3.06 3.01

 1989 אחרי �מ "היבר 438 0.36 1.39 2.52 3.23

 מזרח אירופהשאר  68 0.74 0.84 3.06 3.13

 שאר מרכז ומערב אירופה 68 1.09 0.27 3.10 3.49

 אמריקה ואוסטרליה 48 0.87 0.15 3.29 3.37

˙È˙¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ ÚˆÂÓÓ:  0�6) 0 =אי� פעילות .( 

‰¯ÊÚ ˙Ï·˜ ˙Â¯È„˙ ÚˆÂÓÓ:  0�4) 0בל עזרהי לא ק .( 

ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ÚˆÂÓÓ:  1�4) 1  =רמה גבוהה=  4, רמה נמוכה .( 

‡È¯· ·ˆÓ˙Â : 1�5) 1  =מצב טוב מאד=  5, מצב לא טוב.( 
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.  מתאר את רמת איכות החיי� לצד תדירות קבלת עזרה ורמת פעילות חברתית2תרשי� 

באופ� התוא� את המחקרי� המצדדי� . חיי�ההקבוצות מסודרות בתרשי� לפי איכות 

, )2005, אמית(תיאור החברה הישראלית צור� בשימוש בחלוקה מפורטת לארצות מוצא ל

 שבחלק א!וזאת , אי� פילוח ברור בי� ילידי הארצות המערביות למזרחיותשנית� לראות 

אקונומיי� שנבחנו עד כה בלטו הבדלי� בי� ילידי הארצות המערביות " הסוציומשתני�מה

נית� לראות בתרשי� את קצוות ). 1989ללא ברית המועצות אחרי (ותיקי� ווהמזרחיות ה

 ילידי גרמניה ואמריקה �לות איכות החיי� הגבוהה ביותר ה הקבוצות בע;ההתפלגות

ת על איכות חיי� הנמוכה ביותר ה� ילידי ברית ובעוד הקבוצות המדווח, ואוסטרליה
שאר הקבוצות בעלות רמת איכות חיי� . �אלידי איריו) 1989אחרי (המועצות לשעבר 

 מקבלי� עזרה שה� מדווחי�) 1989אחרי (עולי ברית המועצות לשעבר , כאמור. דומה

. בתדירות גבוהה יותר בעוד רמת פעילות� החברתית נמוכה יחסית לזו שביתר הקבוצות

 שנהוג להכליל את נושא התמיכה והפעילות בשני א!נתו� אחרו� זה עשוי לרמז כי 

ה� פועלי� שיתכ� יאוכלוסייה מבוגרת הרי שכשמדובר ב, אינדיקטורי� להו� חברתי

בלת עזרה ותמיכה מעידה על קשיי הסתגלות ולא על קשרי�  וק,ווני� מנוגדי�יבכ

 . חברתיי�

תרשים 2:

רמת איכות החיים, תדירות קבלת עזרה ורמת השתתפות בפעילות חברתיות בקרב עולים 

בני 50 ומעלה לפי פילוח לארצות ולקטגוריות מוצא (בסדר עולה לפי רמת איכות חיים)
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תדירות קבלת עזרה פעילויות חברתיות  איכות חיים

 

,  מגוו� המשתני� שסקרנו מנבאי� את תחושת איכות החיי� של העולהעד כמה לבחו� כדי

נבח� ניתוח רב משתני לניבוי תחושת איכות החיי� של העולי� יוצאי קבוצות המוצא 

 מופיעי� ממצאי הניתוח הרב 3 לוחב. ניתוח זה מאפשר בחינת השערות המחקר. השונות
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קבוצת ההשוואה היא ילידי שאר כש , תו� הבחנה בי� ארצות מוצא בולטותנער�משתני ש

 .מרכז ומערב אירופה

 3 לוח

È�˙˘Ó ·¯‰ ÁÂ˙È�‰ È‡ˆÓÓ : 

ÌÈÏÂÚ Ï˘ ˙ÒÙ˙�‰ ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ÈÂ·È�Ï ˙È�˙˘Ó ·¯ ‰ÈÒ¯‚¯ 

 Ì„˜ÓBeta Ô˜˙‰ ˙ÂÚË Ì„˜Ó ÌÈ�˙˘Ó 
  מוצאארצות   

 �אאיר �.171 .152 �.040

 עיראק .149 .126 .049

 תימ� .232 .144 .060

 מרוקו )2(. 248 .108 .128

 שאר אסיה )2(. 269 .137 .074

 שאר אפריקה )2(. 264 .122 .092

 פולי� .094 .123 .032

 רומניה .110 .110 .050

 גרמניה )2(. 361 .147 .088

 1989מ לפני "בריה .150 .123 .053

 1989מ אחרי "בריה �.179 .135 �.108

 שאר מזרח אירופה .114 .131 .041

 אמריקה ואוסטרליה )2(. 281 .142 .074

    
 ותק באר* )1(. 004 .002 .104

 גיל )3( �.008 .002 �.115
 מגדר �.001 .042 �.001

 מצב משפחתי נשוי )3(. 202 .052 .122

 תהכנסת משק בי )2(. 000 .000 .069
 השכלה אקדמית .008 .053 .005
 מצב בריאות )3(. 144 .021 .205

 פעילות חברתית )3(. 170 .023 .217

 תמיכה ועזרה �.019 .017 �.035
 קבוע הרגרסיה )3( 2.50  

 Fער+  )3( 18.35  

 (R adj) 2מתא, מרובה  .297  
  905 N,מספר מקרי  

 >P  0.10 מובהקות ברמה  .1

  >P  0.05  ברמה מובהקות .2

 >P  0.01 מובהקות ברמה  .3

 שאר ילידי מרכז ומערב אירופה: קבוצות השוואה
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ה� המשתני� המשמעותיי� לניבוי איכות החיי� של העולה ה  נית	 ללמוד מה זלוחמ

 כ� יורדת , ככל שהגיל עולה:כלומר ;חיי�הלגיל יש קשר שלילי ע� רמת איכות . המבוגר

א� כ	 נמצא קשר , לא נמצא קשר בי	 מגדר לבי	 איכות החיי�. �תחושת רמת איכות החיי

בהתא� להשערת המחקר . לנשואי� תחושת איכות חיי� גבוהה יותר: ע� מצב המשפחתי

 א�. זמ	 באר� הקולטת קשר חיובי ע� תחושת איכות החיי� של הפרטמש� הל, הראשונה

 חלוקה ליבשות על פיבבדיקה מקבילה שערכנו . רמת המובהקות של מקד� זה גבולית

הפירוט לארצות מוצא מבטא שיתכ	 ימכא	 . מוצא המשתנה ותק באר� מובהק ומשמעותי

 ,שנערכת הבחנה לפי ארצות מוצאכ ולכ	 ,את השונות בזמני העלייה של הקבוצות השונות
 . חשיבות הוותק באר�פוחתת

לה מסביר המצב הכלכלי של העו, בהתא� להשערת המחקר השנייהש ,לוחעוד עולה מה

 כ� ג� עולה תחושת ,ככל שרמת הכנסת משק הבית עולה. את רמת איכות החיי� שלו

הנמדד על ידי השכלה (להו	 האנושי , בניגוד להשערת המחקר השלישית. איכות חייו

ממצא זה נובע כנראה ממשקל� . אי	 קשר לתחושת איכות החיי� של העולי�) אקדמית

 בעלי ההשכלה הגבוהה ביותר א� ג� חדשי� שה�ר הגבוה של עולי ברית המועצות לשעב
�נמצא בהלימה ע� הספרות המחקרית העוסקת במבוגרי� הוא ש אחרממצא . יחסית באר

חשי� העולי� . המשקל המשמעותי של מצב הבריאות בניבוי תחושת איכות החיי�

 . איכות חייה� גבוהה יותרשבריאי� יותר חשי� ג� 

הו	 החברתי משקל חיובי בניבוי תחושת איכות החיי� לשהשערת המחקר הרביעית היתה 

 רמת תדירות דר�מעורבות בפעילויות חברתיות וה רמת דר�משתנה זה נבדק . של הפרט

בהתא� להשערת המחקר רמת פעילות חברתית נמצאה . התמיכה והעזרה שמקבל הפרט
ה קשר  המשתנה קבלת עזרה ותמיכה לא גילאבל. מסבירה בצורה מובהקת איכות חיי�

חשוב לציי	 . פייהיבניגוד לצ, וו	 המוצג הוא שלילייוהכ, מובהק ע� משתנה התוצאה

התקבל קשר , כאשר נבדקה המשוואה הרב משתנית ללא הפיקוח על מצב הבריאותש

שיש קשר משמעותי בי	 רמת , נראה אפוא. איכות החיי�לשלילי ומובהק בי	 קבלת עזרה 

לכ	 נדמה שהמשתנה . בי	 מצב בריאות�לגרי� התמיכה והעזרה שמקבלי� אנשי� מבו

 הזדקקות לעזרה בשל " אלא משק,קבלת עזרה ותמיכה אינו מבטא כא	 רמת הו	 חברתי

 .מצב בריאותי

בניבוי תחושת שבחינת מקדמי המתא� שהתקבלו עבור ארצות המוצא השונות מעלה 

שאר , שאר אסיה, לילידי מרוקו.  ילידי חמש ארצותאצלאיכות החיי� יש משמעות למוצא 

לאחר פיקוח על , גרמניה ואמריקה ואוסטרליה תחושת איכות חיי� גבוהה יותר, אפריקה

מוצא לבי	 איכות ההקשר בי	 אר� , בקרב חמש קבוצות אלה. כל יתר המשתני� במשוואה

ממצא ). Beta#מתו� השוואת מקדמי ה( ילידי מרוקו אצלחיי� היה המשמעותי ביותר ה

 1989 ילידי ברית המועצות אחרי שאצלחשוב לציי	 ג� . בפרק הדיו	דו	 ימפתיע זה י

 .מתקבל מתא� שלילי א� לא מובהק
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 Beta#בחינת המשקל היחסי של המשתני� השוני� דר� השוואת מקדמי ה, לסיו� חלק זה

ניבוי איכות חייו הוא המשתנה כבד המשקל ביותר בחברתית הפעילות המשתנה שמעלה 

 מצביעי� על חשיבות ההו	 הממצאי� אל. אחריו מצב הבריאותק מחרה מחזי ;של העולה

עולה מהממצאי� עוד . קביעת תחושת איכות חייו של הפרטבהחברתי ותחושת הבריאות 

 . למוצא האתני משקל לא מבוטל בניבוי איכות חיי� אצל העולי� המבוגרי� בישראלש

 

ïåéã 

עליו שמאגר הנתוני� . ה דיסוגיית השתלבות� של עולי� מבוגרי� בישראל לא נחקרה

 SHAREיקט יהגל הראשו	 של קוב� הנתוני� הישראלי של פרו, התבסס מחקר זה

בניסיו	 להבי	 מה מסביר את תפיסת איכות החיי� של . מאפשר בדיקה כזו, הבינלאומי

, משתני הגירה ומשתני הו	 אנושי: העולי� המבוגרי� נבחנה סדרת משתני� מנבאי�
באופ	 כללי .  פיקוח על משתני� דמוגרפיי� ועל מצב הבריאות תו�,כלכלי וחברתי

:  תורמי� לניבוי רמת איכות החיי� בקרב העולי�שלהל	המשתני� שהממצאי� מלמדי� 

הו	 חברתי המתבטא ברמת , )הכנסה(מצב כלכלי , )ותק באר� ואר� מוצא(משתני הגירה 

 נמצא  עוד.)ת לא נשוילעומ (גיל ומצב משפחתי נשוי, מצב בריאות, פעילות חברתית

השכלה ( הו	 אנושי :אינ� תורמי� לניבוי רמת איכות חייו של העולהאלה משתני� ש

המשתני� המשמעותיי� . מגדר והו	 חברתי המתבטא בקבלת עזרה ותמיכה, )אקדמית

 .ביותר לניבוי איכות חייו של העולה ה� מעורבות בפעילות חברתית ומצב בריאותי

ה תמונה תיאורית מעניינת המחזקת את הטענות בדבר חשיבות הניתוח לפי מוצא מעל

מאפייני הו	 יש קבוצות המזרחיות  הלשאצבעוד שכ� עולה . הניתוח המפרט ארצות מוצא

 חלק שמדווחי� עליהרמת איכות החיי� ,  האשכנזיותהקבוצותאנושי נמוכי� יותר משל 

	 מדווחי� על רמה נמוכה אכ� למשל ילידי איר. מילידי הארצות המזרחיות אינה אחידה

 א" מזו של גבוהה,  בעוד ילידי מרוקו מדווחי� על רמה גבוהה יחסית,של איכות חיי�

למוצא המרוקני והגרמני קשר שבניתוח הרב משתני נמצא ג� . עיראק ורומניה, עולי פולי	

נתו	 זה . כאשר כל יתר המשתני� נשלטי� במשוואה, חיובי ומובהק בניבוי איכות חיי�

 כקבוצות הבספרות המחקרית מצוינות דווקא שתי קבוצות עולי� אלש כיוו	 מ,פתיעמ
# ילידי מרוקו המרוכזי� בפריפריה ומאופייני� ברמות סוציו;פחות משולבות חברתית

#וילידי גרמניה אשר למרות מאפייניה� הסוציו) 2005 ,אמית(אקונומיות נמוכות 

שפתית מתו� רצו	 לשמור על ייחוד� אקונומיי� הגבוהי� התקשו להשתלב חברתית ו

הממצא הנוגע לילידי מרוקו מתיישב ע� ממצא שהתקבל בסקר שנער� ). 2001, מרו	(

בקרב ש המראה ,)2007, סמיונוב ואחרי�(ידי המכו	 להגירה ושילוב חברתי בלאחרונה 
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פייה לעתיד גבוהה יותר יקבוצות העולי� הפחות משכילות נמצאה רמת אופטימיות וצ

#למרות מצב� הסוציושנמצא , למשל, כ�.  בקרב קבוצות העולי� היותר משכילותמאשר

פייה לשיפור בעוד י ה� מפגיני� אופטימיות גבוהה וצ,אקונומי הירוד של עולי אתיופיה

מפגיני� את הרמה הנמוכה ביותר של ) 1989אחרי (עולי ברית המועצות לשעבר 

א� מובהק ליוצאי שאר אסיה ושאר  במחקר הנוכחי מתקבל ג� מתואול�. אופטימיות

לכ	 . תימ	 ועיראק, 	אאפריקה אבל לא לילידי ארצות מזרחיות אחרות כדוגמת ילידי איר

 .  בה�השתמשנושמדובר בהבדל תרבותי שלא נתפס במסגרת הנתוני� שיתכ	 י

של ) קריאה, דיבור( שאלות הנוגעות לשימוש בשפת המוצאאי	 בקוב� הנתוני� מכיוו	 ש

 עדתיות מאיד�#ושאלות הנוגעות לרשתות חברתיות בי	גיסא ל הקבוצות מחד יוצאי כ

ולכ	 . אי	 אפשרות להערי� את מידת התערות	 של קבוצות אלה בחברה הישראלית, גיסא

ה� מסוגרי� שתכ	 יי. לא נית	 היה להערי� בוודאות א� יוצאי גרמניה משולבי� חברתית

ועקב כ� חשי� שאיכות , צאי גרמניה אחרי�נמצאי� באינטראקציה רק ע� יו, בתו� עצמ�

 . חייה� גבוהה

נבדקה רמת הפעילות . אותו ניסינו לבחו	 במחקרשהערה זו מובילה לדיו	 בהו	 החברתי 

חש שאיכות חייו הוא  כ� ,ככל שהוא מעורב יותרשונמצא , מעורב בההעולה שהחברתית 

כ� .  שלוקבוצת המוצאמעורבות חברתית זו היא בתו� שיתכ	 יואול� . גבוהה יותר

מדברי� , בה� יש רוב ליוצאי גרמניהשילידי גרמניה חברי� לעתי� בארגוני� , הלדוגמ

ההו	 החברתי הנוצר במקרה זה הוא הו	 . גרמנית וממעיטי� לקיי� מגע ע� יתר הקבוצות

 ומייצג מערכת יחסי� קרובה בתו� קהילת ,ÎÏÓ (bonding)„חברתי המוגדר בספרות כ

 Ó‚˘¯החברתי ההו	 מולו נמצא ה. גנית תו� חידוד הנתק ע� קהילות חיצוניותאנשי� הומו
(bridging),לחבר   המייצג 	מערכת יחסי� קרובה ע� אוכלוסייה הטרוגנית תו� ניסיו

 הנתוני� שעמדו לרשותנו לא .)Putnam, 2000(ולגשר בי	 קבוצות שונות של אנשי� 

 . אפשרו הבחנה בי	 שני סוגי הו	 חברתי זה

קש להערי� את השתלבות� של עולי� מבוגרי� בחברה יהמחקר הנוכחי ב, לסיכו�

משתנה התוצאה . תפיסת איכות החיי� שלה� –י  סובייקטיבמשתנההישראלית דר� 

ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡באמצעות שני תת 	מדדי� מתו� סול� # נבחCASP-12)  הגשמה עצמית
ר גורמי� המנבאי� איכות חיי� ואכ	 נמצאו מספ. עתידבנוגע ל הבוחני� תפיסות ,)והנאה

 יש לתהות א� זהו האינדיקטור הסובייקטיבי הטוב א�. ביניה� אר� מוצא, בקרב העולי�

השתלבות מוצלחת במהל� חייו שיתכ	 י. ביותר לבחינת השתלבות� של עולי� מבוגרי�

 בשלמתערערת בערוב ימיו , המשתקפת בתחושת איכות חיי� גבוהה יחסית, של העולה

כדי לענות על . יאות לקוי ותביעות גוברות המתלוות לעתי� להתקדמות בגילמצב בר

ישראל לסקר אורכי #SHAREקט יהכוונה להפו� את פרוי. שאלה זו נדרש עיו	 אורכי

רצוי שמחקר המש� , כמו כ	. תשרת את המש� העיו	 בשאלה חשובה זו ובשאלות אחרות
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 ה� לשק" את מידת השתלבות� של  אשר עשויי� ג�אחרי� סובייקטיביי� משתני�יבח	 

 . העולי� באר� הקולטת
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