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הגירה לישראל: מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים 
2006—1990

רבקה רייכמן*17

תקציר. מטרת המאמר לסקור בקווים כלליים את המגמות הטיפוסיות להגירה 
החדשה ואת מאפייני המהגרים החדשים בישראל. הסקירה מאורגנת סביב שני 

צירים עיקריים שמאפיינים את גלי ההגירה לישראל מסוף שנות השמונים ואילך: 

אתניים(  מהגרים  בעיקר  וכוללת  כעלייה  )המוגדרת  השבות  חוק  בחסות  הגירה 

פליטים  וכן  היתר,  ובלא  בהיתר  אתניים  לא  עבודה  )מהגרי  יהודית  לא  והגירה 

הכלכלי– בתחום  בהישגים  מתמקד  אתניים  מהגרים  אודות  הדיון  מאפריקה(. 

אודות מהגרים לא אתניים  הדיון  מוצא.  פי ארץ  עולים על  חברתי של קבוצות 

עוסק במיסוד התופעה של הגירת עבודה ובתוצאותיה. הדיון במסקנות מתייחס 

לארבעה אתגרים שנובעים מהפיכתה של ישראל למדינת הגירה הלכה למעשה, 

ולא עוד מדינת עלייה כהגדרתה המסורתית: )1( הגירה מברית המועצות לשעבר; 

)2( הגירה מאתיופיה; )3( הגירה לא יהודית בחסות חוק השבות; )4( הגירת עבודה 

בחברה  הריבוד  מבנה  על  להשפיע  עשוי  האלה  מהאתגרים  אחד  כל  ופליטים. 

הישראלית גם לטווח ארוך ולדורות הבאים. 

ילידי  ישראל היא מדינת מהגרים. בתחילת המאה ה–21 שליש מאוכלוסייתה היהודית הם 
חו“ל ושליש נוסף הם בני דור שני למהגרים )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006, לוח 
2.23(. נתונים אלה ממקמים את ישראל בראש הרשימה של מדינות הגירה מסורתיות כמו 
אוסטרליה )עם 23% ילידי חו“ל(, קנדה )עם 16% ילידי חו“ל( וארצות הברית )עם 8% ילידי 
 Della( )6%( וגרמניה )חו“ל( ולפני מדינות קולטות הגירה במערב אירופה כגון צרפת )10%

 .)Pergola, 1998
מאז סוף שנות השמונים זרם לישראל גל הגירה דומה בהיקפו לגלי העלייה ההמונית 
של השנים הראשונות אחרי קום המדינה. תופעה זו מדגישה את אופייה של ישראל כמדינת 
במהותם מאלה של  שונים  ופוליטיים  חברתיים  כלכליים,  בהקשרים  אך מתרחשת  הגירה, 
של  המסיביים  ההגירה  גלי  הבינלאומית.  ברמה  והן  המקומית  ברמה  הן  המדינה,  ראשית 
שנות התשעים עוררו עניין רב בקרב חוקרים במדעי החברה, שבחנו מצד אחד את הגורמים 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  17*
תחום  וליחידת  והתרשימים  הלוחות  בהכנת  העזרה  על  ישראל  ופביאן  פרוינד  לשרון  להודות  ברצוני   

הדמוגרפיה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירושלים )נורמה גורוביץ ז“ל, דבורית אנג‘ל ומרינה 

של  הקודמת  לעורכת  להודות  ברצוני  כן,  כמו  מיוחדים.  עיבודים  בהכנת  הפעולה  שיתוף  על  שפס( 

סוציולוגיה ישראלית, חיה שטייר, ולשני הקוראים האנונימיים על ההערות המועילות.
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המשפיעים על אופן השתלבותם של המהגרים בארץ, ומהצד האחר את התפקיד שמשחקים 
המהגרים בעיצוב המחודש של המארג החברתי בישראל.

החדשה  להגירה  הטיפוסיות  המגמות  את  כלליים  בקווים  לסקור  המאמר  מטרת 
עיקריים  צירים  שני  סביב  מאורגנת  הסקירה  בישראל.  החדשים  המהגרים  מאפייני  ואת 
שמאפיינים את גלי ההגירה לישראל מסוף שנות השמונים ואילך: הגירה בחסות חוק השבות 
)המוגדרת כעלייה וכוללת בעיקר מהגרים אתניים(1 והגירה לא יהודית )מהגרי עבודה לא 
אתניים בהיתר ובלא היתר, וכן פליטים מאפריקה(. בהתייחסותי למהגרים אתניים )שייקראו 
להלן עולים( אתמקד בעיקר בהישגים בתחום הכלכלי–חברתי של קבוצות עולים על פי ארץ 
מוצא.2 בהתייחסותי להגירת עבודה אתייחס למיסוד התופעה ואדון בתוצאותיה של הגירה 
יהודים ולא פלסטינים  ובייחוד בהתהוותן של קהילות אתניות חדשות של לא  לא אתנית, 
הקוראות תיגר על הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית. בדיון ובמסקנות אתייחס לאתגרים 
הנובעים מהפיכתה של ישראל למדינה הגירה הלכה למעשה, ולא עוד מדינת עלייה כהגדרתה 
המסורתית. באתגרים אלה שזורים זה בזה דפוסים חדשים של הגירה ותהליכי ריבוד בחברה 

הישראלית.
להסביר  אבקש  לישראל  אתנית  והלא  האתנית  ההגירה  מגמות  את  אסקור  בטרם  אך 
חוסר  לחוש  עשוי  הקורא  במאמר.  התופעות  שתי  בניתוח  השונים  להדגשים  הסיבות  את 
סימטריה בין החלקים הנוגעים למהגרים אתניים )עולים( ובין החלקים הנוגעים למהגרים לא 
אתניים )מהגרי עבודה(. חוסר סימטריה זה נעוץ בשתי סיבות עיקריות: ראשית, יש להביא 
בחשבון את ההתפתחות הדיפרנציאלית של שדה המחקר עבור שתי קבוצות המהגרים. הידע 
תרבותי  החברתי–כלכלי,  אודות מעמדם  בספרות המחקרית  כה  עד  והמגוון שהצטבר  הרב 
ופוליטי של עולים ־ ואפילו אודות קבוצות שבאו ארצה רק בתחילת שנות התשעים ־ בולט 
בהשוואה למחקר המצומצם בנושא מהגרי עבודה. עד כה התמקדו רוב המחקרים שפורסמו 
על מהגרי עבודה בהיבטים של מדיניות )של הממשלה או של השלטון העירוני( ובקהילות 
החדשות שהתהוו בישראל בשנים האחרונות. מחקרים אלה מאפשרים לנו ללמוד על מיסוד 
התופעה, שהתפתחה בקצב דרמטי בתוך עשור בלבד מאז החלה בממדים זעומים בראשית 

שנות התשעים.
שנית, יש לזכור שכניסתם של מהגרי עבודה לישראל ושהותם בה מותנות בתכתיבים 
חברתיים ופוליטיים שנבדלים במידה רבה מאלה שחלים על מהגרים הנכנסים לארץ בחסות 
יהודים בא לידי ביטוי גם בסטטיסטיקות  חוק השבות. משטר השילוב המדיר מהגרים לא 
הרשמיות. ואולם, סטטיסטיקות אלה מספקות רק מספרי היתרים שניתנים בכל ענף, ואינן 
מספקות נתונים אחרים שנחוצים לשם ניתוח שיטתי של מעמדם ומצבם החברתי–כלכלי של 
מהגרי עבודה )בין שיש להם היתר עבודה ובין שאין להם היתר כזה( ולשם השוואתם לאלו 

של המהגרים היהודים. 

מקובל להבחין בין מהגרים שמשתייכים ללאום של קבוצת הרוב במדינה הקולטת )מהגרים אתניים( ובין   1

מהגרים שאינם משתייכים ללאום זה )מהגרים לא אתניים(. 

אחרים  בתחומים  מהגרים  של  הישגים  שהרי  היריעה,  מקוצר  בעיקר  נובעת  זו  מצומצמת  התמקדות   2

)חברתי, תרבותי ופוליטי( חשובים גם הם להבנת תהליכי אסימילציה בישראל. 
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הגירה לישראל: 1989—2006

מן הידע שהצטבר עד כה במחקרי הגירה לישראל עולה שזרמי ההגירה לאחר הקמת המדינה 
זו בלבד ששינו במידה ניכרת את ההרכב הלאומי והאתני במדינה הצעירה המתהווה,  לא 
אלא אף עיצבו את המבנה החברתי, הכלכלי, התרבותי והפוליטי של החברה )ראו למשל כהן, 
Semyonov & Lerenthal, 1991; Semyonov & Lewin- ;1993 ,2002; סבירסקי וברנשטיין
Epstein, 2003(. מחקרים אלה הראו ששילוב של הגירה מסיבית והטרוגנית בהרכבה האתני 
לאחר קום המדינה עם חוסר זמינות של משאבים כלכליים מדינתיים לקליטתם של מהגרים 
במבנה  ניכרים  וסימניו  ולאום,  מגדר  אתניות,  פי  על  חברתי–כלכלי  שוויון  אי  יצרו  אלה 
 Cohen & Haberfeld, 1998; Haberfeld & הריבודי של ישראל עד היום )ראו לדוגמה
 .)Cohen, 2007; Semyonov & Lerenthal, 1991; Tyree, Semyonov & Kraus, 1987
פערים חברתיים–כלכליים בין ערבים, יהודים יוצאי אסיה ואפריקה ויהודים יוצאי אירופה 
ואמריקה לא הצטמצמו במשך קרוב לשישים שנות קיומה של המדינה, והם בולטים אפילו 
 Cohen, Haberfeld ;1998 ,בקרב בני הדור השני והשלישי )ראו לדוגמה אמית, 2005; כהן

.)& Kristal, 2007; Haberfeld, 1993; Semyonov & Lewin-Epstein, 2003
ממדינות  עולים  בעיקר  שכללו  החמישים,  שנות  של  המסיביים  ההגירה  זרמי  לעומת 
אסיה ואפריקה וממזרח אירופה )ראו לוח 1(, הרי בשלושת העשורים שלאחר הקמת המדינה 
מיוצאי  בעיקר  והורכבו  עקביים,  אך  פחות  אינטנסיביים  ההגירה  גלי  היו   )1990—1960(
מדינות אמריקה הצפונית והדרומית, דרום אפריקה, מזרח אירופה ומדינות ברית המועצות 
לשעבר. עבור המהגרים החדשים הייתה קיימת בתקופה זו תשתית של דיור ציבורי ותמיכה 
ותק  והשמונים  השבעים  משנות  המהגרים  שצברו  שלאחר  עולה  ממחקרים  ממשלתית.3 
בארץ, הגיעו רובם להישגים חברתיים–כלכליים גבוהים ונקלטו בחברה בישראל )כהן, 2002; 

.)Raijman & Semyonov, 1995, 1997 ,1998; Semyonov & Lerenthal, 1991
בתחילת שנות התשעים חל מפנה חשוב בהיסטוריה של ההגירה לישראל, וזאת משתי 
סיבות עיקריות: ראשית, כאמור, בתקופה זו החלו זרמי הגירה מסיביים, והם הורכבו מארבע 
 )3( מאתיופיה;  הגירה   )2( לשעבר;  המועצות  מברית  המונית  הגירה   )1( מרכזיות:  קבוצות 
הגירה ממדינות המערב )אירופה, אמריקה הצפונית והדרומית(; )4( הגירת עבודה )לא יהודית 
ולא פלסטינית(, שכוללת גם גל הולך וגדל של פליטים ממדינות אפריקאיות )בייחוד מחבל 
הלאומי– ההרכב  היה  זה  הגירה  לגל  עד  שנית,  בישראל.  מדיני  מקלט  דרפור( שמבקשים 

דתי של המהגרים לישראל יהודי ברובו. הרכב זה השתנה בתחילת שנות התשעים, ובפעם 
הראשונה התחילו להגיע מהגרים לא יהודים במספרים גדולים למדי. כיום מוערך מספרם של 
המהגרים הלא יהודים החיים בישראל בחצי מיליון איש. באופן פרדוקסלי, כמחציתם הגיעו 
לשעבר  המועצות  מברית  עולים  )בעיקר   1970 משנת  תיקון  בעקבות  השבות,  חוק  בחסות 

ניתנו להם  או באולפן שבו  יכלו מהגרים חדשים לשהות במשך חצי שנה במרכז קליטה  משנת 1970   3

קורסים אינטנסיביים בעברית ועזרה במציאת עבודה. כמו כן, המהגרים היו זכאים לדמי מחיה ופטורים 

מימנה  הקליטה,  משרד  באמצעות  הממשלה,  וריהוט.  חשמל  ואביזרי  מכוניות  בעבור  מסים  מתשלום 

קורסים להסבה מקצועית לעולים שדרשו לשפר את כישוריהם ולהתאים אותם לשוק העבודה הישראלי 

.)Lerner & Menahem, 2003; Menahem & Lerner, 2001(
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והפלשמורה מאתיופיה( וכמחציתם הגיעו כמהגרי עבודה )בהיתר ובלא היתר(. כך, בפעם 
הראשונה וללא כוונה תחילה, הפכה ישראל למדינת הגירה בפועל, על אף הגדרתה העצמית 
כמדינת עלייה שמעודדת ומאפשרת השתקעותם של יהודים בלבד. נוכחות לא יהודים קוראת 
אפוא תיגר על הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ועשויה להשפיע גם על משטר האזרחות, 
 Al-Haj, 2004; Kemp, 2006; Lustick,( על שילובם של מהגרים ועל כל החברה בישראל

.)1999; Shafir & Peled, 2002

הגירה בחסות חוק השבות: פרופיל דמוגרפי, כלכלי וחברתי
חוק  בחסות  לישראל  שבאו  המהגרים  מספר  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי 
השבות בשנים 1989—2005 עומד על 1,182,841 בני אדם )ראו לוח 1(. כ–81% הגיעו מברית 
וכ–10%  מאתיופיה,  היגרו  כ–5%  האירופיות,4  מהרפובליקות  ובעיקר  לשעבר,  המועצות 
ממדינות המערב )מערב אירופה, אמריקה הצפונית והדרומית(. מהגרים אלה קיבלו היתר 
כניסה ואזרחות אוטומטית עם הגיעם לישראל, והמדינה מימנה באינטנסיביות את תהליך 

קליטתם. 
תרשים 1 שלהלן מלמד שזרמי ההגירה בחסות חוק השבות הגיעו לשיאם בשנים הראשונות 
של שנות התשעים, ומאז הם דועכים בעקביות. בשנים 2001—2005 ניכרת ירידה בחלקה של 
ההגירה מברית המועצות לשעבר )59.3%(, ומנגד ניכרת עלייה הולכת וגדלה )גם במספרים 
מוחלטים( של זרמי הגירה ממדינות אחרות, כגון אתיופיה )11.4%(, ארגנטינה )6.5%(, ארצות 

הברית )4.9%( וצרפת )4.8%( )ראו לוח 1(.
ההגירה ההמונית מברית המועצות לשעבר הייתה בעיקר תוצאה של נפילת מסך הברזל, 
להגר,  שביקשו  אנשים  בפני  הסובייטית  הממשלה  שהערימה  הקשיים  סילוק  ובעקבותיה 
וכמובן סגירת שעריה של ארצות הברית בפני מהגרים מברית המועצות לשעבר בעקבות 
לחץ שהפעילה מדינת ישראל )Lazin, 1997, 2005; Remennick, 2007(. חוקרי הגירה 
זו נוטים לתאר אותה כהגירה ולא כעלייה, וזאת בהתבסס על מחקרים רבים שהעלו שגורמי 
הדחיפה העיקריים להגירה זו היו כלכליים ולא אידיאולוגיים )ציוניים או דתיים(. יתרה מזו, 
ישראל לא הייתה יעד מועדף של המהגרים מברית המועצות לשעבר ונבחרה בעיקר כברירת 
 Al-Haj,( אחרות  מדינות  ושל  הברית  ארצות  של  השערים  בפניהם  שנסגרו  לאחר  מחדל 
2004(. שיעורם של יוצאי ברית המועצות לשעבר באוכלוסייה בישראל עלה מ–3.8% ב–1990 
ל–21% ב–2005, והם כיום הקבוצה האתנית הגדולה ביותר שהיגרה אי פעם לישראל. ואכן, 
נוכחותם מורגשת בזירה הפוליטית, החברתית, הכלכלית והתרבותית של ישראל )הלשכה 

 .)Al-Haj, 2004; Gitelman, 1997 ;2.23 המרכזית לסטטיסטיקה, 2006, לוח

בשנים 1989—2005 באו לישראל 971,414 עולים מברית המועצות לשעבר, מתוכם כ–80% יצאו מרוסיה,   4

http:// בלרוס, המדינות הבלטיות, אוקראינה ומולדובה )מתוך אתר האינטרנט של הסוכנות היהודית

.)www.aliyah.org/JewishAgency/English/Home
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1
לוח 1. התפלגות של מהגרים )באחוזים( לפי ארץ לידה ותקופת עלייה 

1948—05 2001—05 1989—00 1968—88 1952—67 1948—51 1919—48 תקופת עלייה

12.7 1.9 1.4 10.7 11.5 34.6 8.4 אסיה סה“כ

2.6 0.6 0.2 4.4 4.9 3.2 0.7 איראן

4.3 0.1 0.0 0.4 0.7 18.0 0.0 עיראק

2.0 0.3 0.1 2.0 2.3 5.0 1.7 תורכיה

1.7 0.0 0.0 0.0 0.4 7.0 3.3 תימן

0.4 0.0 0.0 0.7 0.8 0.4 0.0 סוריה

0.9 0.4 0.1 2.2 1.9 0.3 0.0 הודו ופקיסטן

0.8 0.5 0.9 1.0 0.6 0.7 2.7 ארצות אחרות

17.4 14.3 5.2 13.6 47.4 13.6 0.8 אפריקה סה“כ

8.9 0.9 0.3 4.6 35.7 4.1 0.2 מרוקו

0.8 0.7 0.2 1.4 1.8 0.6 0.0 אלג‘יריה

1.8 0.7 0.2 1.2 5.6 1.9 0.0 תוניסיה

1.2 0.0 0.0 0.3 0.6 4.5 0.2 לוב

2.4 11.4 4.0 2.7 0.0 0.0 0.0 אתיופיה

0.6 0.5 0.3 2.1 0.4 0.1 0.1 דרום אפריקה

1.0 0.1 0.0 0.4 3.3 1.3 0.0 מצרים וסודאן

0.5 0.0 0.2 1.0 0.1 1.1 0.4 ארצות אחרות

62.5 68.0 89.5 54.4 36.2 48.5 78.2 אירופה סה“כ

39.3 59.3 85.1 32.2 4.0 1.2 10.8 ברית המועצות לשעבר

5.7 0.4 0.3 2.5 8.0 15.5 35.3 פולין

1.5 4.8 1.1 3.8 0.6 0.4 0.3 צרפת

8.9 0.5 0.7 5.8 18.5 17.2 8.5 רומניה

1.0 0.3 0.2 0.4 2.0 2.1 2.1 הונגריה

1.5 0.2 0.4 0.1 0.4 5.4 1.5 בולגריה

0.8 0.1 0.1 0.4 0.4 2.7 3.5 צ‘כוסלובקיה לשעבר

0.8 0.4 0.2 1.3 0.6 1.6 10.9 גרמניה

0.9 1.0 0.5 2.7 0.6 0.3 0.3 בריטניה

1.9 1.1 0.8 5.2 1.0 2.1 5.0 ארצות אחרות

6.7 15.7 3.9 21.0 3.8 0.5 1.6 אמריקה ואוקיאניה סה“כ 

2.0 6.5 1.1 5.1 1.7 0.1 0.0 ארגנטינה

2.9 4.9 1.7 10.5 0.9 0.2 1.4 ארצות הברית

0.8 1.9 0.4 2.5 0.7 0.1 0.0 ברזיל, אורוגוואי וצ‘ילה

0.2 0.2 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 אוקיאניה

0.8 2.2 0.5 2.3 0.4 0.1 0.2 ארצות אחרות

0.7 0.1 0.1 0.3 1.1 2.8 11.0 לא ידוע

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סך כולל

2,987,307 142,489 1,040,352 534,400 589,324 686,739 482,587

מתוך: כהן )2002(, טבלה 2.1, עמ‘ 40; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2007( ,לוח 4.2, עמ‘ 228—229.

נתונים אלה מתייחסים למהגרים שהגיעו מתוקף חוק השבות ואינם כוללים את מהגרי העבודה.  1
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תרשים 1. מספר עולים בחסות חוק השבות )באלפים(, 2006-1989
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מתוך: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2007(, לוח 4.2, עמ‘ 228.

עלייה  הגירה מאתיופיה.  גלי  כאמור  היו  המועצות לשעבר  מברית  ההמונית  ההגירה  בצד 
בשנת  אתיופיה  יהודי  על  השבות  חוק  את  החילה  ישראל  שממשלת  לאחר  התאפשרה  זו 
1975, בעקבות פסיקתו של הרב עובדיה יוסף בתחילת שנות השבעים, שקבע שבני הקהילה 
האתיופית “ביתא ישראל” הם צאצאי שבט דן האבוד. עולים מאתיופיה באו לישראל בשלושה 
 1984 )נובמבר  משה  מבצע  את  גם  כולל  השמונים,  שנות  לאורך  שנמשך  הראשון,  גלים: 
ינואר 1985(; הגל השני הוא מבצע שלמה, שנערך ב–1991 ושבמהלכו הובאו לישראל  עד 
כעשרים אלף איש; הגל השלישי כולל בעיקר מהגרים שמוגדרים פלשמורה )שהתנצרו בעבר 
ואינם נחשבים יהודים לפי ההלכה( שהגיעו לישראל במשך העשור האחרון.5 בתחילת 2005 
הוחלט ששארית בני הפלשמורה המתגוררים במחנות באתיופיה )מספרם הוערך ב–17 אלף 
איש ואישה( יועלו ארצה עד סוף שנת 2007 במסגרת איחוד משפחות, אך מאז לא הואץ קצב 
עלייתם. בסוף שנת 2007 החליטה הממשלה לאשר את כניסתם של 1,500 העולים האחרונים 
ולא לתת אישורי עלייה נוספים, בטענה שהמשך הבאתם של בני הפלשמורה יכול להביא 

להגירת שרשרת שתימשך בעקבות פניות נוספות של אנשים שיטענו לזכאות לעלייה.6

הפלשמורה אינם הקבוצה היחידה עם שורשים יהודיים. כבר בשנות השבעים החליטו קבוצת בני מנשה   5

ומיזורם( לעלות לישראל. מדובר בקרוב לאלף איש שעלו  )בפרובינציות מאניפור  המתגוררים בהודו 

בעבר באופן פרטי במעמד תייר וללא כל תמיכה ממשלתית. בנובמבר 2006 עלו לישראל 219 עולים 

מבני מנשה, לראשונה כקבוצה שארגנה הסוכנות היהודית בסיוע המועצות המקומיות של כרמיאל ושל 

נצרת עילית, שם שהו אנשי הקבוצה במרכזי הקליטה.

אנשיל פפר, “בעוד שבועיים יופסק מתן אישורי עלייה לפלאשמורה”, הארץ, 12 בדצמבר 2007.  6
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ישראל  ילידי  מהם  כשליש  עולים מאתיופיה,   102,900 בישראל  התגוררו   2005 בשנת 
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006, לוח 2.23(. זהותם היהודית של עולי אתיופיה הייתה 
המניע העיקרי להגירתם לישראל,7 ובצד גורם אידיאולוגי זה פעלו גורמי דחיפה כלכליים 
ופוליטיים בארץ המוצא. עבור אלה שבאו לישראל אחרי הגל הראשון פעלו כמובן גם גורמי 
משיכה נוספים כגון רשתות חברתיות, כלומר בני משפחה וחברים שהשתקעו בישראל בתחילת 
ויצרו את המסגרת שבתוכה התקיימה פעילות  שנות השמונים. גורמים אלה חברו זה לזה 
יזומה של ממשלת ישראל להבאת אלפי עולים מאתיופיה. בעוד שרוב עולי ברית המועצות 
לשעבר נקלטו במסלול של קליטה ישירה,8 תפיסת עולי אתיופיה כאוכלוסייה חלשה הצדיקה 
 Herzog,( את מעורבותה האינטנסיבית של המדינה בכל ההיבטים של תהליך ההשתלבות
1999(.9 על אף מעורבות זו, הקהילה האתיופית היא עדיין אחת הקבוצות החלשות ביותר 

בחברה הישראלית, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית )בנק ישראל, 2007(.
לזרמי ההגירה מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה יש להוסיף את גלי ההגירה ממערב 
אירופה )בעיקר מצרפת ומאנגליה(, מאמריקה הצפונית )בעיקר מארצות הברית( ומאמריקה 
הדרומית )בעיקר מארגנטינה(. עולים מאמריקה הצפונית )מקנדה ומארצות הברית( מגיעים 
פוטנציאליים  מהגרים  של  ביותר  הגדול  המאגר  שהיא  ביותר,  הגדולה  היהודית  מהפזורה 
אין פלא  2 בהמשך(,  לוח  )ראו  עולי אמריקה הצפונית הם דתיים  לישראל.10 מאחר שרוב 
שהרצון לנהל חיים יהודיים באווירה רוחנית הולמת היה בין גורמי המשיכה המסבירים את 
החלטתם להגר לישראל )ראו למשל Amit & Riss, forthcoming; Waxman, 1989(. שלא 
כמו במדינות מוצא אחרות, במדינות האנגלו–סקסיות )קנדה וארצות הברית, ולאחרונה גם 
אנגליה( פועלים בצד הסוכנות היהודית ארגונים לא ממשלתיים התנדבותיים )כגון “תהילה” 
ויחידים  משפחות  של  קבוצות  ומארגנים  ממשלתית  בתמיכה  שנעזרים  בנפש”(11  ו“נפש 
במסגרות קליטה קבוצתיות וקהילתיות. מאבק ער מתנהל בין הסוכנות היהודית לארגונים 

אלה, שקוראים למעשה תיגר על המונופול של הסוכנות בתחום העלייה והקליטה.12

עולי אתיופיה ציינו שהסיבה העיקרית לבואם לישראל הייתה רצונם לחיות כיהודים או לגדל את הילדים   7

במדינה יהודית )84%(. זאת לעומת 60% מקרב עולי המערב שהביעו רצון דומה ורק 18% מעולי ברית 

המועצות לשעבר )אמית וצ‘אצ‘אשווילי, 2007, תרשים ב1(. 

במסגרת מדיניות זאת יכלו העולים לבחור את מקום מגוריהם וקיבלו סל קליטה שהורכב מכסף מזומן   8

 Doron & Kargar,( בארץ  הראשונה  בשנה  המחיה  הוצאות  את  לכסות  שנועדו  נלווים  ומשירותים 

.)1993
ועודדה  הקולטת  מהחברה  האתיופית  הקהילה  לבידוד  תרמה  קליטה  במרכזי  השהות  הרצוג,  פי  על   9

תלות חזקה ברשויות המטפלות )Herzog, 1999(. עולים מאתיופיה נשארו במרכזי הקליטה לתקופות 

.)Lazin, 1997( ממושכות, ומרכזים אחדים אף הפכו למגורי קבע

כ–40% מכלל היהודים בעולם גרים בארצות הברית. להתפלגות יהדות העולם על פי ארץ מגורים ראו:  10

http://www.aliyah.org/JewishAgency/English/Home/About/Press+Room/Aliyah+Statistics/
dec31a.htm
הארגון “נפש בנפש” הוקם ב–2001 ופעל באמצעות תרומות מיהודים בארצות הברית. על פי נתוניו, עלו   11

ארצה עד כה באמצעותו כ–13 אלף עולים.

אנשיל פפר, “האם יש ירידה בעלייה, או עלייה בעלייה?”, הארץ, 25 בדצמבר 2007.  12
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ההגירה מצרפת נמצאת בסימן עלייה מאז שנת 2002. בשנת 2006 היו העולים מצרפת כ–
20% מקרב העולים לישראל. אירועים אנטישמיים בצד זהות יהודית–דתית חזקה בקרב עולי 
צרפת הם בין הגורמים הדוחפים אותם לעלות לישראל. זאת ועוד, דפוסים חדשים של הגירה 
טרנס–לאומית כלכלית יוצרים הזדמנויות חדשות להגירה ולהשתלבות עבור אלה שרוצים 
לשלב מגורים בארץ הקודש עם המשך עבודה בארץ המוצא )Pupko, 2007(. ואכן, רבים 

מקבוצה זו יוצאים בימות החול לעבודתם בצרפת, ואת סופי השבוע הם מבלים בישראל.13
בעיקר  מוסברת  הצפונית  ומאמריקה  מאירופה  העולים  במספר  המתמדת  העלייה  בעוד 
במניעים אידיאולוגיים, את בואם של עולים מארגנטינה מאז שנת 2002 מסבירות בעיקר סיבות 
כלכליות.14 המיתון הכלכלי והמשבר הפוליטי שפקדו את ארגנטינה בסוף שנת 2001 וקריסתה 
הכלכלית של הקהילה היהודית במדינה זו נמנו עם גורמי הדחיפה שהניעו את גלי העלייה מתחילת 
המאה החדשה. בשנים 2000—2003 באו לישראל 10,206 עולים מארגנטינה. ב–2002, שנת השיא, 

הם היו כ–20% מכלל העולים לישראל )מתוך אתר האינטרנט של הסוכנות היהודית(. 
עולי מדינות המערב הם אוכלוסייה סלקטיבית מאוד במונחים של השכלה והישגים כלכליים, 
מוקד  היו  לא  הדברים  ומטבע  בישראל,  הסוציולוגי  המחקר  בזירת  שקופים  היו  הם  היום  ועד 
למחקר סיסטמתי. ייתכן שהיעדר התייחסות מחקרית זו נובע מההנחה הסמויה שמהגרים ממדינות 
המערב, שרובם מהגרים אידיאולוגיים שמּונעים מטעמים ציוניים, הם בעלי הון אנושי גבוה ודומים 
בתפיסתם לקבוצת הרוב של היהודים הוותיקים, ולכן אמורים להשתלב בחברה הישראלית ללא 
כל קושי, שלא כמו מהגרים מקבוצות אחרות. ואולם, בשנים האחרונות ניכרת במחקר התעניינות 
 Amit & Riss,( גוברת והולכת בקבוצת עולי המערב, למשל מחקרם של קארין אמית ואילן ריס
 Pupko,( פופקו  של  מחקרו  וכן  הצפונית,  מאמריקה  העולים  בקהילת  העוסק   ,)forthcoming
מצרפת.  עולים  של  במקרה  ובייחוד  לישראל,  טרנס–לאומיים  הגירה  בדפוסי  המתמקד   )2007
נראה שבצד מחקרים על הקהילות מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה, שעליהן נכתב רבות, 

נתחיל ללמוד יותר על קבוצות עולים אחרות, שבטווח הקרוב יהוו את עיקר העלייה לישראל.

מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים15
ההרכב האתני המגוון של עולי שנות התשעים רומז על המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים–
עיון  בישראל.  האוכלוסייה  לכלל  בהשוואה  המוצא  קבוצות  של  הדיפרנציאליים  כלכליים 
בנתונים המוצגים בלוח 2 מגלה שעולים מאתיופיה ומהמערב הם קבוצה צעירה יחסית )הגיל 
החציוני  )שגילם  לשעבר  המועצות  ברית  לעולי  בהשוואה  ו–28.5(   25.4 על  עומד  החציוני 
וכלל  המערב  עולי  בקרב  לממוצע  דומים  אתיופיות  נשים  בקרב  הפריון  שיעורי   .)42.9
אוכלוסיית ישראל )2.6( וגבוהים משיעורי הפריון אצל נשים מברית המועצות לשעבר )1.57(. 
הקבוצות נבדלות גם בוותק שלהן בישראל: בקרב עולי ברית המועצות לשעבר ואתיופיה 
הוא שש  הממוצע  הוותק  המערב  עולי  בקרב  ואילו  שנים,  על עשר  עולה  הממוצע  הוותק 

שנים. נתון זה עולה בקנה אחד עם התחזקות זרמי ההגירה ממדינות המערב משנת 2000.

ראו גם אנשיל פפר, “עולים על המזוודות”, הארץ, 16 באוקטובר 2007.  13

חשוב לציין שקודם לגל עלייה זה היו רוב העולים מארגנטינה מהגרים אידיאולוגיים.   14

ושילוב  להגירה  המכון  שביצע  עלייה  בנושא  ייעודי  סקר  על  מבוססים  כאן  המוצגים  מהנתונים  חלק   15

חברתי )המרכז האקדמי רופין( ב–2007 )להלן סקר רופין(.
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 לוח 2. מאפיינים דמוגרפיים של מהגרים שהגיעו לאחר 1989 לפי קבוצות מוצא
)אחוזים, ממוצעים ]וסטיות תקן[( 

ברית המועצות 
כלל האוכלוסייהעולי המערבאתיופיםלשעבר

בישראל
מבנה גילים1

11.334.734.736.5פחות מ–20

44-2042.045.643.634.8

64-4527.412.614.118.8

+6519.37.17.79.9

42.925.428.528.6גיל חציוני
54.350.252.150.6אחוז הנשים1

—6.2 )3.4(12.4 )5.1(13.9 )3.5(ותק בישראל2

11.5—21.222.5שיעור אמהות יחידניות
1.572.612.772.67שיעור פריון1

28.419.512.824.2אחוז הלא יהודים1

רמת דתיות ־ אחוז השומרים על המסורת 
20.075.365.337.5במידה רבה2

אחוז המתגוררים בשכונות שמעל 50% 
—56.149.022.3מתושביהן הם בני אותו מוצא2

שימוש בשפה )באחוזים(2

—10.833.717.2רק או בעיקר בעברית

—58.131.038.2עברית ושפה אחרת באותה מידה

—31.035.344.6בעיקר או רק שפה אחרת

—100%100%100%סה”כ
רשתות חברתיות2

—65.447.232.9כולם או רובם מאותו מוצא

—30.941.345.6מחצית מאותו מוצא ומחצית אחר

—3.711.521.4רובם או כולם ישראלים

—100%100%100%סה”כ
—97.696.263.9אחוז בני זוג מאותה קבוצה אתנית2

מתוך: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים מיוחדים מבוססים על רשומות של משרד הפנים.  1

מתוך: סקר רופין ־ בני 18+.  2

גלי ההגירה הנידונים כאן מאופיינים באחוז גבוה של נשים ־ יותר מ–50% בכל הקבוצות 
־ שחלקן )גרושות ואלמנות( הגיעו ארצה כראשי משק בית. שיעורן של האמהות היחידניות 
כלל  בקרב  משיעורן  שניים  פי  הוא  ומאתיופיה  לשעבר  המועצות  מברית  העולים  בקרב 
מברית  משפחות  בקרב  ו–21.2%  מאתיופיה  משפחות  בקרב   22.5%( בישראל  האוכלוסייה 
המועצות לשעבר(. אחוז גבוה זה אינו מפתיע, שכן מדינת ישראל הייתה מאז ומעולם יעד 
 Cohen &( אטרקטיבי לנשים בשל מדיניות קליטה תומכת ונדיבה כלפי משפחות חד הוריות
Kogan, 2006; Raijman & Semyonov, 1997(. קבוצות המוצא מובחנות גם על פי רמת 
הדתיות: בקרב עולי אתיופיה ועולי המערב, בעיקר אלה שמגיעים מארצות הברית ומצרפת, 
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יש שיעור רב של מצהירים על רמת דתיות גבוהה יחסית )75.3% מעולי אתיופיה ו–65.3% 
מעולי המערב(. לעומתם, רק 20% מעולי ברית המועצות לשעבר שומרים על המסורת במידה 

רבה, וזהו שיעור נמוך אף יותר מזה של כלל אוכלוסיית ישראל )37.5%(.
אחד מסימני ההיכר של העלייה החדשה, בעיקר מאמצע שנות התשעים, הוא היווצרותה 
של קטגוריה חדשה, אוקסימורונית, של עולה לא יהודי. לוח 2 מגלה שקרוב ל–13% מעולי 
זה בולט בייחוד בקבוצת  יהודים לפי ההלכה. נתון  וכ–20% מעולי אתיופיה אינם  המערב 
העולים מברית המועצות לשעבר, ששיעור הלא יהודים בה עומד על 30%. תרשים 2 מגלה 
יהודים, ואילו בשנת 2006 עלה שיעורם ל– זו היו לא  שבשנת 1990 רק 6% מבני קבוצה 
16.58% מעמד חדש זה של עולה לא יהודי עשוי להיות בעל השפעה מכרעת הן על תהליך 
במדינה  והתרבותי  הפוליטי  הכלכלי,  האזרחי,  הסטטוס  על  והן  זו  קבוצה  של  ההשתלבות 

.)Shafir & Peled, 2002( אתנו–לאומית כמו ישראל

תרשים 2. אוכלוסיית עולי ברית המועצות לשעבר לפי דת ושנת עלייה עד 2006

ללא סיווג דת ונוצרים1

יהודים

שנת עלייה

ים
וז

ח
א

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של  מיוחדים  ועיבודים   13 לוח   ,)2004( לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  מתוך: 

.)2006(

בקטגוריה “ללא סיווג דת” או “דת לא ידועה” נכללים אנשים שלא יכלו להוכיח את יהדותם או שאינם   1
מסווגים על פי דת ברישומי משרד הפנים. בדרך כלל מדובר בבני משפחה לא יהודים של עולים יהודים. 

צריך לציין שנתונים אלה משתנים בנקודות זמן שונות, משום שבקרב העולים הלא יהודים יש העוברים 

גיור ומסדירים את הסטטוס שלהם כיהודים.

את בואם של מספר גדל והולך של עולים לא יהודים מברית המועצות לשעבר מסבירים דפוסי נישואין   16

וכ–44% מהנשים היהודיות ברוסיה ב–1994 היו  זו: כ–63% מהגברים היהודים  מעורבים בקרב קבוצה 

נשואים ללא יהודים. אחוז זה היה גבוה עוד יותר בקרב יהודי אוקראינה ולטביה. כתוצאה מכך, אחוז 

.)Remennick, 2007( 28–הצעירים ששני הוריהם יהודים ירד ל
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דפוסי המגורים של העולים שהגיעו בשנים 1989—2004 באים לידי ביטוי בנספח 1, המציג את 
התפלגות העולים ב–25 יישובי מגורים. הריכוזים הבולטים של עולי ברית המועצות לשעבר 
)במספרים מוחלטים( מצויים באשדוד, חיפה, ירושלים, באר שבע, תל אביב ונתניה )מעל 
בנצרת  ריכוזיהם  בולטים  יחסיים  ובמונחים  אלה(,  מערים  אחת  בכל  עולים  אלף  חמישים 
עילית ובכרמיאל )45% ו–38% מכלל התושבים בערים אלה(. על אף המדיניות המוצהרת 
לפיזורם התיישבו עולי אתיופיה בשכונות מצוקה אחדות בערים במרכז הארץ )חדרה, נתניה 
ורחובות(, במחוז הדרום )באר שבע, אשקלון ואשדוד( ובחיפה. אחרים מתגוררים ביישובים 
סבירסקי  גם  )ראו  גת  וקריית  אופקים  נתיבות,  מלאכי,  בקריית  בעיקר  פריפריאליים, 

17.)Offer, 2007 ;2002 ,וסבירסקי
להתיישב  נוטים  המערב  עולי  לשעבר,  המועצות  ומברית  מאתיופיה  העולים  לעומת 
באזור  התיישבו  ב–2006,  לישראל  שהגיעו  העולים  כלל  מקרב  למשל,  מרכזיים.  באזורים 
ירושלים כ–47% מעולי אנגליה, 53% מעולי ארצות הברית, 20% מעולי ארגנטינה ו–25% 
מעולי צרפת. אפשר להצביע גם על דפוסי מגורים ייחודים לקבוצות שונות: צרפתים נוטים 
וקריית  )חיפה  בצפון  השרון,  ביישובי  ארגנטינאים  ובאשקלון,  בנתניה  בשרון,  להתרכז 
ביאליק(, וגם בדרום )בעיקר אשקלון(.18 עולי ארצות הברית נוטים לגור ביישובים ביהודה 
ירושלים  סביב  לוויין  ביישובי  ובעיקר  ב–2006(,  זה  יעד  בחרו  מהם  )כמעט 40%  ושומרון 
שבאו  אלה  )בייחוד  לשעבר  המועצות  ברית  עולי  בין  גם  אדומים(.  ומעלה  עילית  )ביתר 
ממדינות אירופיות( ועולי צרפת יש הבוחרים לגור ביהודה ושומרון )24% ו–14% בהתאמה, 
ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2007, לוח 4.9, עמ‘ 237(. את תמונת דפוסי המגורים של 
העולים משלימים הנתונים בלוח 2, המלמדים שריכוז בשכונות אתניות הוא תופעה שכיחה 
אצל עולי ברית המועצות לשעבר ואתיופיה, אך מודגשת פחות בקרב עולי המערב. כמחצית 
מתושביהן  יותר  או  ש–50%  בשכונות  מתגוררים  ואתיופיה  לשעבר  המועצות  ברית  מעולי 

משתייכים לקבוצת המוצא שלהם.19
על רקע דפוסי המגורים של קבוצות המוצא אפשר להבין גם את ההבדלים בהרכב האתני 
של הרשתות החברתיות שלהן. מנתוני לוח 2 מתברר שעולי ברית המועצות לשעבר נוטים 
לחבור לאנשים מהקבוצה האתנית שלהם )65.4% הצהירו שכל חבריהם, או לפחות רובם, 
הם ממוצא אתני דומה( ושאינם מקיימים כמעט קשרי חברות עם ישראלים. לעומתם, עולי 
המערב מגלים דפוס אחר: חמישית מהם הצהירו שרוב או כל חבריהם הם ישראלים. לנוכח 
גבוה  ששיעורם  העולים,  של  האנדוגמיים  הנישואין  דפוסי  גם  מפתיעים  לא  אלה  נתונים 

כניסתם של עולים מאתיופיה לשכונות מסוימות הביאה לנטישה של דיירים ותיקים יותר ולירידת מחירי   17

)Lazin, 1997(. תהליך זה תרם לריכוזם של עולי אתיופיה ולבידולם החברתי ההולך  הנכסים באזור 

וגדל.

ראוי לציין שריכוזם של עולים מארגנטינה באשקלון ובקריית ביאליק הוא תוצאה של תכניות עלייה של   18

העיריות, שגייסו ועודדו עולים להגיע לעריהן. טרם נבדק התפקיד שמילאו תכניות קליטה קבוצתיות 

בהשתלבות מהגרים לעומת קליטה פרטית, ומן הראוי לבצע מחקרים מסוג זה. 

שאינם  למקומות  ולעבור  האתניות  השכונות  את  לעזוב  עולים  נוטים  הכלכלי  מצבם  כשמשתפר   19

מתאפיינים בריכוז אתני מסוים )ראו למשל Mesch, 2002(. להבנת הקשר בין בידול מרחבי והתקשרות 

.)Mesch, 2007( למקום מגורים בקרב עולי ברית המועצות לשעבר ראו מש
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נשואים   95% מעל  הקבוצות  בשתי  ואתיופיה:  לשעבר  המועצות  ברית  עולי  אצל  במיוחד 
לבני זוג מאותה קבוצת מוצא, ואילו בקרב עולי המערב ניכר דפוס שונה מעט ־ 21% נישאו 

לילידי ישראל.20
דפוסי המגורים והרשתות החברתיות האתניות מאפשרים להבין גם את דפוסי השימוש 
בעברית.21 לפי לוח 2, עולים מאתיופיה מדווחים על שימוש נרחב בעברית כשפה עיקרית 
)33.7%(, יותר מעולי ברית המועצות לשעבר )10.8%( ויותר מעולי המערב )17.2%(.22 ייתכן 
שהרכב הגילים הצעיר של קבוצה זו הוא הסיבה העיקרית לכך. גורמים נוספים שמפחיתים 
להסביר  לפיכך  ועשויים  המועצות לשעבר  ברית  עולי  בקרב  בעברית  בשימוש  הצורך  את 
ממצא זה הם הבידול בדפוסי המגורים, קיומה של תשתית תרבותית רחבה ברוסית )עיתונות, 
רדיו, טלוויזיה ותיאטרון( וקיומן של רשתות חברתיות מבוססות על שפה וערכים תרבותיים 
משותפים. על פי לריסה רמניק )Remennick, 2004(, בקרב עולי ברית המועצות לשעבר 
בולטת תרבות של שפה היברידית, ובה לעברית ולרוסית סטטוס שווה: עולים נוטים להשתמש 
ברוסית בזירה הפרטית )עם משפחה וחברים(, ואילו בזירה הציבורית הם משתמשים בדרך 

כלל בעברית. 

השתלבות תעסוקתית 
השתלבות מהגרים בשוק העבודה של ארץ היעד נחשבת אחד המדדים העיקריים לקליטה 
מוצלחת. הספרות המחקרית מבחינה בין כמה מדדים של השתלבות בשוק העבודה שעשויים 
לבדוק הישגים חברתיים–כלכליים של המהגרים במדינה הקולטת: שיעורי השתתפות בכוח 
העבודה, סוג המקצוע, היקף המשרה וההכנסה מעבודה. המדדים מושפעים בעיקר מההון 
האנושי שאתו מגיע המהגר למדינה החדשה )השכלה כאינדיקטור לכישורים ולמיומנויות, 
סוג המקצוע וכושר המרתו, שליטה בשפת ארץ היעד וניסיון בשוק העבודה( וקובעים במידה 
 Borjas, 1982;( המקומי  העבודה  בשוק  להשתלב  המהגר  של  הפוטנציאל  את  מסוימת 

.)Chiswick, 1979; Raijman & Semyonov, 1995, 1998
היעד  מדינת  של  העבודה  לשוק  שמצטרפים  חדשים  שמהגרים  מראה  ההגירה  ספרות 
משלמים לא אחת מחיר כבד, מאחר שהם מתקשים לאייש עיסוקים שהולמים את כישוריהם. 
עם זאת, בחלוף הזמן משתפר מעמדם בשוק העבודה, שכן הם צוברים ותק וניסיון, משפרים 
את כישורי השפה, רוכשים ידע אודות שוק העבודה המקומי וקונים גישה לרשתות חברתיות 
והזדמנויות. כתוצאה מכך עוברים המהגרים תהליך של ניעות חברתית וכלכלית, והפערים 
מחקרים  מצביעים  זו  כללית  תמונה  בצד  להצטמצם.  נוטים  הילידים  ובין  בינם  הכלכליים 
על הבדלים בין קבוצות אתניות ומגדריות בדפוסי ההשתלבות ובהישגים הכלכליים בשוק 

.)Raijman & Semyonov, 1995, 1997( העבודה

לכאן  באו  העולים  כאינדיקטור לתהליכי אסימילציה, מפני שרוב  נישואין  דפוסי  לנתח  מוקדם  עדיין   20

כמבוגרים, וחלקם נישאו עוד בארץ המוצא. 

על הקשר בין שפה וזיקה לישראל בקרב עולי ברית המועצות לשעבר ראו מנחם וגייסט )1999(.  21

ייתכן שעולי המערב, בעיקר דוברי האנגלית, נזקקים פחות לעברית משום ששפתם מובנת במידה זו או   22

אחרת בקרב רבים באוכלוסייה המקומית.
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ביטוי  לידי  באים  לעיל  שהוצגו  המהגרים  קבוצות  בין  ההבדלים  בהמשך,  שנראה  כפי 
לא רק במאפיינים הדמוגרפיים אלא גם בהישגים חברתיים–כלכליים. מנתוני לוח 3 עולה 
בבירור שישראל צריכה להתמודד בו בזמן עם בואם של עובדים משכילים ומיומנים )יוצאי 
ברית המועצות לשעבר ומדינות המערב( ועם בואן של קבוצות חלשות יותר )יוצאי אתיופיה( 
שההון האנושי שלהן נמוך ומפחית את סיכוייהן להשתלב בשוק העבודה ואת רמת ההישגים 

החברתיים–כלכליים שלהן.

לוח 3. מאפייני השתלבות בשוק העבודה על פי מדינות מוצא )אחוזים, ממוצעים ]וסטיות תקן[(
ברית המועצות 

מדינות אתיופיהלשעבר
המערב

כלל 
האוכלוסייה

רמת ידיעה בעברית )אחוז חלש — אינו יודע(1

—30.132.215.0דיבור

—41.936.322.0קריאה

—45.230.728.7כתיבה
אחוז בעלי תואר אקדמי2

43.612.655.238.3גברים

55.18.566.540.4נשים
ממוצע שנות לימוד1

14.2גברים
)3.6(

7.5
)5.8(

16.7
)3.5(

13.7
)3.5(

14.6נשים
)2.7(

6.5
)6.4(

16.3
)2.8(

13.5
)3.7(

שיעור השתתפות בכוח העבודה1
אחוז העובדים1

77.171.273.257.0גברים

76.858.164.661.5נשים
סטטוס תעסוקתי1

אחוז העצמאים

3.06.021.420.2גברים

3.62.619.26.4נשים
אחוז העוסקים במקצועות פרופסיונליים, 

טכניים וניהוליים2
29.716.467.043.9גברים

37.118.561.844.3נשים
ממוצע הכנסה מעבודה2

גברים
)כאחוז מהשכר הממוצע של כלל 

אוכלוסיית הגברים במשק(

6,589
)3,240(
77.1

4,425
)2,351(
51.7

7,934
)4,761(
92.7

8,550
)4,287(
—

נשים
)כאחוז מהשכר הממוצע של כלל 

אוכלוסיית הנשים במשק(

4,859
)2,947(
86.5

3,063
)2,351(
54.5

6,252
)4,202(
111.2

5,620
)3,366(
—

מתוך: עיבודים מיוחדים מסקר רופין )2007(.  1

מתוך: אמית וצ‘אצ‘אשווילי )2007(, לוחות 4 ו–5.  2
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הספרות העוסקת בהגירה בינלאומית מתייחסת לשליטה בשפה23 ולרמת ההשכלה כמדדים 
כאחד  שפה,  הקולטת.  בחברה  העבודה  בשוק  ההשתלבות  פוטנציאל  את  שקובעים  חשובים 
האינדיקטורים של הון אנושי, משחקת תפקיד חשוב בהשתלבות בשוק העבודה בישראל, מאחר 
שהיא מעלה לא רק את הסיכוי להשתתף בשוק העבודה אלא גם את הסיכוי להשיג עבודה 

.)Chiswick, 1998; Raijman & Semyonov, 1995 שהולמת את כישורי המהגר )ראו
מרמות  יותר  גבוהות  דיבור  רמות  על  העולים  מדווחים  הקבוצות  שבכל  מראה   3 לוח 
הקריאה והכתיבה בעברית. עם זאת, בולטת קבוצת עולי המערב, שדיווחו על רמות גבוהות 
של שליטה בעברית יותר מעולי ברית המועצות לשעבר )מעל 40% דיווחו על כישורי קריאה 
וכתיבה חלשים( ועולי אתיופיה )שליש דיווחו על כישורי קריאה וכתיבה חלשים(.24 ממוצעים 
ברית  עולי  על  רמניק  של  מחקרה  למשל,  קבוצה.  כל  בתוך  שונּות  כמובן  מסתירים  אלה 
המועצות לשעבר )Remmenick, 2004( מגלה שקיימים הבדלים בשליטה בשפה בהתאם 
לסטטוס המקצועי, כך ששליטתם בעברית של העוסקים במקצועות פרופסיונליים ואקדמיים 

טובה משל העובדים במקצועות צווארון כחול.
ההישגים ההשכלתיים של קבוצות העולים מדגישים את פערי ההון האנושי בין העולים 
מאתיופיה לקבוצות האחרות. ברמת ההשכלה של האוכלוסייה האתיופית ניכרת עלייה, אך 
ורחוקים  בישראל  האוכלוסייה  כלל  מממוצע  רחוקים  עדיין  הישגיה  בהמשך,  שנראה  כפי 
מאוד מאלה של עולי ברית המועצות לשעבר ומדינות המערב. אם בשנת 1995 עמד ממוצע 
שנות ההשכלה של עולי אתיופיה על 3.3 שנות לימוד )Offer, 2004, p. 38(, הרי לקראת 
עולי  בקרב  תואר אקדמי  בעלי  ייצוגם של  לימוד.25  שנות  ל–7  זה  עלה ממוצע   2007 שנת 
אתיופיה נמוך גם הוא: רק 12.6% מהגברים האתיופים ו–8.5% מהנשים האתיופיות הם בעלי 
תואר אקדמי, לעומת 38.3% בקרב ותיקים ו–40.4% בקרב ותיקות. מנגד בולטים שיעורי 
ההשכלה הגבוהה בקרב עולי המערב )לפי דיווחיהם, 55.2% מהגברים ו–66.5% מהנשים הם 
בעלי תואר אקדמי( ובקרב עולי ברית המועצות לשעבר )לפי דיווחיהם, 43.6% מהגברים 

ו–55.1% מהנשים הם בעלי תואר אקדמי(. 
נתוני ההון האנושי מציגים תמונה ברורה על פוטנציאל השתלבות בשוק העבודה, שהוא 
דיפרנציאלי לפי קבוצות מוצא, וככל הנראה משפיע על ההישגים החברתיים–כלכליים של 
הקבוצות. לוח 3 מגלה שסיכוייהם של גברים ונשים ממוצא אתיופי להשתלב בשוק העבודה 
נמוכים מאלה של הקבוצות האחרות. ממחקרה של עופר )Offer, 2004( עולה שגם לאחר 
קבוצות  )לעומת  מאתיופיה  ונשים  גברים  של  סיכוייהם  נמוכים  השכלה  רמת  על  פיקוח 
בעבור  דיפרנציאליים  החזרים  על  מרמזים  אלה  נתונים  העבודה.  בשוק  להשתלב  אחרות( 
 Offer, 2004, ההון האנושי, וייתכן שהם נובעים מאפליה בשוק העבודה )ראו תרשים 2 אצל

 .)Mesch, 2003( מחקרים מראים שעולים מדווחים על רמות ידיעת שפה גבוהות מרמות השימוש בשפה  23

את השליטה בשפה מסבירים בעיקר הגיל בעת ההגירה, ההון האנושי והוותק בארץ.

ייתכן שהסיבה לכך היא שחלק מעולי המערב למדו עברית במדינות המוצא, שהייתה בהן תשתית של   24

חינוך יהודי שאפשרה רכישת שפה ברמה טובה.

רבים מעולי אתיופיה הגיעו לישראל כבוגרים לא משכילים ונעדרי מיומנויות מקצועיות שמתאימות   25

לשוק העבודה הישראלי, מאחר שבארץ המוצא עסקו רובם בחקלאות.
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p. 44(.26 בגלל רמות נמוכות של השכלה ומיומנויות מקצועיות, חלק נכבד מעולי אתיופיה 
מוצאים את פרנסתם כעובדים לא מקצועיים, ושיעור גבוה יחסית מתוכם מועסקים באמצעות 
חברות כוח אדם, מצב שמתבטא גם בשכר חודשי נמוך: השכר החודשי הממוצע של גברים 

ונשים אתיופיים הוא כ–50% מהשכר החודשי הממוצע בכלל האוכלוסייה )ראו לוח 3(.27
בהשוואה להישגים החברתיים–כלכליים הנמוכים של עולי אתיופיה, בולטים הישגיהן 
של קבוצות עולים אחרות. בקרב עולי ברית המועצות לשעבר ניכרים מאפייני ההון האנושי 
ההשתתפות  שיעורי  ההשכלה(,  ברמת  גברים  על  העולות  הנשים,  בקרב  )בעיקר  הגבוה 
הגבוהים בשוק העבודה ואחוז המועסקים במקצועות גבוהי סטטוס )פרופסיונליים ואקדמיים(. 
גדול  כה  זרם  היה שוק העבודה הישראלי להתמודד עם  יכול  לא  בתחילת שנות התשעים 
של מהגרים שהגדיל במידה ניכרת את מספר דורשי העבודה. בעלי השכלה גבוהה התקשו 
נאלצו  וחלקם  המוצא,  מארץ  המיובאים  כישוריהם  את  שהולמים  עבודה  מקומות  למצוא 
 Flug, Kasir & Offer, 1997; Raijman &( להתפשר על עבודות שלא התאימו לכישוריהם
Semyonov, 1998; Stier & Levanon, 2003(. מחקרים מראים שלאחר כמה שנות חיים 
בישראל חלק מהמהגרים חוו ניעות תעסוקתית כלפי מעלה ואפילו צמצמו פערים בהשוואה 

לילידי ישראל.28 
תהליכים של אסימילציה כלכלית הם איטיים בהשוואה לתהליכי אסימילציה תעסוקתית. 
נתוני לוח 3 מגלים שעולים מברית המועצות לשעבר משתכרים בממוצע כ–80% מהשכר 
כלכלית  אסימילציה  הושגה  שטרם  מלמדים  מחקרים  וגם  האוכלוסייה,  לכלל  הממוצע 
מלאה של עולים שהגיעו מברית המועצות משנות התשעים בהשוואה להישגיהם של ילידי 
 Cohen &( ינון כהן ויצחק הברפלד .)Cohen & Kogan, 2006 ישראל ושל ותיקים )ראו
Haberfeld, 2007( הראו שבשנים הראשונות לאחר בואם משתכרים עולים מברית המועצות 
לשעבר 45% מהשכר שמקבלים ילידי ישראל ממוצא אירופי, וכל שנת ותק בישראל מגדילה 
את שכרם הממוצע ב–3.8%. לפי אומדנים אלה, שכרם של מהגרים אמור להשתוות לשכר 

ילידי ישראל )ממוצא אירופי( רק כעבור שלושה עשורים.29 

ייתכן שסקרים רשמיים אומדים בחסר את הפעילות הכלכלית של מהגרים עם נתונים חברתיים–כלכליים   26

חלשים כמו יוצאי אתיופיה. לטענת סטיבן קפלן והגר סלמון )Kaplan & Salamon, 2004(, וכן חיים 

רוזן )Rosen, 2001(, בקרב עולי אתיופיה מתקיימת פעילות כלכלית בלתי נראית שאינה מוצאת ביטוי 

לא  באופן  שעובדות  נשים,  בקרב  בעיקר  בולטת  זה  מסוג  פעילות  הרשמיות.  ובסטטיסטיקות  בסקרים 

פורמלי בעבודות ניקיון ואינן מדווחות על כך לשלטונות כדי להימנע מתשלום מסים או מפגיעה בזכאות 

 .)Raijman, 2001( לקצבאות הביטוח הלאומי. על הקשר בין כלכלה בלתי פורמלית והגירה ראו רייכמן

מצבם של עולים עם הון אנושי נמוך בכלל ושל עולי אתיופיה בפרט נפגע לאורך השנים גם מצמצום   27

עבודה(  )מהגרי  אזרחות  חסרי  המורכב מאנשים  עבודה  כוח  חלקו של  מגידול  המסורתיות,  התעשיות 

ומהתרחבות התעסוקה הלא מאורגנת ־ כולל דרך חברות כוח אדם ־ בעבודות זמניות ובשכר נמוך 

יחסית )בנק ישראל, 2007(. נוסף על אלה צמצמה הממשלה מאוד את מערך ההכשרה המקצועית שהיה 

עשוי לסייע גם לעולים מאתיופיה. 

הדבר נכון בייחוד לגבי אלה שהגיעו לישראל בגיל צעיר, ואילו אלה שהגיעו בגיל 45 ומעלה שילמו מחיר   28

.)Eckstein & Weiss, 2004; Semyonov, Raijman & Kotsubinski, 2002( תעסוקתי גבוה מאוד

המצב שונה בקרב מהגרים מברית המועצות לשעבר שהיגרו לארצות הברית: פערי שכר בין מהגרים ובין   29

קבוצה ההשוואה )לבנים, ילידי ארצות הברית, לא היספאנים( אמורים להצטמצם בתוך 16 שנה. 
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האתני.  ממוצאם  גם  מושפעים  לשעבר  המועצות  ברית  עולי  של  הכלכליים  הישגיהם 
הברפלד, סמיונוב וכהן )Haberfeld, Semyonov & Cohen, 2000( הראו שעולים ממדינות 
אירופיות של ברית המועצות לשעבר הם בעלי הון אנושי גבוה יותר מזה של עולים ממדינות 
אסיאתיות. עם זאת, לאחר פיקוח על מאפיינים דמוגרפיים והון אנושי לא נמצאה השפעה 
של המוצא האתני על הסיכוי להשתתף בשוק העבודה ועל הסטטוס התעסוקתי. לעומת זאת, 
נמצא שיש למוצא השפעה על ההישגים הכלכליים: עולים גברים ממדינות אסיאתיות של 
ברית המועצות לשעבר השתכרו בממוצע 10% פחות מעולים גברים בעלי מאפיינים דומים 

שמוצאם ממדינות אירופיות.30 
עולי המערב בולטים כבעלי ההון האנושי הגבוה ביותר בקרב מהגרי הגל החדש שהחל 
בשנות התשעים עם ממוצע של 17 שנות השכלה ואחוז גבוה מאוד של בעלי תואר אקדמי. 
הון אנושי גבוה, שליטה טובה יחסית בעברית ושליטה בשפות לועזיות שיש להן יתרון יחסי 
בשוק העבודה )למשל אנגלית( מסבירים את ההישגים הגבוהים בשוק העבודה הישראלי: 
הכנסתם הממוצעת של עולי המערב מתקרבת לזו של כלל האוכלוסייה ולעתים אף גבוהה 
ונשים  )בקרב גברים  ממנה, בעיקר אצל נשים. ראוי לציין את האחוז הגבוה של עצמאים 
כאחד(; אף זו עדות לסלקטיביות הכלכלית של אוכלוסייה זו, ויש בה אולי כדי להסביר את 

ההישגים הכלכליים הייחודיים של עולי המערב. 

העסקה עצמית ויזמות אתנית
רוב המחקרים אודות השתלבות מהגרים בשוק העבודה בישראל התמקדו בעובדים בסטטוס 
של שכיר אגב התעלמות מקבוצת העובדים העצמאים. ואולם, הספרות המחקרית הכללית על 
השתלבות מהגרים בשוק העבודה מראה שהעסקה עצמית ויזמות עסקית היא אחת הדרכים 
הנפוצות להשתלבות, ולא אחת שיעורה גבוה משיעור העצמאים בקרב האוכלוסייה הוותיקה 
)Razin & Light, 1998(. לוח 3 מספק מבט כללי על העסקה עצמית בישראל על פי מוצא. 
עיון בנתונים מלמד על שיעורי העסקה עצמית גבוהים ביותר בקרב עולי המערב, הן בקרב 
ו–19.2% בהתאמה(. שיעור ההעסקה העצמית של מהגרים   21.4%( נשים  והן בקרב  גברים 

מברית המועצות לשעבר נמוך יותר ועומד על 13% בקרב הגברים ו–3.6% בקרב הנשים.31 
מחקר שעוסק ביזמות של עולי ברית המועצות לשעבר מלמד שרוב עסקיהם בישראל 
פועלים בתחומי המכירות והשירותים )41% ו–39% בהתאמה(, הם ממוקמים בעיקר בערים 
אפשר  בהתאמה(.  ו–5.6%   2.7%( בארץ  ותיקים  מיזמים  עובדים  פחות  ומעסיקים   )96%(
מהלקוחות  מהספקים, 73%  אתניים: 53%  כעסקים  העולים  של  העסקים  רוב  את  להגדיר 

הפיתוח  שרמת  מאחר  האירופיות:  במדינות  שנרכש  אנושי  ההון  של  איכותו  היא  לכך  שהסיבה  ייתכן   30

הכלכלי במדינות אלה גבוהה יותר, כושר המרתו של הון אנושי זה בישראל גבוה אף הוא. המחקר הנ“ל 

מגלה גם אינטראקציה בין מגדר למוצא: נשים ממוצא אסיאתי סובלות מחיסרון משולש בהשוואה לנשים 

יותר  נמוך  סיכוי  בעלות  הן  האסיאתיות  מהרפובליקות  נשים   )1( האירופיות:  מהרפובליקות  שמגיעות 

להשתתף בשוק העבודה; )2( אלה מביניהן שעובדות משלמות מחיר תעסוקתי גבוה יותר; )3( הן משתכרות 

.)Semyonov, Lewin-Epstein & Yom-Tov, 2001( פחות בהשוואה לעמיתותיהן ממוצא אירופי

שיעורי ההעסקה העצמית של יוצאי המדינות האסיאתיות גבוה משל יוצאי המדינות האירופיות: 23%   31

לעומת 11% בהתאמה.
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ו–95% מהעובדים בעסקים אלה הם יוצאי ברית המועצות לשעבר. עוד מגלה המחקר שמשקי 
בית של יזמים עולים הם חלשים מבחינה חברתית–כלכלית: 40% הצהירו שאינם מצליחים 
 Heilbrunn( )לכסות את הוצאות משק הבית )בהשוואה ל–6.7% בקרב יזמים ילידי ישראל
יזמים  נראה אפוא שאפשר לתאר את הפעילות העסקית של   .)& Kushnirovich, 2007

מברית המועצות לשעבר כהישרדות או כגלגל הצלה מאבטלה או משכר נמוך. 
שיעורי ההעסקה העצמית בקרב עולי אתיופיה עדיין נמוכים, אבל ניכרת מגמה של גידול 
באחוז העולים העובדים כעצמאים או מעסיקים עובדים.32 מחקרו האנתרופולוגי של חיים 
רוזן )Rosen, 2001( מציע התבוננות מעניינת על תופעת היזמות האתנית בקרב הקהילה 
האתיופית. המחקר נערך בקריית מלאכי, שבה עולי אתיופיה הם שמונה אחוזים מתושבי 
המקום. גידול בשוק הצריכה האתיופית ביישוב דחף חלק מהעולים לפתוח עסקים שדורשים 
קשרים מסחריים עם ארץ המוצא.33 רוזן מזהה שני סוגים של יזמים: )1( עולים שמשרתים 
את הצרכים הייחודיים של הקהילה, כלומר קונים סחורות )בעיקר בתחום המזון( באתיופיה 
מוצרים  לאתיופיה  שמייצאים  עולים   )2( האתני;  הלקוחות  לקהל  בישראל  אותן  ומוכרים 
ישראליים. פעילות טרנס–לאומית זו מתאפשרת בעידוד ממשלת אתיופיה, שאישרה לאזרחיה 
לפתח  אתיופים–ישראלים  על  בכך  והקלה  כפולה  באזרחות  להחזיק  בישראל  המתגוררים 
עסקים עם ישראל וליהנות מהטבות שלא ניתנות למשקיעים זרים באתיופיה. אפשר לשער 
שיוזמות כאלה קיימות גם ביישובים אחרים, אך דרושים מערכי מחקר ייחודיים שמתמקדים 
בשוקי עבודה מקומיים כדי לאמוד את הפעילות הכלכלית, לא רק של אתיופים אלא גם של 
קבוצות אחרות. זאת ועוד, אפשר לשער שמהגרים נוטים ליזום גם פעילות עצמאית בכלכלה 
הבלתי פורמלית שהיא בלתי נראית וקשה למדידה, ולכן יהיה על המחקר העתידי להציע 
דרכים יצירתיות למדידת תופעה זו בקרב עולים בכלל ועולים ממעמד חברתי–כלכלי נמוך 
בפרט. אילו הובאו בחשבון פעילויות בלתי פורמליות, לא רק שיעורי היזמות בקרב מהגרים 
היו עולים משמעותי במידה ניכרת, כך נראה, אלא גם שיעורי השתתפותם בשוק העבודה 

.)Razin & Scheinberg, 2001(
כאמור, מלבד מהגרים שבאו לישראל בחסות חוק השבות, יש מאות אלפי מהגרי עבודה 
)עם היתר ובלא היתר( שהחלו לבוא לישראל בתחילת שנות התשעים ובתוך עשור מיקמו את 

ישראל בראש סולם המדינות המערביות המייבאות מהגרי עבודה. 

הגירה לא יהודית: הגירת עבודה
הגירת עבודה היא תופעה שהחלה להתרחב בישראל בשנות התשעים המוקדמות. סדרה של 
התרחשויות בעשור זה רלוונטיות להבנת הרקע לגיוס המסיבי של מהגרי עבודה: הידרדרות 
שהטילה  הגדול  הֶסגר  ב–1987;  הראשונה  האינתיפאדה  פרוץ  בעקבות  הביטחוני  המצב 

מנתונים על יזמים אתיופים שפנו למט“י )מרכזי טיפוח יזמות( עולה שמחציתם עוסקים במזון )בעיקר   32

במכירת תבלינים ייחודיים לעדה(, כ–15% מעורבים בעסקי מספרות וקוסמטיקה, והיתר עוסקים בתחומי 

שירותי מסחר כללי, שירותים )צילום, תקליטנות(, מועדוני ריקודים ומסעדות.

מדובר בגברים מבוגרים שמייבאים מאתיופיה סחורות לשם שיווקן בקרב הקהילה בישראל. על פי חיים   33

רוזן )Rosen, 2001, p. 25(, יזמים אלה הם עדות שרבים מהעולים פונים ליזמות כמסלול ניעות חלופי 

להשכלה או להכשרה מקצועית.
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את  שמנע  סגר  המערבית,  הגדה  על  מכן  ולאחר  עזה  רצועת  על  תחילה  ישראל  ממשלת 
כניסתם של כמאה אלף פועלים פלסטינים לישראל; מדיניות ההפרדה בין ישראל לרשות 
הפלסטינית שהחלה לקרום עור וגידים באותם הימים; וההגירה המסיבית מברית המועצות 
לשעבר, שעוררה תנופה של ממש בענף הבנייה, שסבל אז ממחסור בכוח עבודה בשל תלותו 
בשל   .)2008 ורייכמן,  )קמפ  בישראל  עבודתם  למקומות  הגיעו  שלא  פלסטינים  בעובדים 
על  כבד  לחץ  החקלאי  הלובי  והן  הקבלנים  התאחדות  הן  הפעילו  האלה  הגורמים  מכלול 
 Bartram,( הממשלה לפתוח את השערים בפני כוח עבודה זול בדמותם של מהגרי עבודה

.)1998
הממשלה מִצדה ראתה בהעסקתם של “עובדים זרים” אמצעי להרתיע את הפלסטינים 
מפני התוצאות הכלכליות של ההתקוממות בשטחים. כך, המציאות שיצרה מדיניות הסגר 
הפכה את כוח העבודה הפלסטיני לבלתי ודאי ונתנה הכשר לכניעת ממשלת רבין ללחצי 
המעסיקים ולגיוס מסיבי של מהגרי עבודה משנת 1993. שינוי ההרכב האתנו–לאומי של כוח 
עבודה של עובדים לא אזרחים בשוק העבודה הישראלי משתקף בתרשים 3, שמראה שבתוך 
פרק זמן קצר יחסית הפכו מהגרי העבודה לקבוצה רחבה בשוק העבודה ולתחליף לעובדים 

פלסטינים וישראלים כאחד. 

תרשים 3. מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים כאחוז מכוח העבודה האזרחי, 2006-1990

מהגרי עבודה פלסטינים

מתוך: דו“ח הוועדה לבחינת היקף העסקת זרים במשק הישראלי, משרד העבודה והרווחה )2001(, תרשים 4, 

עמ‘ 10, ודו“ח בנק ישראל )2007(, איור ה–3, עמ‘ 184. 

רב  זמן  בפועל  בבירור שה“התנתקות” מהפלסטינים התקיימה  הנתונים שלעיל ממחישים 
2005. אם בתחילת שנות  עזה בשנת  ישראל על התנתקות מחבל  לפני שהכריזה ממשלת 
התשעים היה שיעורם של עובדים פלסטינים בשוק העבודה הישראלי 6.7% בממוצע, לעומת 
פחות מאחוז אחד של מהגרי עבודה, הרי שבאמצע העשור הראשון של המאה ה–21 חל היפוך 
במשוואה, ושיעורם של הפלסטינים בשוק העבודה הישראלי הגיע ל–2.3%, בעוד שיעורם 

של מהגרי עבודה עלה ל–9% בממוצע. 
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לפי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2006 שהו בישראל כ–186 אלף 
מהגרי עבודה, ורק מחציתם היו בעלי היתרי עבודה.34 לוח 4, שמציג את התפלגות מהגרי 
העבודה בעלי היתר על פי ארצות המוצא שלהם, מלמד על מגמת שינוי בהרכב המדינות שמהן 
באו המהגרים בין 1995 ל–2004. בשנת 1995 היו המהגרים מאסיה )סין, פיליפינים ותאילנד( 
ואילו לקראת אמצע העשור  עבודה,  היתרי  עם  לישראל  העובדים שבאו  רק שליש מכלל 
הראשון של המאה ה–21 נסק חלקם ל–78.5%. חלקם של העובדים ממזרח אירופה )רומניה 
ותורכיה(, שהיו מועסקים בעיקר בבנייה, ירד מ–62% מסך כל המהגרים עם היתר באמצע 
שנות התשעים ל–20% בשנת 2004. שינויים אלה נובעים בעיקר מהחלטות הממשלה על 
מכסות למגזרים השונים. בעטיין של המכסות קוצץ מספר ההיתרים לבנייה, נשמר פחות או 

יותר מספרם של עובדי החקלאות, ולא נקבעו מגבלות לכניסת מהגרים לסקטור הסיעודי. 

לוח 4. כניסות בעלי אשרת עבודה לפי שנת כניסה, ארץ מוצא ומין

2004 2000 1995

אחוז גברים אחוזים אחוז גברים אחוזים אחוז גברים אחוזים

80.0 78.5 63.0 44.1 81.0 33.1 אסיה סה“כ

67.0 2.1 78.0 1.3 86.0 0.4 הודו

99.0 2.9 98.0 3.4 94.0 7.7 תורכיה

— — 56.0 1.7 74.0 5.9 לבנון

100.0 29.4 — — — — ירדן1

93.0 8.2 96.0 5.6 97.0 2.4 סין

16.0 13.6 17.0 14.6 18.0 2.9 פיליפינים

93.0 21.7 91.0 15.3 90.0 13.3 תאילנד

56.0 2.7 66.0 2.1 79.0 0.5 ארצות אחרות2

79 0.2 51.0 1.1 75.0 0.4 אפריקה סה“כ

44 20.2 78.0 51.2 87.0 62.3 אירופה סה“כ

35 1.7 69.0 4.4 96.0 2.6 בולגריה

30 6.3 66.0 8.2 85.0 3.2 ברית המועצות לשעבר3

48 10.0 86.0 31.8 89.0 52.7 רומניה

70 4.0 61.0 6.8 59.0 3.8 ארצות אחרות

79 0.8 63.0 3.3 70.0 3.0 אמריקה ואוקיאניה סה“כ

95 0.4 67.0 2.1 69.0 2.2 ארצות הברית

64 0.4 55.0 1.1 71.0 0.8 ארצות אחרות

80 0.3 78.0 0.3 81.0 1.2 ארצות אחרות

77 100.0% 71.0 100.0% 85.0 100.0% סה“כ

מתוך: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2004(, תרשים 4.10; )2006(, תרשים 4.10, עמ‘ 250.

הנתונים מתייחסים לכמאתיים ירדנים בערך שנכנסים ויוצאים מדי יום.   1

כולל מדינות אסיאתיות של ברית המועצות לשעבר.  2

כולל רק מדינות אירופיות של ברית המועצות לשעבר.  3

ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות 139/2007, 30 ביולי 2007.   34
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שלושה סקטורים עיקריים מעסיקים את רוב מהגרי העבודה עם היתר )ראו לוח 5(: קרוב 
המועצות  וברית  תורכיה  סין,  מרומניה,  עובדים  )בעיקר  הבנייה  בסקטור  עובדים  ל–28% 
לשעבר(, כ–27% מועסקים בחקלאות )בעיקר מתאילנד(, ו–45% עובדים כמטפלים בסקטור 
ובולגריה(.  הודו  לנקה,  מסרי  גם  האחרונות  בשנים  אבל  מהפיליפינים,  )בעיקר  הסיעודי 
לשלושת הסקטורים העיקריים נוספים מהגרי עבודה שמועסקים בתעשייה הקלה )עובדים 
מרומניה, ברית המועצות לשעבר ואמריקה הדרומית(, כשלושה אחוזים עובדים במסעדות 
באילת  המלונאות  בתעשיית  מועסקים  אחד  וכאחוז  ותאילנד(  סין  )מהפיליפינים,  אתניות 

)עובדים מאפריקה ומברית המועצות לשעבר(.

לוח 5. התפלגות ענפית של מהגרי עבודה בהיתר לפי מדינות מוצא, 2002

מדינותאחוזיםמספר מהגריםענף

תאילנד, סין30,00027.0חקלאות

רומניה, ברית המועצות לשעבר, סין, תורכיה32,00028.9בנייה

רומניה, ברית המועצות לשעבר, אמריקה הדרומית5,0004.5תעשייה

פיליפינים, הודו, סרי לנקה, בולגריה40,00036.0סיעוד

פיליפינים, סין, תאילנד3,0002.7מסעדות

אפריקה, ברית המועצות לשעבר1,0000.9מלונאות )באילת(

—110,000100%סה“כ

www.kavlaoved.org.il :מתוך

פתיחת השער הראשי של המדינה לכניסת מהגרי עבודה הביאה לפתיחה של שערים צדדיים 
להגירה בלתי חוקית. חרף ניסיונן של רשויות המדינה לצמצם את ממדי התופעה לאורך כל 
שנות קיומה, וביתר שאת מאז החלו להפעיל מדיניות גירוש שיטתית בשנת 1996, מספרם 
של מהגרי עבודה ללא היתר בישראל עלה בעקביות עד שנת 2002, שבה הוקמה משטרת 
ההגירה )ראו תרשים 4(. מהגרי עבודה ללא היתר הגיעו לישראל מכל קצווי תבל. על פי 
שמהן  המובילות  המדינות  עשר   2006 בשנת  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  של  נתונים 
הגיעו יותר מ–78% ממהגרי העבודה השוהים בישראל ללא היתר היו ברית המועצות לשעבר 
)23%(, ירדן )13%(, מקסיקו )7%(, ברזיל )6%(, רומניה )5%(, קולומביה )5%(, תורכיה )4%(, 
פולין )4%(, הפיליפינים )3%(, מצרים )3%(, צ‘כוסלובקיה )2%( והונגריה )2%(.35 לקבוצות 

מהגרים אלה יש להוסיף גל הגירה הולך וגדל של פליטים מאפריקה, ועליו ידובר בהמשך.

שם.  35
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תרשים 4. מספר מהגרי עבודה בלא היתר בישראל )באלפים(, 2004-1990
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נתוני הלשכה  1995—2004 מתבססים על  7; האומדנים לשנים  לוח   ,)1999( והרווחה  מתוך: משרד העבודה 

המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות, 30 בדצמבר 2001 ו–30 ביולי 2007.

מה ייחודי למקרה הישראלי של הגירת עבודה? הקשר בין הגירת עבודה לסכסוך האתנו–לאומי
גיוסם של מהגרי עבודה מעלה נקודה מעניינת  מקומה של האינתיפאדה בהתנעת תהליך 
וסכסוכים  מלחמות  של  חשיבותם  את  להדגיש  מרבה  ההגירה  ספרות  תיאורטית.  מבחינה 
הישראלי  שבמקרה  אלא  הסכסוך.  לאזור  מחוץ  אל  להגירה  דוחפים  כגורמים  אתניים 
ייחודיותה  ובכך טמונה  כגורמי משיכה להגירת עבודה,  דווקא  פועלים  והסכסוך  המלחמה 
של התופעה. התהליך שהביא לגיוסם של מהגרי עבודה לישראל התאפשר בשל תהפוכות 
הסכסוך ובִצלן. עם זאת, משגויסו מהגרי עבודה כדי להחליף את העובדים הפלסטינים, הם 
 Raijman ;2008 ,נעשו בעל כורחם לאמצעי בשלב החדש של ניהול הסכסוך )קמפ ורייכמן

.)& Kemp, 2007
השימוש בהגירת עבודה ככלי גיאופוליטי במצב של סכסוך ומלחמה יוצר בסיס להשוואה 
על  הראשונה  המפרץ  מלחמת  בתקופת  הפרסי, שהחליטו  המפרץ  מדינות  עם  ישראל  של 
גירושם המסיבי של מהגרי עבודה תימנים ופלסטינים ועל החלפתם במהגרי עבודה מדרום–

מזרח אסיה. החלטתן של מדינות אלה לבצע מעין חילופי אוכלוסין בשוק העבודה התקבלה 
כצעד של ענישה בשל הזדהותן של תימן ושל ההנהגה הפלסטינית עם השלטון בעיראק.36 
עבודה  במהגרי  פלסטינים  עובדים  המכוונת של  זאת, החלפתם  לעומת  הישראלי,  במקרה 
מחו“ל אינה יכולה להיחשב עניין של ריבונות מדינתית ושל יחסים בינלאומיים כמו במקרה 
ומוסריות ־ בדבר  והיא מעלה שאלות חשובות ־ חוקיות, פוליטיות  של מדינות המפרץ, 
 Raijman & Kemp,( אחריותה של ישראל כלפי אוכלוסייה שמצויה תחת כיבוש מתמיד 

.)2007

 .)Feiler, 1991, 1993( ופיילר )Addleton, 1991( בנושא זה ראו אדלטון  36
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השימוש הגיאופוליטי בהגירת עבודה אינו המאפיין היחיד שמזמין השוואה בין ישראל 
הנוקשים  והפיקוח  הוויסות  אופני  עבודה.  הגירת  על  שמסתמכות  ליברליות  לא  למדינות 
וקיבוע  ניידותם בשוק העבודה  מזעור  זה  ובכלל  ־  עבודה  כלפי מהגרי  בישראל  הנהוגים 
חולשתם בו, מניעת השתקעותם בטווח הארוך והדרתם המוחלטת ממעגל הזכויות שאזרחי 
מדינות בעלות משטר סמכותני במפרץ  בצד  ישראל  נהנים ממנו ־ ממקמים את  המדינה 
 Raijman, Schammah-Gesser & Kemp,( הפרסי ובמזרח אסיה, ובעיקר טייוואן וסינגפור

 .)2003

מדיניות ממשלתית
עיקרי המדיניות הממשלתית בנושא הגירת עבודה באים לידי ביטוי בקביעת שיטת העסקה, 

קביעת מכסות והיתרים למהגרי עבודה ומדיניות הגירוש של מהגרים ששוהים בלא היתר. 
שיטת העסקתם של מהגרי העבודה בישראל ־ שיטת הכבילה ־ מעמידה את העובדים 
במצב פגיע למדי. מאחר שהיתרי העבודה מוענקים למעסיקים ולא לעובדים, מהגרי עבודה 
ההפרות  כל  על   ,)2000 רוזנהק,   ;2003 )מונדלק,  שבוי  עבודה  כוח  מעין  הם  היתרים  עם 
הבוטות של חירויות הפרט המשתמעות מכך. גיוס העובדים הרשמי מנוהל באמצעות חברות 
כוח אדם ומעסיקים, ולהם מוקצים ההיתרים.37 באופן זה, המדינה אינה צד, למראית עין, 

בהעסקת העובדים, ועל כן היא פטורה לכאורה מאחריות לתנאי חייהם ולהעסקתם.
הסדר הכבילה מאפשר למדינה להפריט את אחריות הטיפול בעובדים ולהעבירה לידי 
המעסיקים, מונע תחרות בשוק בין מעסיקים, יוצר מונופול בקרב מחזיקי ההיתרים, מונע את 
העלאת שכרם של העובדים לרמה תחרותית, מגביר את תלותו של העובד במעסיק, מעודד 
את ניצולו של העובד, יוצר תעשייה שמתפרנסת מרווחי מכסה ופערי תיווך, מעודד תעשיית 
זיוף ושחיתות ודוחף ליצירת שכבה רחבה של מהגרי עבודה ללא היתרים.38 במאי 2002 עתרו 
ארגוני זכויות האדם לבג“ץ נגד הסדר הכבילה, ובסוף מרס 2006 קבעו שופטי בית המשפט 

העליון בישראל שהסדר הכבילה:

איננו מידתי ולכן מבוטל... ]הוא[ פוגע בזכויות היסוד של העובדים הזרים... הוא פוגע 
בזכות הטבעית לחירות, ובחופש הפעולה של האדם. הוא מאיין את האוטונומיה של 
הרצון החופשי. הוא רומס את הזכות היסודית להשתחרר מחוזה העבודה. הוא שולל 
כוח מיקוח כלכלי בסיסי מצד חלש. בעשותו כל אלה, פוגע הסדר הכבילה למעסיק 

בכבודו ובחירותו של האדם במובנם היסודי ביותר )בג“ץ 4542/02(.

העשור  במהלך  שניהלו  במאבקים  האדם  זכויות  לארגוני  חשוב  ניצחון  מסמן  זה  דין  פסק 
בזכויותיהם של מהגרי עבודה. אך למרות קביעת  נצלניים שפוגעים  נגד הסדרים  האחרון 

לדיון בדפוסי גיוסם של מהגרי עבודה דרך חברות כוח אדם ראו כהן )1999(; פון ברייטנשטיין )1999(; פילובסקי   37

.)Raijman & Kemp, 2008( רייכמן וקמפ ;)1999(; קמפ ורייכמן )2008, פרק 3(; רוזנהק וכהן )2001(

לדיון מורחב על עבודה חוזית והסדר הכבילה ראו קמפ ורייכמן )2008(, פרק 3.   38
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בג“ץ שיש לבטל את שיטת הכבילה ולהחליפה בשיטת העסקה חלופית, כיום, כעבור שנתיים, 
39.)Raijman & Kemp, 2008( הממשלה טרם נענתה לדרישה

והפוליטית  הכלכלית  הדינמיקה  על  מלמדת  ההיתרים  ומתן  המכסות  קביעת  מדיניות 
שבעטייה הפכה התלות במהגרי עבודה למאפיין מבני של החברה והכלכלה בישראל )קמפ 
ההיתרים  מספר  ניכרת  במידה  גדל   1994 מלמד שמשנת   5 בתרשים  עיון   .)2008 ורייכמן, 
 .1996 106,161 בשנת  עד למספר שיא של  עבודה,  ישראל להבאת מהגרי  שנתנה ממשלת 
כך הפכו ענפים שלמים בשוק העבודה למובלעות תעסוקתיות המאוכלסות בעיקר בעובדים 
שאינם ישראלים ואינם פלסטינים.40 למשל, שיעורם של מהגרי עבודה בענף הבנייה הגיע 
בשנת 1996 ל–25% מכלל העובדים בענף. ריכוזם עוד גבוה מכך בהרבה בעבודות הרטובות, 
שהן עתירות העבודה שבענף ודורשות פחות מיומנות )דו“ח אנדורן, 2004, עמ‘ 20(.41 בענף 

החקלאות הגיע שיעור מהגרי עבודה בשנת 1996 ל–42.24%

תרשים 5. היתרי עבודה )באלפים( לפי ענפים, 2005-1993
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מתוך: משרד העבודה והרווחה )1999(; האומדנים לשנים 2000—2004 מתבססים על נתונים של מנהל תכנון 

מחקר וכלכלה של משרד התמ“ת. 

נוסף על בנייה וחקלאות ראוי לציין ענף חשוב אחר שמזוהה באופן גורף עם מהגרי עבודה, 
ענף הסיעוד, המעסיק בעיקר מהגרות עבודה מהפיליפינים. לגבי ענף זה לא קבעה הממשלה 
מדיניות של מכסות, ואולי דווקא בשל כך גדל מאוד במרוצת השנים מספר ההיתרים שניתנו 
למהגרי עבודה בענף הסיעוד.43 בעוד שבענפי הבנייה והחקלאות נועדה כניסתם של מהגרי 
עבודה להחליף את הפועלים הפלסטינים, הרי גיוס מהגרי עבודה לענף הסיעוד יצר נישה 

על מקומם של בתי המשפט בישראל בעיצובה של מדיניות בתחום הגירת עבודה ראו סיטבון )2006(.  39

על דפוסי הכלה ומשטר הגירת עבודה בישראל ראו רוזנהק וכהן )2001(.  40

.)Amir, 2000( על מהגרי עבודה בענף הבנייה ראו אמיר  41

על גיוסם של עובדים תאילנדים ותנאי עבודתם בישראל ראו כהן )1999(.  42

לעומת זאת, אוכלוסיית הקשישים בישראל גדלה באותה התקופה בכ–25% בלבד, ומספר הזכאים לגמלת   43

סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי גדל באותה התקופה ב–60% בלבד )דוח אנדורן, 2004, עמ‘ 25(.
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“סביב  עובדים  להעסיק  אפשרות  הכוללת  ייחודיים  מאפיינים  בעלת  חדשה  תעסוקתית 
השעון” בבתי המעסיקים.44 למרבה האירוניה, חוק הסיעוד, שמקורו נעוץ בהיגיון חברתי, 
האיץ את ההתפתחות הגדולה ביותר של תעשיית חברות כוח האדם, המתמחה בהבאת מהגרי 
עבודה ושבאמצעותה מפקידה המדינה את אחריותה לנזקקים הסיעודיים בידיים פרטיות. 
התהליך שהוביל להתפתחות נישה של סיעוד ולהפיכתה למעסיקה ראשית של מהגרי עבודה 
מדגים היטב את תפקידה הגלוי של המדינה בהתניית ההעדפה להעסקת מהגרי עבודה על 

פני עובדים מקומיים )קמפ ורייכמן, 2008(.45
מספר  ירד  נתניהו,  ממשלת  של  האסטרטגית  מהגישה  כתוצאה  ו–1998,   1997 בשנים 
היתרי ההעסקה שניתנו לזרים ב–26%, וירידה זו הורגשה בעיקר בענף הבנייה. למרות זאת, 
מספרם של מהגרי העבודה בהיתר בישראל היה עדיין גבוה.46 עם פרוץ האינתיפאדה השנייה 
נסק שוב מספר ההיתרים לשיא חדש ב–2001. זו הייתה תקופתה של ממשלת שרון שהכריזה 
ונגד  נגד אבטלה  על מדיניות של “שמים סגורים”, אחד מעמודי התווך של תכנית חומש 
“חגיגת העובדים הזרים” במדינה.47 לשם כך נקטה הממשלה כמה צעדים כלפי המעסיקים, 
שהחשובים בהם היו ארגון מחדש של חלוקת המכסות הענפיות )שפגע בעיקר בענף הבנייה, 
למספר  הניתנים  הרישיונות  בשיטת  הפרטנית  ההעסקה  שיטת  והחלפת   )5 תרשים  ראו 
מצומצם של תאגידי כוח אדם )שיטה שמיושמת בינתיים רק בענף הבנייה(. בדיקת יעילותה 
של השיטה החדשה מעלה שגם היא, כמו הסדר הכבילה, קושרת קשר סימביוטי בין העובד 
למעבידו החדש )חברת כוח אדם( ופותחת פתח להמשך ניצולו של העובד בתחומי השכר, 
תנאי ההעסקה, תנאי המגורים ועוד.48 מהפרספקטיבה של המדינה, הכנסת מנגנון רגולטיבי 
של רישיונות מאפשרת להזרים לקופותיה חלק מרווחיה של תעשיית מהגרי עבודה, שעד 
כה זרמו לידיים פרטיות. על פי נתוני משרד התמ“ת, בין מאי 2005 לאוגוסט 2006 הסתכמו 
של  לסכום  האדם  כוח  מתאגידי  שנגבו  ההיתר  ודמי  ערבויות  מאיגרות,  המדינה  הכנסות 

191,771,032 ש“ח.49 
מדיניות הגירוש: הביטוי הארגוני והמוסדי המשמעותי ביותר בתקופת “השמים הסגורים” 
הוא הקמתה של משטרת ההגירה, שיזמה מבצע של מלחמה בלתי מתפשרת במהגרי עבודה 
בלא היתר ומאבק להרתעת מעסיקיהם )גיל ודהאן, 2006(. אך תוצאותיו הממשיות של מסע 

על העובדים הפיליפינים בישראל ראו פון ברייטנשטיין )1999(.  44

על התפתחות תעשיית חברות כוח אדם שמגייסות מהגרי עבודה ודורשות דמי תיווך גבוהים ועל תפקיד   45

.)Raijman & Kemp, 2008( המדינה בהתפתחות תופעת סחר בבני אדם בישראל ראו רייכמן וקמפ

נוסף על צמצום מכסות והיתרים נקבעה שורת צעדים חשובים שנועדו למזער את תופעת הגירת העבודה   46

מהגרי  של  והגירוש  המעצר  פעולות  בשיטתיות  הוגברו  העסקתם,  עלות  הועלתה  היתר  בין  לישראל. 

עבודה בלא היתר והורחב היקף העסקתם של עובדים פלסטינים בישראל. המעסיקים התנגדו לתכניות 

אלה, ובייחוד להחזרת פועלי השטחים לישראל, מפני שהן היו בבחינת מכה אנושה לתעשיית “העובדים 

הזרים”, שבה, על פי אומדנים לא רשמיים, גלגלו עשרות חברות כוח אדם ומעסיקים כמיליארד וחצי 

דולר מדי שנה בגין דמי תיווך )קמפ ורייכמן, 2008(.

ראו מדיניות כלכלית לשנת 2003: הרכב התקציב ושינויים מבניים, החלטות הממשלה, 30 ביולי 2002,   47

.www.mof.gov.il/dover אוחזר מתוך

על הליקויים ביישום הסדר זה בענף הבנייה ראו קו לעובד ומוקד סיוע לעובדים זרים )2007(.  48

קו לעובד ומוקד סיוע לעובדים זרים )2007, עמ‘ 9(.  49
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הצלב של משטרת ההגירה נגד תופעת ההעסקה הבלתי חוקית פגעו בעיקר במהגרים האלה 
ובתום  והרבה פחות מכך במעסיקיהם הישראלים. כך, עד ספטמבר 2004  ובמשפחותיהם, 
שנתיים מהקמתה של משטרת ההגירה עזבו את ישראל 118,105 בני אדם, מהם כ–40 אלף 
מתוקף צווי גירוש.50 גירוש זה הביא להתפרקותן של קהילות מהגרים שהתהוו לאורך שנות 
מהאוכלוסייה  כ–20%  מנו  הם  שם  אביב,  תל  של  המטרופוליני  במרחב  בעיקר  התשעים, 

לקראת סוף שנות התשעים )קמפ ורייכמן, 2008(.

ביקשנו מהגרים, קיבלנו בני אדם: התהוות קהילות מהגרי עבודה לא יהודים במדינה יהודית
כאמור, במהלך שנות התשעים נוצרו בישראל קהילות נבדלות של מהגרי עבודה ששוהים 
הלטינו–אמריקאית  האפריקאית,  הן  שהתגבשו  הבולטות  הקהילות  שלוש  היתר.  בלא  בה 
והפיליפינית )הקהילה הפיליפינית כוללת גם מהגרי עבודה בהיתר(.51 קהילות אלה קיימו 
בשנות התשעים מגוון רחב של התאגדויות, ארגונים, מועדונים חברתיים, גני ילדים וכנסיות 
הייתה מעין  זו של התארגנויות  היומיום של חבריהן. רשת ענפה  צורכי  שניסו לענות על 
מובאת  נוכחותם  הרשויות  בעיני  שכן  עבודה,  מהגרי  שהנהיגו  הישרדות  של  אסטרטגיה 

בחשבון בעיקר בהקשר של שוק העבודה ולצורכי מעצר וגירוש.52
התהוות קהילות של מהגרי עבודה מעידה שבניגוד לעקרונות היסוד המנחים את מדיניות 
הממשלה, אין הגירה זמנית. אדרבה, בדומה לתהליכים שמתרחשים במקומות אחרים, גם 
בישראל סלל הגיוס היזום של מהגרי עבודה את הדרך להיווצרותן של קבוצות מיעוט חדשות 
החברה  בשולי  ודומם  קבוע  לניצב  בינתיים  הפכו  אלה  בישראל.  הנוהג  הריבודי  במבנה 
 Kemp( הישראלית. ממחקר שדה שנערך בקרב הקהילה הלטינו–אמריקאית והאפריקאית 
et al., 2000; Raijman et al., 2001, 2003( מתברר הפרופיל החברתי–כלכלי של מהגרים 
אלה ושל הקהילות שאותן יצרו ועיצבו בישראל: קהילת מהגרי העבודה מאמריקה הלטינית 
מורכבת מאנשים שבאו מכל קצות היבשת, עם ייצוג דומיננטי לקולומביה ולאקוודור. אלה 
שהגיעו מאפריקה באו בעיקר מאפריקה השחורה, עם ייצוג בולט לגאנה ולניגריה, אך גם 
מארצות אחרות, כמו אתיופיה, חוף השנהב, סיירה לאון והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 

)זאיר לשעבר(. 
ממוצע  המהגרים  קבוצות  לשתי  הקהילות.  משתי  המהגרים  מאפייני  מוצגים   6 בלוח 
ובקרב   ,34 הממוצע  הגיל  הלטינו–אמריקאים  )בקרב  השלושים  שנות  אמצע  ־  דומה  גיל 
ניכרים  הקבוצות  בשתי  ועבודה.  שהייה  היתרי  בלא  בישראל  חיו  רובם   .)37 האפריקאים 

פרוטוקול מס‘ 37, ועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים, 12 באוקטובר 2004.  50

יוזמות קהילתיות לא היו זמינות עבור מהגרי עבודה בהיתר, ונדמה שהסיבה העיקרית לכך נעוצה בדפוס   51

נוקשים, פיקוח ומעקב תמידיים מצד מעסיקים  ההעסקה הכובל המכפיף את העובדים לתנאי עבודה 

ואורח חיים דומה מאוד לזה שמתנהל במוסדות כוללניים. 

לניתוח על קהילות מהגרי עבודה ראו פון ברייטנשטיין )1999(; צבר )2004(; קמפ ורייכמן )2004(; קמפ,   52

רייכמן, רזניק ושאמא–גסר )Kemp, Raijman, Resnik & Schammah-Gesser, 2000(; רוזנהק וכהן 

 Raijman, Kemp,( רייכמן, קמפ, שאמא–גסר ורזניק ;)Raijman et al., 2003( רייכמן ואחרים  ;)2001(

 Schammah-Gesser,( ורזניק  קמפ  רייכמן,  שאמא–גסר,   ;)Schammah-Gesser & Resnik, 2001
.)Raijman, Kemp & Resnik, 2000
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דפוסים שונים של הגירה, בהתאם למצב משפחתי. כשליש מהמהגרים משתי היבשות חיו 
מהגרי  של  ההשכלה  שרמת  מלמדים  הנתונים  משפחתם.  מבני  אחד  לפחות  עם  בישראל 
בקרב  אקדמי  תואר  בעלי  ו–17%  לימוד  שנות  כ–12  של  )ממוצע  יחסית  גבוהה  העבודה 
המהגרים מאמריקה הלטינית, ו–12.3 שנות לימוד ו–25.6% בעלי תואר אקדמי בקרב מהגרים 
מאפריקה(. זאת ועוד, כמחצית ממהגרי העבודה האפריקאים והלטינו–אמריקאים עבדו טרם 
בואם לישראל במקצועות צווארון לבן )15% ו–34% עסקו במקצועות גבוהי סטטוס בארצות 
המוצא באמריקה הלטינית ובאפריקה, בהתאמה(. הפער בין הסטטוס המקצועי בארץ המוצא 
ובין הסטטוס המקצועי בישראל מלמד על המחיר התעסוקתי הכבד שמהגרים אלה משלמים 
רוב  אישיים:  בשירותים  עובדים  ככולם  רובם   .)Raijman et al., 2003( הגירתם  בעבור 
המהגרים ממדינות אפריקה )82%( ואמריקה הלטינית )75%( עבדו בישראל בניקיון בתים. 

לוח 6. מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים–כלכליים של מהגרי עבודה מאמריקה הלטינית 
ומאפריקה )אחוזים, ממוצעים )וסטיות תקן((

אפריקהאמריקה הלטינית

33.7גיל ממוצע
)8.9(

36.8
)9.3(

33.730.0אחוז הגרים עם בן משפחה )בן/בת זוג או ילדים(

27.330.5אחוז שהשאירו משפחה בארץ המוצא

39.039.5אחוז הרווקים

מקצוע בארץ המוצא

14.534.1אחוז בעלי המקצועות הפרופסיונליים, טכניים או ניהוליים

34.225.0אחוז העוסקים במכירות ובפקידות

51.340.9אחוז נותני השירותים והעובדים המקצועיים

100%100%סה”כ

11.8שנות השכלה פורמלית
)3.4(

12.3
)2.5(

17.825.6אחוז בעלי תואר אקדמי

325.8הכנסה בארץ המוצא )בדולר אמריקאי(
)228.0(

212.1
)178.4(

עיסוק בישראל

75.082.4אחוז העובדים בעבודות ניקיון

8.02.0אחוז העובדים בבנייה

17.015.6אחוז העובדים בתעשייה קלה ובשירותים

100%100%סה”כ

22.430.0אחוז המדווחים על סיבות דתיות להגר לישראל

7760מספר מקרים

כצפוי, נכונותם של מהגרים אלה לשאת במחיר התעסוקתי הכרוך בהגירתם נגזרת מפערי 
השכר בין ישראל לארצות מוצאם: מהגרים לטינו–אמריקאים הרוויחו בישראל בממוצע פי 
שלושה וחצי יותר מבארצות מוצאם )אם מתבססים על שכר ממוצע של אלף דולר לחודש 
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בישראל(. לגבי נשים פער זה גדול יותר. מהגרים אפריקאים הרוויחו בישראל בממוצע פי 
העיקרית  הסיבה  לנשים.  ביחס  יותר  עוד  עצום  זה  ופער  מוצאם,  מבארצות  יותר  חמישה 
לבואם של מהגרי עבודה מאמריקה לטינית ואפריקה לישראל היא האפשרות לחסוך כאן 
קטן  עסק  לפתוח  כדי  או  מגרש  או  דירה  לרכוש  כדי  יחסית  קצר  זמן  פרק  בתוך  רב  כסף 
שיאפשר להם לפרנס את משפחתם בכבוד במולדתם. ישראל אינה שונה בכך מכל מדינה 

אחרת שהופכת יעד להגירת עבודה.
אולם אין די באיתור התמריצים הכלכליים של המהגרים כדי להבין את האופן שבו נוצר 
מסלול הגירה חדש, שלא היה קיים עד לפני עשור. ראוי להפנות את תשומת הלב לחשיבותה 
של ישראל כמוקד עלייה לרגל של צליינים בני דתות שונות.53 צליינות דתית שימשה לא רק 
 Kemp( מניע לבחירת ישראל כארץ יעד, אלא גם מסלול כניסה ממוסד למהגרים בפוטנציה
Raijman, 2003 &(. מסלול זה הפך נפוץ בעיקר לקראת תום המילניום הקודם, אך באותה 
התקופה גם גברו והלכו החסמים והפיקוח על דרכי הכניסה לישראל של תיירים שנתפסו 

כמי שמתכוונים להשתקע. 
אחת הפעילויות שאפיינו את קהילות המהגרים היא זו הדתית. עשרות כנסיות אוונגליות 
והלטינו– שהקימו המהגרים שירתו בעיקר מאמינים מהקהילות האפריקאית, הפיליפינית 

אמריקאית, ולעתים נכחו בהן גם מהגרים ממזרח אירופה. כנסיות המהגרים בישראל עיצבו 
מעין מרחב מוגן, אולי היחיד שבו זכו מהגרים שקופים אלה לנוכחות ציבורית כלשהי. ואכן, 
המהגרים ראו בכנסייה לא רק מחסה פיזי ורוחני מפני אימת הגירוש, אלא גם מוסד שמפצה 
אותם על אובדן כבודם העצמי בשל היותם “בלתי חוקיים” ומאפשר להם להשתתף במסגרת 
2007; צבר, 2004; קמפ  ופנסטר,  )ויזל  כזה או אחר  ציבורי  קהילתית שמקנה להם מעמד 

 .)Raijman et al., 2003 ;2004 ,ורייכמן
מסגרות קהילתיות רבות אחרות של מהגרי עבודה התקיימו לאורך כל העשור. דוגמה 
 African( האפריקאים  העובדים  איגוד  היא  אחר  מסוג  קהילתית  להתארגנות  מעניינת 
Workers Union(, שמיום היווסדו נשא את עיניו בראש ובראשונה אל דעת הקהל ואל מעצבי 
המדיניות בישראל.54 האיגוד הוקם בספטמבר 1997 וזכה להכרה כעמותה רשומה בישראל 
בזכות סיוע שהגישו לו כמה חברי כנסת, דבר פרדוקסלי כשלעצמו בהתחשב בעובדה שבעוד 
כלל  זכו  לא  וחבריו מקרב המהגרים האפריקאים  הרי מקימיו  מוכר,  היה  ארגון המהגרים 
להכרה ועמדו כל העת בפני איום הגירוש. הארגון, שהציב לעצמו כמטרה מוצהרת “לכנס את 
העובדים האפריקאים בישראל תחת מטרייה משותפת שתספק להם סיוע ושירותים”, פעל 
כגורם מתווך בין קהילת המהגרים האפריקאים ובין הרשויות ושימש בסיס ארגוני לניעות של 
דעת הקהל בקרב מעצבי מדיניות בישראל, בעיקר סביב מדיניות הגירוש והסדרת מעמדם 
של מהגרי עבודה מאפריקה )Kemp et al., 2000(. פירוקו של ארגון העובדים האפריקאים 
בשנים 2003—2004 הוא תמצית הסיפור על אודות פירוקן של קהילות המהגרים בלא היתר 

בישראל מאז הקמת משטרת ההגירה בשנת 2002. 

כשליש מהמהגרים הצהירו על חשיבותן של סיבות דתיות ־ היותה של ישראל ארץ הקודש ־ בהחלטתם   53

לבחור בישראל כארץ היעד.

מהגרי עבודה מאמריקה הלטינית ניסו אף הם להתארגן במסגרת דומה, אך ניסיונותיהם כשלו, בעיקר   54

.)Schammah-Gesser et al., 2000( בשל רדיפת המשטרה אחר מנהיגי הקהילה
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הקמת משטרת ההגירה במסגרת מדיניות “השמים הסגורים” סימנה נקודת מפנה חשובה 
במדיניות הגירוש ובחיי הקהילות של מהגרים ששהו בישראל בלא היתר. מתוך הבנת תפקידן 
המרכזי של רשתות והתארגנויות קהילתיות ושל משפחות בחיי המהגרים הבלתי מתועדים, לא 
רק פרטים היו יעד לפעילות המשטרה, אלא גם הקהילות עצמן. פעילות משטרתית ומודיעינית 
ענפה הוקדשה לאיתורם ולגירושם של מנהיגי הקהילות )וורגפט, 2006(. מארבים ופשיטות 
על תחבורה ציבורית, רחובות, מקומות עבודה, התכנסויות קהילתיות, כנסיות, מקומות בילוי, 
ואף בתים פרטיים, נעשו מחזה יומיומי. תחושה של אימה כללית פשתה בקרב מהגרים בלא 
היתר, והם ירדו למחתרת. חלקם עזבו את דרום תל אביב ופנו לאזורים מרוחקים מן המרכז או 
עברו להתגורר בבתי מעסיקיהם ונמנעו לחלוטין מלצאת לרחוב. בצד האימה הביאה המדיניות 
 Raijman et al., 2003; Willen,( החדשה לקריסתן המיוחלת של מערכות קהילתיות שלמות
2007(. נראה שמשטרת ההגירה ומדיניות הגירוש המקיפה של השנים האחרונות היו עבור 
לעיצוב  תחליף  ושימשו  בתוכה,  זרים  קהילות  של  להימצאותן  עיקרי  מענה  ישראל  מדינת 
מדיניות הגירה שמביאה בחשבון את התוצאות החברתיות הכרוכות בליברליזציה של שוקי 
עבודה.55 אם כן, היווצרותה של קטגוריה חדשה של מהגרים שאינם יהודים ואינם פלסטינים, 
שדרים בשוליה של ההוויה הישראלית, ויש בהם מי שהפכו לתושבי קבע בלתי רצויים, מציבה 

בפני החברה והמדינה בישראל אתגרים חדשים, שהכרעתם אינה נראית באופק. 

סיכום: ממדינת עלייה למדינת הגירה בפועל
העלייה לישראל הייתה מקור מרכזי לגידול האוכלוסייה היהודית מאז קום המדינה, בייחוד 
בשנים 1948—1960, שבהן מאזן ההגירה היה 64.6% מכלל הגידול, ובשנות התשעים, בעיקר 
מאזן  ירד  ב–2005  ירידה:  של  מתמדת  מגמה  ניכרת  מאז  העשור.  של  הראשונה  במחצית 
ההגירה לכדי 13.5% בלבד מכלל גידול האוכלוסייה היהודית.56 בשנת 2007 באו לישראל 
העלייה  ערב   ,1989 מאז  ביותר  הנמוך  המספר  ואישה,  איש   19,700 השבות  חוק  בחסות 
ההמונית מברית המועצות לשעבר. בד בבד עם צמצום זרם העולים לישראל גוברת בשנים 
אם  השאלה  אפוא  נשאלת  לאפס.  ההגירה  מאזן  את  ומקרבת  מהארץ  הירידה  האחרונות 
ישראל עודנה ארץ עלייה או שהפכה למדינת הגירה בפועל, כמו מדינות קולטות הגירה 

אחרות באירופה ובאמריקה הצפונית.

מקלט  ומבקשי  פליטים  של  והולך  הגובר  מהזרם  להתעלם  יכול  אינו  לישראל  ההגירה  זרמי  על  דיון   55

ממדינות אפריקה, בעיקר מאז תחילת המאה ה–21. בפברואר 2005 עמד מספרם של מבקשי המקלט 

בישראל על 4,375. כ–85% מהם הגיעו ממדינות באפריקה דרך הגבול המצרי, רובם מאתיופיה )כ–32% 

מכלל מבקשי המקלט המדיני בישראל(. מבקשי המקלט הם גם יוצאי ניגריה, אריתריאה, קונגו, ליבריה, 

גאנה וסומליה, מדינות שנמצאות במצבי לחימה שמונעים ביטחון מאזרחיהן. בשלוש השנים האחרונות 

ניכרת תנועה גוברת והולכת של פליטים סודנים לישראל )דרך מצרים( הקוראת תיגר על מדיניות מתן 

זו  מקלט בישראל. סודן אמנם אינה מוגדרת מדינת אויב, אך נחשבת עוינת, ומבקשי מקלט ממדינה 

כינונו של משטר פליטים  )Ben-Dor & Kagan, 2006(. על   Enemy Nationals בישראל  מוגדרים 

בישראל ראו קריצמן וקמפ )2008(.

מ–39% בשנים 1996—2000 ירד ל–16.5% בשנים 2001—2005. ראו קושנירוביץ‘ ודולב, 2006, פרק 1, לוח   56

1.11, מקורות גידול האוכלוסייה, מאזן הגירה, 1948—2005, עמ‘ 39.
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תשובה חלקית לשאלה זו מובאת בתרשים 6, שבו מוצגות סך כל הכניסות החוקיות של 
מהגרים לישראל, כלומר של עולים בחסות חוק השבות ושל מהגרי עבודה בהיתר. התרשים 
מראה בבירור תהליך של התרחבות ההגירה הלא אתנית בהשוואה להגירה האתנית. להגירה 
הלא אתנית יש להוסיף את מהגרי העבודה הנכנסים בלא היתר ואת מבקשי המקלט שמספרם 
גדל והולך בשנים האחרונות. לּו הובאו גם הם בחשבון בנתוני התרשים, מספר המהגרים הלא 

אתניים היה אף מעט גבוה יותר.

תרשים 6. כניסות עולים ומהגרי עבודה בעלי אשרות עבודה

עוליםמהגרי עבודה

ים
וז

ח
א

מתוך: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2000(, לוח 4.10, עמ‘ 4.17; )2002(, לוח 4.10, עמ‘ 4.17—4.18; )2006(, 

לוח 4.10, עמ‘ 249—250; )2007(, לוח 4.11, עמ‘ 240.

להיחלש  עשויה  לישראל  העלייה  אתניים,  הלא  המהגרים  במספר  הגידול  למגמות  בניגוד 
בעתיד הקרוב עקב שינויים הקשורים במצב הכלכלי–פוליטי במדינות המוצא שמהן באו רוב 
העולים בעשור האחרון ובעקבות שינוי מדיניות העלייה בישראל )החלטת הממשלה לסגור 
ברית  עולי  של  במספרם  העקבית  הירידה  מאתיופיה(.  עלייה  מועמדי  בפני  השערים  את 
המועצות לשעבר אינה נובעת רק ממיצוי המאגר הפוטנציאלי של יהודים שיכולים להגיע 
במדינותיהם  הכלכלי–חברתי–פוליטי  המצב  לשיפור  גם  קשורה  אלא  השבות57  חוק  בחסות 
לארץ  לחזור  לשעבר  המועצות  ברית  מעולי  מקצת  עשויים  שבעקבותיו  רוסיה(,  )בעיקר 
המוצא שלהם.58 עם מגבלות אלו, אפילו תשמור העלייה ממדינות המערב על קצב הגידול 
של  לממדים  תגיע  הבאות  בשנים  סימנים שמרמזים שהעלייה  אין  האחרונות,  השנים  של 
שנות התשעים, אלא אם יחולו שינויים דרסטיים במדינות אלה )התגברות אנטישמיות או 

רוב היהודים שנשארו ברוסיה הם צאצאים למשפחות מעורבות, ויש להם קשרים חזקים לארץ המוצא.   57

מבין אלה שמעוניינים לעזוב, רבים מעדיפים יעדים אחרים, כמו גרמניה, קנדה או ארצות הברית. בגלל 

מדיניות העלייה, המבוססת על הקריטריון האתני ואינה מביאה בחשבון את כישורי העולים, עשויים 

לבוא לישראל מהגרים שהם חלשים מבחינת מאפייניהם החברתיים–כלכליים לעומת הפונים למדינות 

אחרות שקולטות הגירה )Remennick, 2007(. ראו גם אנשיל פפר, “יהודי ברה“מ גאים בזהותם אבל 

לא יעלו לישראל”, הארץ, 18 בדצמבר 2007.

על פעילותה של רוסיה להחזרת מהגריה, בעיקר אלה בעלי המקצועות האקדמיים, ראו אנשיל פפר,   58

“רוסיה פועלת בישראל להחזרת עולים”, הארץ, 10 בדצמבר 2007.
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הידרדרות המצב הכלכלי–חברתי–פוליטי(. צמצום העלייה, בד בבד עם המשך ההגירה הלא 
אתנית, מרמזים על הפיכתה של ישראל ממדינת עלייה למדינת הגירה בפועל.

כאמור, ההגירה החדשה לישראל מביאה עמה אתגרים נוספים לחברה בישראל ועשויה 
להשפיע גם על הדפוסים הקיימים של אי שוויון. ברצוני להתייחס לארבעה אתגרים עיקריים: 
)1( הגירה מברית המועצות לשעבר; )2( הגירה מאתיופיה; )3( הגירה לא יהודית בחסות חוק 
מבנה  על  להשפיע  עשוי  האלה  מהאתגרים  אחד  כל  ופליטים.  עבודה  הגירת   )4( השבות; 

הריבוד בחברה הישראלית גם לטווח ארוך ולדורות הבאים.

הגירה מברית המועצות לשעבר 
העולים מברית המועצות לשעבר הם כיום קבוצה גדולה בחברה הישראלית, ועלייתם לישראל 
הונעה בעיקר על ידי גורמי דחיפה בארץ המוצא. בהסתמך על נתונים אלה, השאלה הנשאלת 
הן במחקר האקדמי והן בדיון הציבורי היא אם קבוצה זו תפתח דפוס של אסימילציה או של 
בידול. מצד אחד, מחקרים רבים מגלים דפוס מעורב של אסימילציה אל החברה הקולטת תוך 
 59;)Remennick, 2003, 2004, 2007 כדי שימור התרבות והערכים של קבוצת המוצא )ראו
בצד דפוס ברור של השתלבות כלכלית, קיימים דפוסי בידול במרחב הגיאוגרפי שמחזקים 
את תחושת ההשתייכות לקבוצה אתנית מובחנת, והבידול הזה תורם להתארגנות מוסדית 
האחר,  מהצד   .)Ben-Rafael et al., 2006; Leshem & Lissak, 1999( רחבה  ופוליטית 
האטה של גלי ההגירה ממדינות ברית המועצות לשעבר בשנים האחרונות פירושה שבני הדור 
השני והשלישי יגדלו בקהילות שאין בהן “חידוש מלאי”, ועל כן עשויים להיחלש קשריהם 

עם מדינת המוצא, ובעקבות כך עשויים להשתנות גם דפוסי האסימילציה התרבותית.60 

הגירה מאתיופיה 
השתלבותם של עולי אתיופיה בחברה הישראלית מושפעת לא רק ממשאביהם החברתיים–
כלכליים הדלים, המעכבים תהליכים של ניעות חברתית, אלא גם מהתייחסות לגזעם, שהיא 
גם  שברשותם,  הנמוך  האנושי  ההון  בשל  חברתיים–כלכליים.  הישגים  בקביעת  חשוב  ציר 
הישגיהם בשוק העבודה נמוכים יחסית לקבוצות מוצא אחרות. על אף תהליך ברור של כניסה 
למערכת ההשכלה הגבוהה ועלייה בהשתתפות בשוק העבודה, הפערים בין יוצאי אתיופיה 
ליתר המהגרים בישראל ולוותיקים )כולל ערבים( רחבים ביותר )סבירסקי וסבירסקי, 2002; 

 61.)Offer, 2004

על גיבוש זהות של עולי ברית המועצות לשעבר ראו ליסיציה ופרס )2000(.  59

כך קרה בארצות הברית בקהילות של מהגרים מאיטליה, מיוון ומארצות אירופיות אחרות, לאחר שפסקה   60

ההגירה ממדינות אלה.

נראה שכפועל יוצא משיעור תעסוקה נמוך ושכר ירוד, רמת החיים של משפחות אתיופיות נמוכה ביותר:   61

ההכנסה התקנית לנפש עמדה בשנת 2005 על 1,288 ש“ח לחודש, לעומת 4,366 ש“ח לחודש לכלל משקי 

הבית היהודים. לכן תחולת העוני גבוהה מאוד בקרב עולים מאתיופיה בהשוואה לשאר הקבוצות. כ–52% 

ממשקי הבית של העולים מאתיופיה נמצאים מתחת לקו העוני, לעומת 16% בלבד ממשקי הבית של 

עולים מברית המועצות לשעבר ושל כלל אוכלוסיית ישראל. אחוז גבוה מאוד של משקי בית של עולי 

אתיופיה מתקשים לכסות את הוצאותיהם )76.6%( )אמית וצ'אצ‘אשווילי, 2007; בנק ישראל, 2007(.
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סיכוייהם של בני הדור השני להתגבר על המכשולים ועל מעגל העוני שקבוצתם שרויה 
מגורים  באזורי  עולים מאתיופיה  וריכוז של  בידול  ביותר.  ובעייתים  מעורפלים  נראים  בו 
חברתית–כלכלית,  ניעות  סיכויי  על  משפיעים  כלכליות  הזדמנויות  נטולי  פריפריאליים 
לניעות  שהסיכויים  חשים  אתיופי  ממוצא  צעירים  אלה,  בתנאים  השני.  הדור  של  בייחוד 
חסומים בפניהם, והם עשויים לפתח עמדות שפוסלות את הערכים של תרבות הליבה של 

החברה הישראלית.62 
כיוונים  על  שמרמזות  אור  נקודות  שתי  מעלים   )2002( וסבירסקי  סבירסקי  זאת,  עם 
אפשריים של ניעות חברתית–כלכלית של צעירים ממוצא אתיופי. הראשונה נוגעת לגידול 
הלומדים  במספר  ולגידול  באוניברסיטאות  שלומדים  אתיופי  ממוצא  הצעירים  במספר 
מקצועות במדעי הטבע, הנדסה ומקצועות עזר רפואיים. הנקודה השנייה מתייחסת להתהוות 
קבוצת משכילים בקרב יוצאי אתיופיה, שרבים מהם מועסקים כאקדמאים במשרדי הממשלה, 
של  חשיבותה  אתיופיה.  יוצאי  לקהילת  בסיוע  העוסקות  ובעמותות  המקומיות  ברשויות 
קבוצה זו היא בעיקר במישור הסמלי, כמודל לחיקוי עבור הדור השני. הרחבה של קבוצה 
של  הפעילות  בהמשך  תלויה  הישראלי,  הבינוני  במעמד  רגל  דריסת  להשיג  זו, שהצליחה 

התכניות הממשלתיות ושל העמותות הקהילתיות )סבירסקי וסבירסקי, 2002, עמ‘ 23(.

מהגרים לא יהודים בחסות חוק השבות
תופעת הגירתם של עולים לא יהודים, גם כאלה שמעדיפים לשמור על דתם הנוצרית, היא 
תופעה שלא זכתה עד כה להתייחסות נרחבת במחקר האקדמי, אף שממדיה הולכים וגדלים.63 
רוב המהגרים האלה, אך לא כולם, זכאים אוטומטית לאזרחות, אך בגלל אי ההפרדה בין 
דת למדינה, ובשל הכפפת דיני האישות לסמכות מונופול אורתודוקסי דתי, המהגרים הלא 
יהודים מופלים בכל הקשור לדיני נישואין, גירושין, איחוד משפחות, גיור וקבורה.64 מאחר 
שהפרדה בין דת למדינה בישראל אינה נראית אפשרות ריאלית בטווח הקרוב, ההזדמנויות 

לשוויון פוליטי, חברתי, כלכלי ותרבותי עבור קבוצות לא יהודיות נראות רחוקות. 
בהקשר זה חשוב לציין את קיומן של תופעות חדשות שטרם זכו למחקר אקדמי, כגון 
אנטישמיות ואלימות בקרב עולים לא יהודים מברית המועצות לשעבר. לא זו בלבד שיש 
אינטרנט שמטפחים מגמות אלה, אלא שהם אף מבצעים פעולות  בקרבם פעילים באתרי 

התנאים החדשים שנוצרו עם העלייה מאתיופיה לישראל ושיש להם משמעות רבה בהבניית זהותם הם   62

וכן  העדה,  לבני  לנישואין  נפרדות  פרוצדורות  קביעת  לגיורם,  הרבנות  דרישת  ביהדותם,  ספק  הטלת 

מפגש עם סטריאוטיפים שליליים שמקורם בצבע העור, שהשפיעו על מידת קבלתם בחברה הקולטת. 

כל אלה הביאו להתגבשות דפוס זהות מורכב שניזון מהזדהות עם פזורות שחורות גלובליות ומהזדהות 

עם מודלים של תרבות עירונית אתיופית שקוראים תיגר על המודל ההגמוני של זהות ישראלית ייחודית 

 .)Ben-Eliezer, 2004 ;1999 ,ענטבי–ימיני, 2003; שבתאי(

מאחר שחלק גדול ממאגר היהודים במדינות ברית המועצות לשעבר מורכב ממשפחות מעורבות, נראה   63

שזו הקבוצה העשויה להתחזק בגלי ההגירה העתידיים.

המחקר על עולים לא יהודים נמצא בראשית הדרך. למחקרים חלוציים בנושא זה ראו לדוגמה זסלבסקי   64

והורוביץ )טרם פורסם(, חסין )2006( וכהן )2006(.
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אלימות נגד קבוצות מיעוטים אחרות.65 קבוצות אלה, שלא היו קיימות לפני שנות התשעים, 
מוסיפות שסעים לחברה הישראלית, שהיא ממילא חברה שסועה על פי אתניות, לאום, דת 

וגזע. 

מהגרי עבודה ופליטים מאפריקה
החברה  על  תיגר  קוראים  לישראל  מאפריקה  ופליטים  עבודה  מהגרי  של  ההגירה  זרמי 
של  דמותה  על  להשפיע  ועשויים  יהודית  כמדינה  המסורתית  בהגדרתה  בישראל  והמדינה 
החברה בעתיד. כניסתם של מהגרים לא אתניים נמצאת במגמת עלייה, ולפיכך שאלות של 

אזרחות, מהות הלאומיות ורב תרבותיות נעשו דחופות ומכריעות יותר מתמיד. 
בשוק  הכללתם  מתאפשרת  שבעטיים  בישראל,  זרים  כלפי  המופעלים  הוויסות  דפוסי 
העבודה בתנאי שיישארו מנותקים לחלוטין מהסֵפרה החברתית והפוליטית, מבליטים את 
תפקידה הצפוי של האזרחות הלאומית כמנגנון של סגירות פוליטית )קמפ ורייכמן, 2008(. 
מחקרים על עמדות כלפי מהגרי עבודה בישראל מעידים שלא רק הממשלה אלא גם האזרחים 
הישראלים )יהודים וערבים כאחד( מעוניינים ליהנות מהעבודה הזולה של לא אזרחים, אך 
אינם מעוניינים להעניק להם זכויות שוות )Raijman & Semyonov, 2004(. עמדות מדירות 
אלה, שדומות במידת מה לאלה שקיימות במדינות קולטות הגירה שונות )באירופה ובארצות 
ישראל.  כמו  אתנו–לאומית  מדינה  של  המיוחד  בהקשר  מובנות  להיות  צריכות  הברית(, 
צביונה האתנו–דתי של הלאומיות בישראל ומשטר השילוב הקיים, היעדר תפיסה שוויונית 
ופרקטיקה של אזרחות עבור לא יהודים, אופייה המדיר של מדיניות ההתאזרחות ־ כל אלה 

הופכים את ישראל לחברה רב תרבותית הלכה למעשה, אך בלא סיכוי לרב תרבותיות.
היהודי.  לעם  מקלט  כמדינת  ישראל  מדינת  הוקמה  מאז  עברו  שנה  שישים  לסיכום, 
דומה שהפרויקט הציוני הצליח, כפי שטוען כהן )2002(, שכן כמעט מחצית מיהודי העולם 
מתגוררים כיום בישראל. עם זאת, צמצום העלייה בד בבד עם המשך ההגירה הלא אתנית 
בהרכב  השינוי  למעשה.  הלכה  הגירה  למדינת  עלייה  ממדינת  הופכת  שישראל  מרמזים 
האתנו–לאומי של זרמי ההגירה מאז שנות התשעים מציב אתגרים חדשים, שנובעים ממשטר 
לקבוצות  רק  נוגעים  אינם  אלה  אתגרים  מהגרים.  קבוצות  כלפי  הדיפרנציאלי  השילוב 

המהגרים המדוברות, אלא לחברה הקולטת כולה. 

 9 הארץ,  תקוה”,  בפתח  ניאו–נאצי’  ‘תא  חשפה  “המשטרה  כ“ץ,  ומוטי  זינגר–חרותי  רוני  למשל  ראו   65

בדצמבר   9 הארץ,  הראש”,  מגלוחי  מפחד  מהבית  יוצאים  לא  “האברכים  כ“ץ,  מוטי   ;2007 בדצמבר 

.2007



371    סוציולוגיה ישראלית י )2( תשס“ט–2009 

נספח 1. 25 הערים שבהן נקלטו רוב המהגרים, 1989—2004

ברית המועצות מהגרים סה"כעיר
אחוז המהגרים בעיר אתיופיהלשעבר

מתוך כלל תושבי העיר

72,93260,9113,72234.2אשדוד

70,01563,9562,13823.3חיפה

61,51433,2801,9408.0ירושלים

59,92952,3982,95130.2באר שבע

57,72344,39412112.6תל אביב–יפו

25,23939,8865,98027.3נתניה

48,67444,62536131.1בת ים

43,13538,5712,14818.5ראשון לציון

39,46433,9942,31034.2אשקלון

39,37436,64580220.4פתח תקווה

33,29629,82910317.7חולון

34,21920,5352,34029.3חדרה

22,99021,36622644.8נצרת עילית

22,09016,3713,47919.3רחובות

19,56216,6632,14326.4לוד

18,70017,00121538.0כרמיאל

16,28114,4821,14231.3קריית גת

15,52614,23162834.8קריית ים

15,23612,954610.7רמת גן

14,66312,4891,61221.5רמלה

14,1247,1271,53922.0בית שמש

12,29810,80791329.0עפולה

11,9338,61020813.7כפר סבא

11,68511,01220221.6קריית אתא

11,1129,24531519.7נהריה

מתוך: המשרד לקליטת עלייה )2005(.
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