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מהגרים בהגירה בינלאומית רצונית,
המכונים גם ״מהגרים חדשים״ ,נדחפים
להגר בעיקר מתוך שאיפה להעלאת רמת
החיים ,דהיינו להשיג עבודה טובה יותר
ומשכורת גבוהה יותר בהשוואה למה
שהם משתכרים בארץ מוצאם :מהגרים
אלה מחפשים מבנה הזדמנויות רחב
יותר לשפר את מעמדם הכלכלי
ביעד ההגירה 1.סוג זה של מהגרים
מגיב לעלויות ולהטבות חומריות ולא
חומריות הקשורות בהגירה ,והגירתו
מותנית במערכת של גורמים חיוביים
ושליליים במקומות המוצא והיעד.
גורמים אלה נקראים גורמי ׳׳משיכה״
ו״אחיזה״ ,מול גורמי ״דחיפה״ ו״דחייה״,
והם מביאים להגירה או מונעים אותה2.
בעקבות הליכי הגלובליזציה ,מנתחים
היום תהליכי הגירה לפי הגישה ה״טרנס־
לאומית״ .לפי גישה זו ההגירה היא
תהליך שמשולבים בו מבנים חברתיים

לתיאור נרחב של תופעת ׳׳המהגרים החדשים״ ראו גולד ,ישראלים.
ראו דלה־פרגולה ,תוצאות.

פעמים ( 102-101תשס״ה) עמי 249-221
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שונים כגון כלכליים ,משפחתיים ותרבותיים ,בחברות המוצא של המהגרים ובחברות יעד
ההגירה שלהם .ההגירה נחקרת לפי תאוריה זו כתהליך דינמי ,שכלולים בו גורמים ברמת
המקרו והמיקרו :ההגירה כרוכה ברשתות ובמערכות יחסים פוליטיות ,אתניות ,קהילתיות
ומשפחתיות .לכן ,במהלך ההגירה וגם לאחריה ,המהגרים שומרים על מערכות של קשרים
חברתיים וכלכליים ביותר ממדינה אחת3.
סוציולוגים החוקרים בעת האחרונה דפוסי קליטה של מהגרים ,מתמקדים ביחסי הגומלין
שבין הקשר הכלכלי והחברתי בחברות הקולטות ,לבין המשאבים והציפיות של מהגרים חדשים
והתאמתם למבנה החדש שאליו הגיעו 4.גורמים נוספים המשפיעים על קליטתם של מהגרים ביעד
ההגירה הם רקע חברתי־כלכלי ותרבותי של ארץ המוצא(״משאבי ארץ המוצא״) ,זמן ההגירה
ומקום המגורים במדינת היעד ,המכתיבים את מבנה ההזדמנויות שהמהגרים ייקלעו אליו5.
בקבוצת מהגרים מסוימת יכולות להתקיים מספר ״תת־זהויות אתניות״(מושג זה נקרא
באנגלית ץ1011תן611נ)ג .)81אף שלכל תת־הקבוצות הללו מאפיינים של זהות אתנית משותפת,
כל תת־קבוצה עשויה להיות מאופיינת בזהות לאומית ובמסורות שונות ,וייתכנו גם הבדלים
חברתייכדכלכליים בין תת־הקבוצות .דוגמה לתת־זהויות אתניות היא קהילת האיראנים בארה״ב
הנחלקים למוסלמים ,יהודים ,בהאים וארמנים6.
לפיכך ,כאשר מתמקדים במחקר על זהות אתנית על פי מוצא ,אין להתעלם מהבדלים בזהות
האתנית בין תת־קבוצות .לפי מחקר נוסף נמצא כי אותן תת־קבוצות אשר בארץ המוצא חשו
כמיעוט ,ייקלטו וייטמעו פחות בחברה בארץ היעד ,בהשוואה לתת־הקבוצה שהיתה רוב בארץ
המוצא 7.קיימת גם הנחה שמהגרים ממוצא אתני זהה יהיו בעלי כישורים דומים ורקע תרבותי
דומה ,אך לא כך הדבר כאשר מדובר ממהגרים מחברות מרובות קבוצות אתניות8.
במחקר הנוכחי נבחן את הקשר בין מוצא עדתי לבין הצלחת הקליטה הכלכלית ,ובעיקר
החברתית והתרבותית ,בקרב ישראלים השוהים בארה״ב .השערתנו היא שהמוצא העדתי
השונה ,וכן ההון החברתי הנלווה אליו בארץ המוצא ,ישפיעו על דפוסי הצלחה שונים בקליטתם
של מהגרים ישראלים בארה״ב.

סקירת הספרות
מאפיינים דמוגרפיים וחברתייכדכלכליים בקרב ישראלים בארה״ב
למן שנות השבעים של המאה העשרים החלו חוקרי הגירה להתמקד בהגירת ילידי הארץ
אשר נולדו בה לאחר קום המדינה .עד שנות השישים של המאה העשרים מרבית המהגרים
3
4
5
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7
8

גישת ה״טרנס־לאומיות״ בהגירה ,חדשה יחסית בחקר ההגירה הבינלאומית .לתיאור נרחב שלה ראו
גולד ,טרנס־לאומיות.
ראו גולד ,לום אנג׳לס.
ראו פרידברג.
לתיאור המושג ״תת־אתניות״ ראו דר־מרטירוזיאן ואחרים.
ראו בוזורגמר.
ראו כהן וטיירי.
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הישראלים לארה״ב היו ילידי אירופה .מאז מלחמת ששת הימים מרבית המהגרים לארה״ב
הם ילידי ישראל .בשנת  1986שיעור ילידי ישראל בקרב המהגרים לארה״ב הגיע לשמונים
ותשעה אחוז ומרביתם אשכנזים 9.מאפייניהם הדמוגרפיים של המהגרים הישראלים אשר
היגרו לארה״ב מאז שנת  1975דומים לאלה של ״מהגרים חדשים״ ,בכך שגילם צעיר
יחסית  -כשליש מהישראלים המהגרים הם בני עשרים וחמש עד שלושים וארבע שנים10.
מתוך כ־ 160,000ישראלים החיים בארה״ב ,שישים אלף חיים בניו יורק ובניו ג׳רסי ,ארבעים
אלף בקליפורניה ועשרת אלפים באילינוי ".סטיבן גולד מסתמך על מיפקדי האוכלוסיות
היהודיות בלוס אנג׳לס וניו יורק ,ולפי מיפקדים אלה מספרם של ילידי ישראל בלוס אנג׳לס
הוא  14,170ובניו יורק הוא 12.22,000
חלק מהקושי במחקרי ההגירה הוא בהגדרה של מהגר  -כלומר באבחנה בין מהגרים
זמניים לקבועים 15,ובין סוגים שונים של מהגרים ,כאשר ההבדלים ביניהם ממוקמים ברצף
של מאפיינים חברתיים ,מאפיינים של מוטיבציה ומאפיינים של דמוגרפיה 14.הגדרתם של

מי כ א ל קו בנ ר ,לונג איילנד סיטי ,2001 ,שמן על ב ד
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ראו רוזן.
ראו :כהן ,סוציו־אקונומי; רוזן.
לתיאור פיזור המגורים של ישראלים בארה״ב ראו :אייזנבן־; הלשכה המרכזית ,אינדיקטורים.
ראו גולד ,זמר הג׳ז.
ראו סרו ואחרים.
ראו גולד ,סיניס־ויטנמים.
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מהגרים ממדינת ישראל מורכבת אף יותר :מהגרים אלה מהגרים מרצון ,להבדיל מפליטים,
אך ישנה בעיה בהגדרת זמניותה של הגירה זו ,הן כחלק מהבעייתיות של הגדרה פורמלית
של מהגרים בכלל והן מפאת ההקשר הנורמטיבי _ מהגר או ״יורד״15
שרי רוזן ' 6מעריכה כי מספר הישראלים בארה״ב הוא בין מאה אלף ל־ 116,000נפש.
החל משנות התשעים של המאה העשרים אומדני המהגרים הישראלים היו נמוכים מאלה
שפורסמו בשנות השמונים .סטיבן גולד וברוס פיליפס העריכו את מספר הישראלים בארה׳׳ב
בין תשעים אלף ל־ 17.193,000במחקר שנעשה על ידי ינון כהן ויצחק הברפלד ,על בסיס נתוני
המיפקד האמריקאי של שנת  ,1990התפקדו כ־ 95,000ילידי ישראל .החוקרים מעריכים כי
מתוך אלה שמונים אלף הם יהודים ,והיתר ערבים פלשתינאים .ההערכה של החוקרים היא
כי מלבד המתפקדים חיים בארה״ב בסך הכל בין  110,000ל־ 135,000ישראלים(כולל אלה
השוהים בה באופן לא חוקי)18.
המהגרים הישראלים ,על פי רוב המחקרים ,הם קבוצה בעלת מאפיינים חברתיים־כלכליים
גבוהים למדי .רמת ההשכלה ויוקרת המעמד התעסוקתי גבוהות בקרב מהגרים ישראלים הן
בהשוואה לאוכלוסייה בישראל הן בהשוואה לאמריקאים לבנים .לדוגמה ,בקרב בני עשרים
וחמש עד שלושים וארבע הנמצאים בארה״ב ,שלושים ותשעה אחוז רכשו השכלה גבוהה
(שש־עשרה שנים ויותר) לעומת שישה־עשר אחוז בקבוצת גיל מקבילה בישראל .נתון זה
מצביע על הנטייה הגבוהה להגירה בקרב בעלי השכלה גבוהה1,.
ינון כהן מצא כי שליש מהמהגרים הישראליים בארה״ב הם בעלי תואר אקדמאי ברמה של
מכללה(קולג׳) ,וכמו כן רמת השכלתם גבוהה בהרבה מזו של אמריקאים אחרים ,כולל מהגרים
אירופאים בארה״ב 20:השערתו של כהן היא שההשכלה של המהגרים הישראלים נרכשה ברובה
בישראל .במאמר מאוחר יותר מציין כהן כי רמת ההשכלה של הישראלים המהגרים גבוהה
גם מזו של ישראלים בכלל 21.ממצאים דומים מוצגים גם במאמרו של גולד22.
מרבית הגברים הישראלים( ,)810/0וארבעים וחמישה אחוז מהנשים שייכים לשוק העבודה.
למהגרים הישראלים יוקרת מיצב(סטטוס) גבוהה :ארבעים אחוז הם בעלי מקצוע ומחזיקים
בעמדות ניהול ,ועשרים אחוז מועסקים בייצור או כפועלים .ההכנסה גדלה באופן יחסי למשך
השהות בארה״ב 23.לפי מחקרם של ינון כהן ואנדריאה טיירי ,חמישים ושישה אחוז מהגברים
והנשים מרוכזים בעיסוקים מקצועיים ,טכניים וניהוליים 24.התפלגות העיסוקים לפי מחקרו

 15ראו גולד ,גולה ישראלית ,ענ.8 7
 16על מספרי הישראלים השוהים בארה״ב יש נתונים שונים  -ראו אצל רוזן וכן בהערות  19-18להלן.
 17ראו גולד ופיליפס.
 18ראו כהן והברפלד.
 19ראו :ריטרבנד ,חינוך :ריטרבנד ,ישראלים.
 20ראו כהן ,השכלה  -על פי מיפקד האוכלוסין האמריקני של שנת . 1980
 21ראו כהן ,סוציו־אקונומי.
 22ראו גולד ,זמר הג׳ז.
 23ראו אייזנבך.
 24ראו כהן וטיירי.
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של גולד מצביעה על ריכוז של כרבע מהישראלים במכירות 25.בענפים אחרים קיימת הטיה לפי
מין ,כאשר גברים מרוכזים בענפים כמו בנייה ,שיפוצים ותכשיטים ,ונשים מועסקות בתפקידי
פקידות .יחד ע ם זאת ,שיעור גבוה של נשים ישראליות הן בעלות מקצוע :ארבעים ואחד אחוז
מהישראליות בניו יורק ושלושים ושלושה אחוז מהישראליות בלוס אנג׳לס.
מתוך הישראלים החיים בניו יורק ,עשרים ושישה אחוז(״/״ 31מהגברים ו־/0״ 14מהנשים)
הם עצמאים .בלוס אנג׳לס עשרים ותשעה מכלל הישראלים(/0״ 36מהגברים ו־״ 160/מהנשים)
הם עוסקים עצמאים .יחד עם זאת ,בחלק מהספרות מצוין כי כמחצית מהישראלים בארה״ב
הם עצמאים26.
כהן טען 27,בניגוד למחקרים קודמים ,כי המהגר הישראלי הממוצע בארה״ב הוא אמנם
בעל השכלה גבוהה יותר ,בעל מקצוע שיוקרתו גבוהה יותר וכן בעל הכנסה משפחתית גבוהה
יותר מזו של המהגר האירופאי הממוצע ,אולם מסתבר כי יתרונות חברתיים־כלכליים אלה
מצטמצמים בקבוצה מסוימת של ישראלים .הישראלים ,שלא כאירופאים ,נוטים להשתייך
לשתי קבוצות של הכנסה ועיסוק :בעלי ההכנסה והיוקרה התעסוקתית הגבוהה ובעלי ההכנסה
והיוקרה התעסוקתית הנמוכה(חלקם חיים בקו העוני)  -או לפי הגדרתו של כהן ,ב״דואליזם
כלכלי״.
ההסבר לבך נעוץ באחת האפשרויות הבאות :תהליך התמיינות דו־קוטבי של מהגרים
בכוח עוד בישראל ,או תהליך של קיטוב אשר חל בקרב קבוצה אחידה של מהגרים ישראליים
ביעד ההגירה28.

מאפייני קליטה חברתית ותרבותית בקרב מהגרים ישראלים בארה״ב
גם לאחר ששהו המהגרים הישראלים מספר שנים בארה״ב ,מרביתם אינם מגדירים עצמם
כאמריקאים ,מתחברים בעיקר עם ישראלים אחרים ומדברים על חזרה לישראל 29.לפי מחקרו
של קמחי ישראלים החיים בארה״ב ממשיכים להגדיר עצמם כישראלים ,ולהיות שותפים
לתרבות הישראלית 30.מהגרים ישראלים רבים חיים במובלעות אתניות־ישראליות ,שבהן
מתאפשר להם להמשיך ולדבר עברית ולקיים חיי תרבות ישראליים(חברים ,מוסיקה ,חגים
ריקודים וכדומה)31.
דור המהגרים הישראלים הראשון בארה״ב אינו מתערה ואינו נטמע בחברה ובתרבות
האמריקנית ,ונוצר מעין ״גטו״ ישראלי 32.רק כשליש מהישראלים הגדירו עצמם חשופים
25
26
27

ראו גולד ,זמר הג־ז.
ראו גולד ,סינים־ויטנמים.
ראו :כהן ,השכלה :כהן ,סוציו־אקונומי  -במחקר שהתבסס על מיפקד האוכלוסין האמריקני של שנת

28
29
30
31
32

. 1980
ראו :כהן ,שם ושם :כהן וטיירי.
ראו :כהן ,השכלה :כהן ,סוציו־אקונומי.
ראו גולד ,טרנס־לאומיות.
ראו קמחי.
ראו רוזנטל ואחרים  -לגבי ישראלים בניו יורק.
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מאוד לתרבות האמריקאית  -לעומת זאת רובם ממשיכים לדבר עברית במסגרת
דוחים את הרעיון לאמץ שמות אמריקאים ,ומצהירים על כוונה לשוב ארצה .ישראלים החיי,
בניו יורק העידו כי מרבית חבריהם יהודים ,וכי הם משתייכים לארגונים יהודיים ,נוסף ע;
בית הכנסת35.
סוציולוגים אשר עסקו בזהות יהודית אתנית בצפון אמריקה פיתחו שלושה סוגים של מדדים
לבדיקת זהות זו :הראשון הוא פעילות יהודית הקשורה בטקסים דתיים יהודיים ו הז ד הו ת עם
הדת היהודית :השני קשור ברמת המעורבות החברתית והשתייכות לארגונים יהודיים; השלישי
הוא דרגת התמיכה בישראל .אך השוואה בין ישראל לצפון אמריקה בשלושת סוגי ה מ ד די ם
הללו בעייתית .הביטוי לחיים יהודיים בישראל הוא חלק בלתי נפרד מחיי היוס־יום0 :חיי
הקהילה ,העבודה והאזרחות הישראלית ,השפה העברית ,החגים ,התרבות והריבונות ,א0ד
כולם הם חלק מהחיים הלאומיים והציבוריים .לעומת זאת ,החברה האמריקאית מ א פ ש ר ת
לקבוצות האתניות שבה לשמור על אזרחות וזהות דתית־אתנית נפרדת .לכן ,זהותם ה ל או מי ת
למחצה של ישראלים בארה״ב מבוססת על תחושה סובייקטיבית ,חילונית ,לעומת הזהות
האתנית־הדתית של יהדות אמריקה ,המבוססת על ביקור בבית הכנסת .הבדל נוסף קשור בקיום
המצוות היהודיות הדתיות ,אשר אינו מהווה את מרכז חייהם של רוב הישראלים בישראל.
ישראלים חילוניים בצפון אמריקה מגדירים עצמם כיהודים במובן החילוני של המילה ,ואינם
שייכים לארגונים יהודיים דתיים34.
נתן אוריאלי טוען כי חלק מהישראלים שחקר 35,המתגוררים בשיקגו ,מתנהגים כמהגרים
״ארעיים־קבועים״ ומפתחים ״אתניות רטורית״ הדומה במאפייניה לאתניות סימבולית 56.סוג
זה של מהגרים ישראלים ,בשונה מאלה שתהליך קליטתם מאופיין בהזדהות גבוהה יותר עם
מקום המגורים בארה״ב ,עוברים תהליך דינמי של ״ארעיות״ .השלב הראשון מאופיין ,בדומה
ל־§ז6חת 50[011אחרים ,בתפיסת ההגירה כארעית :בשלב השני מופיעה ״הארעיות הקבועה״,
(■130(0110161ח6מ13ז60ק) כאשר המהגר נשאר בארץ ההגירה אך לא מפתח זהות של מתיישב
קבע :בשלב השני חש הישראלי אי־נוחות ,מבוכה ותחושות של אשם ורצון לשוב ארצה.
בשלב זה כאמור מפתח המהגר אתניות רטורית ,הדומה לאתניות סימבולית באופן הביטוי
שלה ,אך מבטאת מעורבות אתנית גבוהה במקצת מזו הסימבולית .כמו כן אתניות סימבולית
מאפיינת את הדור השלישי או הרביעי של מהגרים מאירופה המחפשים את השורשים לזהותם
האתנית ,ואילו אתניות רטורית מאפיינת דור ראשון של מהגרים העומדים בפני איום איבוד
זהותם האתנית או הלאומית.
מושג מרכזי ,אשר קובע את הצלחת הקליטה הכלכלית והחברתית של קבוצת מהגרים
כלשהי ,הוא ״הרשת החברתית״(>1ז0׳*\61מ  .)800131״רשת חברתית״ של מהגרים מבוססת על
מערך של קשרים חברתיים המבוססים על שארות ,חברות ומוצא משותף ,והיא אחד המבנים
ה מ שפ ח תי,

33
34
35
36

ראו :ריטרבנד ,ישראלים; רוזן  -לגבי ישראלים בניו יורק.
ראו מיטלברג וווטרס.
ראו אוריאלי ,אתניות  -במחקר שהתבסס על נתוני ישראלים הגרים בשיקגו.
למשמעות נרחבת של ״אתניות סימבולית׳׳ ראו גאנס.
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החברתיים הרחבים יותר ליחיד ולמשפחתו בהחלטה להגר .״הרשתות החברתיות״ מקשרות
בין מהגרים לשאינם מהגרים ,ובאמצעותן פוחתים סיכוני ההגירה ועלויותיה עבור היחיד
והמשפחה :רשתות אלה מספקות סיוע בדיור ,מידע ותעסוקה 37.ברשתות החברתיות טמון
חלק מההסבר להצלחתה הכלכלית של קבוצת מהגרים מסוימת ,ובמידה מסוימת גם להסבר
ההבדלים על פי מוצא אתני38.
גולד מצא במחקרו כי מהגרים ישראלים יצרו מיגוון של פעילויות קהילתיות וביניהן יזמויות,
פעילויות דתיות ,תרבותיות ,פוליטיות ופעילויות פנאי .כמו כן מאופיינים המהגרים הישראליים
גם במגורים בשכנות לישראלים אחרים ,בעבודה יחד עם ישראלים אחרים ובצריכת סחורות
ושירותים מישראלים אחרים 39.גולד סבור כי הישראלים נוטים לכיוון הגומחה שלהם(התחום
האתני הצר) ,המאפשרת להם יחסי גומלין בסביבה מוכרת40.

הבדלים בקליטה חברתית ותרבותית וניצולן של רשתות חברתיות לפי עדות
נתן אוריאלי מצא כי מהגרים ישראלים בשיקגו שונים על פי מוצאם העדתי בזהותם ובמנהגיהם
היהודיים .ישראלים בני עדות המזרח משתייכים בשיעורים גבוהים יותר לבתי כנסת ,באים
יותר בחגים לבתי הכנסת ומקפידים על חוקי הכשרות יותר מאשר האשכנזים.״ אוריאלי
טען כי קיימים הבדלים בזיקתם האתנית של מהגרים ישראלים בשיקגו על פי מעמד ומוצא
עדתי .קבוצת הישראלים אשר המעמד התעסוקתי ורמת ההשכלה שלהם גבוהים ,ומוצאם
אשכנזי ,נוטים להסתייג מהיטמעות בחברה האמריקאית או בקהילה היהודית־האמריקאית.
לעומת זאת קבוצת יוצאי עדות המזרח ,אשר מעמדה בארה״ב נמצא נמוך מזה של האשכנזים
(שנחקרו בשיקגו בידי אוריאלי) ,מכוונת להיטמעות רבה יותר בחברה האמריקאית ובקהילה
היהודית־האמריקאית 42.במחקר אשר בחן את דפוסי ההתנהגות העדתיים של יהודים בארה״ב
ניתן למצוא סימוכין נוספים לכך שבדומה למהגרים הישראלים ,גם היהודים בארה״ב אינם
מיקשה אחת 43.במחקר נבדקו יהודים יוצאי אירופה בהשוואה לילידי ארצות המזרח התיכון
וצפון אפריקה .מסתבר שבקרב יהודים השוהים בארה״ב ,לתת־הזהות האתנית יש משמעות
והיא מרכיב נבדל(אם כי משני) במערך ההזדהות היהודית הכולל .כמו כן היסוד המשפחתי
והקהילתי הוא מרכיב מרכזי במיקומו החברתי של הפרט ,בעיקר בקרב היהודים המזרחים.
דגם הטרנס־לאומיות בהגירה מסייע בהבנת מצבם של המהגרים הישראלים בארה״ב,
השומרים על מערכות של קשרים חברתיים וכלכליים הן בארץ היעד הן בארץ המוצא :המהגרים
הישראלים מעוניינים בשמירה על הקשרים החברתיים־האתניים־הקהילתיים בישראל בד בבד

ו3
38
39
40
41
42
43

ראו :גולד ,ישראלים; מאסי.
ראו בונצייץ■ ומודל.
ראו גולד ,סינים־ויטנמים  -במחקר שהתבסס על נתוני ישראלים הגרים בלוס אנג׳לם.
ראו גולד ,זמר הג׳ז  -במחקר שהתבסס על נתוני ישראלים הגרים בלום אנג׳לס.
ראו אוריאלי ,דפוסים  -נתונים על אודות ישראלים הגרים בשיקגו.
ראו אוריאלי ,מהגרים ישראלים.
ראו דלה־פרגולה ורבהון.
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עם השאיפה לנצל את היתרונות הכלכליים והחופש האישי המצויים בארה״ב; 44יחד עם זאת,
לא לכולם יש גישה שווה לרשתות חברתיות טרנס־לאומיות .ישראלים בעלי השכלה גבוהה
וממוצא אירופאי משתייכים לרשתות חברתיות שונות מאלו של ישראלים בעלי השכלה נמוכה
יותר וילידי ארצות אסיה וצפון אפריקה .מרכיבי הרשתות החברתיות אינם זהים בעוצמתם
וביעילותם לגבי הנעזרים בהן 45,ולכן טען גולד כי השתייכות משתנה לרשתות חברתיות
טרנס־לאומיות ,ישראליות ואמריקניות ,מציבה קבוצות של ישראלים בעמדות קליטה לא
שוות .ישראלים ממעמד חברתי־כלכלי גבוה ובעלי מקצוע יכולים להרשות לעצמם ניידות
גבוהה יותר בין מדינות לעומת ישראלים ממעמד חברתי־כלכלי נמוך יותר46.

שיטת המחקר והמידגם
מסגרת הדגימה המלאה במחקר זה כללה את כל הערים שיש בהן קונסוליות ישראליות
בארה״ב  -מתוכן נבחרו בדגימה מכוונת 47הערים פילדלפיה ,מיאמי(והעיירות הסובבות) ולוס
אנג׳לס רבתי .שיטת הדגימה מרשימות הקונסוליה בלום אנג׳לס היתה אקראית־סטטיסטית(כך
שלכל פרט באוכלוסיה היה סיכוי שווה להיכלל במידגם  -מתוך כלל אוכלוסיית הישראלים
ילידי ישראל) .בפילדלפיה ,מפאת מיעוט זוגות של ישראלים ילידי הארץ ,לא התבצעה דגימה
ונשלחו שאלונים לכל אוכלוסיית המחקר בעיר זו; במיאמי נשלחו שאלונים בדגימה אקראית
ל־ 590זוגות .הנתונים לעבודה זו יוצרים מידגם חדש של מהגרים יהודים ,ילידי ישראל,
נשואים 48,הרשומים ב״בתים ישראליים״(המשמשים מרכז קשר בין הקונסוליה לאוכלוסיית
הישראלים בתחומה לגבי תעסוקה וחזרה ארצה וכן לפעילות חברתית־תרבותית) ,בקונסוליות
של פילדלפיה ומיאמי ובמדור לתושבים חוזרים בקונסוליה בלוס אנג׳לס .הנתונים נאספו
משנת  1998עד שנת .2000
המידגם נחלק באופן שווה בין גברים לנשים .בקרב אוכלוסיית המהגרים הישראלים בארה״ב
קצת מעל מחציתה(כ־<>/״ )55הם גברים 49.מכיוון שעניינו הראשוני של מחקר זה היה בזוגות
נשואים ,גדול שיעורם של הנשואים מזה הקיים בכלל אוכלוסיית הישראלים בארה״ב ,שבה מעל
תשעים אחוזים נשואים ,וכמו כן הוא גבוה מזה של מהגרים אחרים ויהודים־אמריקנים בארה״ב50.
כמחצית מהנחקרים שוהים בארה״ב בין שלוש שנים לארבע־עשרה שנה ,והיתר ותיקים
יותר ושוהים בארה״ב בין חמש־עשרה לארבעים וארבע שנה .חלק מההבדלים במשתני הרקע
והרקע החברתי־הכלכלי מוסברים גם בוותק השונה של משתתפי המחקר הנוכחי ,בהשוואה
44
45
46
47
48
49
50

ראו גולד ,טרנס־לאומיות.
ראו משונים ,עמ׳ . 183
ראו גולד ,מיגדר.
להסבר השיטה ראו קיימן.
הנתונים למחקר הנוכחי נאספו במסגרת עבודת דוקטור העוסקת בהבדלי מיגדר בקליטה בארה״ב,
במסגרת המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים  -ראו לב ארי ,עמ׳ .88-83
לתיאור אוכלוסיית המהגרים הישראלים בארה״ב ראו גולד ,גולה ישראלית ,עמ׳ .27-25
ראו הורוביץ.
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למשתתפי מחקרים אחרים ,כמו מיפקד האוכלוסין האמריקני של שנת  5'. 1990לכן ,הוותק
של משתתפי המחקר הנוכחי רב יותר ,שכן עברו כעשר שנים ויותר ממחקרים אחרים ,ולכן
גם רמות ההשכלה של הנחקרים ,גילם ועיסוקם השתנו בחלקם.
מעל מחצית הנחקרים במחקר הנוכחי התגוררו בעת המחקר בלוס אנג׳לם(״/״ ,)51שלושים
ואחד אחוז במיאמי ושבעה־עשר אחוז בפילדלפיה .מכיוון שהדגימה של הערים היתה מכוונת,
אין כאן ייצוג יחסי לזה הקיים במציאות בקרב ישראלים השוהים בארה״ב .למשל ,אין ייצוג
של אוכלוסיית ניו יורק וניו ג׳רסי ,שמתגוררים בהן שלושים ושישה אחוז מהישראלים 52.יחד
עם זאת יש ייצוג לאוכלוסייה בקליפורניה(שהישראלים המתגוררים בה הם עשרים ושלושה
אחוז מאוכלוסיית הישראלים בארה״ב) וכן מעוד שתי ערים נוספות כמו מיאמי ,אשר יש בה
כארבעה אחוזים מהישראלים בארה״ב.
גילם הממוצע של המשיבים הוא ארבעים ושתיים שנה .מכיוון שהמידגם במחקר זה היה
מכוון(זוגות נשואים) ,גם גיל הנחקרים גבוה בהשוואה לנחקרים במחקרים אחרים53.
כשליש מהנחקרים שהיגרו לארה״ב היו בגילאי תשע־עשרה עד עשרים וחמש שנה ,שליש
נוסף היו בני עשרים ושש עד שלושים ואחת ,עשרים ושניים אחוז היו בני שלושים ושתיים עד
שלושים ותשע ,והיתר ,שלושה־עשר אחוז ,היגרו בהיותם בני ארבעים ומעלה .ממצאים אלה
דומים לממצאי מחקרים אחרים ,שלפיהם אנשים מהגרים בגיל צעיר54.
כל הנחקרים שלא נולדו בארץ התחנכו בה ,מכיוון שהגיעו אליה בגיל צעיר עם הוריהם.
שלושה־עשר אחוז מהנחקרים הם ילידי ארצות אירופה ואמריקה ,ושמונה אחוזים ילידי ארצות
אסיה או אפריקה .גם אם לא היינו בוחרים מראש בילידי ישראל הם מהווים רוב ,בכל מקרה,
בקרב המהגרים הישראלים לארה״ב החל משנות השמונים55.
מעל מחצית הורי הנחקרים(״/״ 52מהאבות ו־/0י> 56מהאמהות) הם ילידי ארצות אירופה
או אמריקה ,עשרים ושמונה אחוז מהאמהות ועשרים ושישה אחוז מהאבות ילידי ארצות
אסיה או אפריקה ,והיתר (״/״ 16מהאמהות ו־/0״ 22מהאבות) ילידי ישראל .בהשוואה
למחקרו של גולד 56,מוצא אבותיהם של המהגרים הישראלים דומה למדי :יש קצת יותר
אבות יוצאי אירופה או אמריקה במחקר הנוכחי .בהתאם ,מעל מחצית הנחקרים (<>/״)56
מגדירים עצמם ״אשכנזים״ ,שלושים ושמונה אחוז מגדירים עצמם ״מזרחים״ ,והיתר(</5״)6
״אחר״  -בדרך כלל פירטו הנחקרים ״ישראלי״ .לגבי הקבוצה האחרונה ,בדקנו את המתאם
עם ארצות מוצא ההורים ושייכנו את אלה העונים לקטגוריה של ״מזרחי״ כאנשים ממוצא
ארצות אסיה־אפריקה ולקטגוריה ״אשכנזי״ את ילידי אירופה־אמריקה .לאחר חלוקה מחודשת
של הקבוצה שהגדירה עצמה ״אחרים״ ,שישים אחוז הם ממוצא אירופי־אמריקאי ,דהיינו

51
52
53
54
55
56

לפירוט ממצאי מיפקד האוכלוסין של שנת  1990ביחס למהגרים ישראלים ראו גולד ופיליפס.
נתונים על כך ניתן למצוא בלשכה המרכזית ,אינדיקטורים.
להשוואה ראו :רוזן :גולד ,גולה ישראלית :גולד ופיליפס.
לשם השוואה ראו :גולד ,ישראלים :דלה־פרגולה ,תוצאות.
ראו אייזנבן.
ראו גולד ,הון חברתי.
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״אשכנזים״ ,וארבעים אחוז ממוצא אסיאתי־אפריקאי ,להלן ״מזרחים״ .במחקר אחר דווח על
התפלגות דומה של ישראלים בלוס אנג׳לס :חמישים ושלושה אחוז אשכנזים ,שלושים ושמונה
אחוז מזרחים והיתר ,תשעה אחוזים ,מעורבים57.
מרבית הנחקרים(/0״ )61התגוררו בישראל באחת מהערים הגדולות .עשרים ושלושה אחוז
התגוררו בישובים עירוניים אחרים ,שבעה אחוזים בקיבוץ(ייצוג יתר בהשוואה לשיעור חברי
הקיבוץ באוכלוסייה בישראל ,המגיע לשני אחוזים וחצי) ,חמישה אחוזים ממושבים או יישובים
כפריים אחרים וארבעה אחוזים מעיירות פיתוח .נתונים אלה ,למעט הנתונים על הקיבוצים,
דומים לאלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 58,שלפיהם מרבית האוכלוסייה היהודית
בישראל(־/״ )90חיה בישובים עירוניים.
באופן כללי ,חציון שנות הלימוד של הנחקרים בהיותם בישראל (לפני ההגירה) היה
שתים־עשרה שנות לימוד וכעת ,מספר שנים לאחר ההגירה ,המספר החציוני של שנות
הלימוד הוא כשלוש־עשרה .לגבי התארים שהושגו ,שיעור בעלי התארים המתקדמים גבוה
בהשוואה לממצאי מחקרים שנעשו על ישראלים השוהים בארה״ב ,הן בהשוואה לאוכלוסייה
בישראל והן בהשוואה לאוכלוסיית הלבנים בארה״ב 59.נמצא ,למשל ,כי בקרב בני עשרים
וחמש עד שלושים וארבע הנמצאים בארה״ב ,שלושים ותשעה אחוז רכשו השכלה גבוהה
ברמה של שש־עשרה שנות לימוד ומעלה ,לעומת שישה־עשר אחוז בקבוצת הגיל המקבילה
בישראל 60.ממצאים אלה דומים לממצאי המחקר הנוכחי ,אם כי שיעור בעלי ההשכלה
הגבוהה ברמה של שש עשרה שנות לימוד ומעלה עדיין גבוה מאוד במחקר זה .השוואה
נוספת מצביעה על כיוון הפוך ,ובעלי ההשכלה הגבוהה יותר מיוצגים במחקר של גולד61.
שיעור המועסקים במשרה מלאה בקרב הנחקרים הוא שישים ושבעה אחוז ,ארבעה־עשר
אחוז מועסקים במשרה חלקית ,והיתר אינם עובדים(לומדים ,עקרות בית ,מפוטרים ועוד).
מרבית הנחקרים היו שכירים בישראל(״/״ ,)73בעוד בארה״ב ארבעים וחמישה אחוז בלבד
הם שכירים (כלומר ״/״ 55עצמאים) .ממצא זה דומה לממצאיו של גולד ,שלפיהם כמחצית
המהגרים הישראלים הם עצמאים62.
בדומה לממצאי חוקרים אחרים 63,ובהתאם לרמת השכלתם הגבוהה ,הישראלים במחקר
הנוכחי הם בעלי הכנסה גבוהה ועיסוקים בעלי יוקרה גבוהה .מעל מחצית הנחקרים מרוויחים
כיום מעל שישים אלף דולר בשנה ושמונים ושלושה אחוז חיים בדירה או בבית בבעלותם.
גולד מצא כי גברים ישראלים הרוויחו בשנת  49,000 1989דולר בשנה ,ובכך הם עולים על
האמריקאים הלבנים ילידי המקום בשלושת אלפים דולר 64.הנחקרים במחקר הנוכחי מרוויחים
57
58
59
60
61
62
63
64

ראו הרמן.
לשם השוואה ראו הלשכה המרכזית ,אוכלוסיית.
ראו לשם השוואה במחקרים הבאים :אייזנבך; גולד ,זמר הג׳ז; כהן ,סוציו־אקונומי.
ראו גם בממצאי מחקרו של אייזנבך.
ראו גולד ,הון חברתי.
ראו גולד ,מהגרים ישראלים ,לגבי מהגרים ישראלים בלוס אנגילס.
לשם השוואה ראו במחקרים הבאים :גולד ,מהגרים ישראלים; כהן ,סוציו־אקונומי; בוזורגמר ואחרים.
ראו לשם השוואה גול ה זמר הג׳ז.
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בממוצע סכומים דומים ,אם כי הגברים מרוויחים יותר (אן ייתכן שלאינפלציה בארה״ב
במהלך עשר השנים האחרונות יש תרומה לכך).
יחד עם זאת ,בדומה לממצאיו של כהן יש מעין ״דואליזם כלכלי״ בקרב הישראלים במחקר
הנוכחי :ריכוז גבוה יחסית של מהגרים ישראלים נמצא ברמות העיסוק שיוקרתן גבוהה(בהשוואה
לאמריקאים אחרים ומהגרים אירופאים בארה״ב) ,בעוד ששיעור ניכר נוסף של ישראלים
מרוכז בעיסוקים שיוקרתם בינונית ,כגון סוחרים או בעלי עסקים קטנים 65.במחקרם של
רוזנטל ואורבך נטען כי חלה ירידה במעמד התעסוקתי של ישראלים בניו יורק ,ואילו במחקר
הנוכחי אנו רואים כי ישנה ניידות כלפי מעלה בדרגות העיסוק השונות 66.כיום יש יותר עובדים
מקצועיים בקרב הישראלים ,בהשוואה למצבם לפני ההגירה ,או שנה לאחריה.
כלי המחקר בעבודה זו הם שאלוני דואר :פריסילה סלנט ודון דילמן פיתחו שיטה שיעילותה
הוכחה במחקרים קודמים 67.בשיטה זו נבדקים היבטים מספר על מנת להגדיל את שיעורי
ההיענות לשאלוני הדואר .לפי סלנט ודילמן שיעור ההיענות הצפוי הוא בין ארבעים לשישים
אחוז .שיעור ההיענות הממוצע במידגם במחקר הנוכחי היה כעשרים אחוז וכלל חמש מאות
נחקרים משלוש הערים .שאלון נשלח לכל אחד מבני הזוג ,בשמו :ממרבית הזוגות התקבלו
תשובות משני בני הזוג ( 180זוגות) ,וביתר המקרים השיב אחד מבני הזוג.
ממצא < 0

משתני רקע לגבי החיים בישראל
כשישים אחוז מן המזרחים ומן האשכנזים הגיעו מישובים עירוניים בישראל ,ולמעלה משמונים
אחוז היו שכירים בישראל .ההבדל המרכזי במשתני הרקע בישראל הוא רמת ההשכלה  -לקבוצת
האשכנזים היתה רמת השכלה גבוהה מזו של המזרחים .שיעור רב יותר(כפול ומעלה) של
אשכנזים העידו כי רכשו השכלה גבוהה בישראל ,והם מהווים למעלה מרבע מהמידגם של
האשכנזים .השכלת ההורים גם היא מובחנת במוצא העדתי  -השכלת האב והאם גבוהה במידה
משמעותית בקרב האשכנזים בהשוואה למזרחים .לעומת זאת ,ואולי מכיוון שפחות מזרחים
השלימו תארים בישראל ,גיל ההגירה שלהם לארה״ב נמוך קצת יותר מזה של האשכנזים.
לא נמצא הבדל ,לפי מוצא עדתי ,במספר הילדים שהיו לישראלים בישראל .למרביתם לא
היו ילדים כלל או ילד אחד או שניים(ראו לוח .)1

65
66
67

ראו :כהן ,השכלה; כהן ,סוציו־אקונומי.
ראו רוזנטל ואורבן.
לגבי השיטה של שאלוני דואר ראו פירוט אצל סלנט ודילמן.
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לוח  .1משתני רקע לגבי החיים בישראל(המספרים בלוח מבטאים אחוזים)

עיי
עיירה
יישוב חקלאי
סה״כ
שכיר
עצמאי
םה״כ
עד  12ש/,ל [שנות לימוד]
 15-13ש״ל
 16+ש/,ל
סה״כ
 11-10ש״ל
 12ש״ל
 15-13ש״ל
 16+ש״ל
סה״כ
 10־ 11ש״ל
 12ש/,ל
 15-13ש״ל
 16+ש״ל
סה״כ
25-19
31-26
68-32
סה״כ
לא היו ילדים
 2-1ילדים
 5-3ילדים
0ה״כ

מזרחים
סוג היישוב
65
22
13
1000/0
מעמד מקצועי
82
18
1000/0
השכלה
53
34
13
1000/0
שנות לימוד של האב
55
33
8
4
1000/0
שנות לימוד של האם
62
31
5
2
/0י>100
גיל ההגירה לארה״ב
37
33
30
1000/0
מספר הילדים
45
37
18
1000/0

|

אשכנזים
57
30
13
ס1000/
86
14
1000/0
38
34
28
1000/0
35
33
15
17
1000/0
37
38
16
9
1000/0
29
31
40
1000/0
41
43
16
1000/0
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הבדל נוסף הקשור בחיי הנחקרים בישראל קשור בשביעות הרצון מהחיים בישראל:
כמחצית האשכנזים  -לעומת ארבעים אחוז מהמזרחים  -הביעו שביעות רצון גבוהה לגבי
חייהם שם.
מניעי ההגירה לארה״ב ,הן בקרב אשכנזים הן בקרב מזרחים ,היו חומריים בעיקר ,אם כי
קיים שיעור קצת יותר גבוה בקרב המזרחים שציינו מניעי הגירה אחרים ,משפחתיים למשל,
כגורמים מרכזיים להגירתם לארה״ב .בבדיקה מפורטת יותר לפי סוגי המניעים ,ניכר הבדל
משמעותי במספר היבטים הקשורים במניעי הגירה .מניעים מרכזיים בקרב האשכנזים היו הרצון
לרכוש השכלה גבוהה והתקדמות מקצועית בארה״ב .בקרב המזרחים הגורם המרכזי להגירה
הוא רמת החיים הגבוהה יותר בארה״ב ורצונו של בן או בת הזוג(ראו תרשים מספר .)1
היבט נוסף הקשור בתאוריה הטרנס־לאומית בהגירה 68,הוא מספר הפעמים שהמהגרים
ביקרו או שהו בארה״ב לפני ההגירה עצמה .לישראלים ממוצא אשכנזי התאפשר לבקר בארה״ב
יותר מאשר למזרחים .ההבדל המרכזי הוא שמעל חמישית מהאשכנזים ,לעומת שלושה־עשר
אחוז בלבד מהמזרחים ,ביקרו בארה״ב שלוש פעמים או יותר.

תרשים מספר  .1מניעי ההגירה לארה״ב(באחוזים)
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המניעים להגירה בקרב האשכנזים קשורים במסלול שבו הם בחרו לניעות חברתית בארה״ב,
כלומר דרך השכלה גבוהה והתמקצעות .בקרב המזרחים מסתמן הכיוון הכלכלי ,שאינו קשור
בהשכלה גבוהה דווקא ,וגם כיוונים אחרים ,כגון משפחתיים.
68

ראו גרלד ,גולה ישראלית.
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מידת המסורתיות כפי שהיתה בישראל גבוהה בהרבה בקרב המזרחים .למעלה משמונים
אחוז מהם הגדירו עצמם ׳׳דתיים״ או ״מסורתיים״ בישראל ,בעוד רק מחצית מהאשכנזים
הגדירו עצמם ככאלה .מחצית מהמשיבים האשכנזים הגדירו עצמם ׳׳חילוניים״ לעומת שנים־
עשר אחוז בלבד מהמזרחים שהגדירו עצמם בקטגוריה זו.
לסיכום :האשכנזים במחקר הנוכחי הגיעו עם הון אנושי רב יותר לארה״ב ,בעיקר בתחום
ההשכלה .גורמי הדחיפה מישראל היו פחות חזקים לגבי האשכנזים ,בהשוואה למזרחים ,שכן
הם הביעו שביעות רצון גבוהה יותר ממדינת ישראל ,לא מיהרו לעזבה בגיל צעיר ואף הצליחו,
בשיעורים גבוהים יותר מהמזרחים ,לרכוש בה השכלה .אף שמספר המהגרים הישראלים
ממוצא אשכנזי רב מזה של המזרחים ,הוא משקף כנראה את ההון האנושי הרב יותר של
הראשונים ומאפשר להם ניידות גבוהה יותר באמצעות ההגירה .כמו כן התאפשר לאשכנזים,
יותר מאשר למזרחים ,לפתח רשתות חברתיות טרנס־לאומיות עקב העובדה שהתאפשר להם,
לפני הגירתם הנוכחית ,לבקר יותר בארה״ב .יחד עם זאת ,זיקת האשכנזים למסורת היהודית
נמוכה בהרבה מזו של המזרחים ועשויה להשפיע גם היא על קליטתם התרבותית בארה״ב.
ממצאים אלה עשויים להשפיע על דפוסי הקליטה בארץ היעד מצד אחד ,כפי שטען בוזורגמר
לגבי אותן תת־קבוצות אשר בארץ המוצא חשו כמיעוט אשר ייקלטו וייטמעו פחות בחברה
בארץ היעד ,בהשוואה לתת־הקבוצה שהיתה רוב בארץ המוצא 69.מצד שני ,כפי שטענו דלה־
פרגולה ורבהון 70,מסתבר שגם בארה״ב לתת־הזהות האתנית יש משמעות :אלה שהגדירו
עצמם יהודים על פי דת דיווחו גם על זיקה עדתית .תת־הזהות העדתית היא מרכיב נבדל ,אם
כי משני ,במערך ההזדהות היהודית.

משתני רקע בארה״ב
האשכנזים במחקר הנוכחי מבוגרים מהמזרחים .בקבוצת הגיל של בני חמישים ומעלה שיעור
האשכנזים כפול מזה של המזרחים .נראה שכתוצאה מכך ,כפי שניתן לראות בלוח מספר ,2
הוותק של האשכנזים רב מזה של המזרחים .ייתכן שהוותק הרב יותר מקורו לא רק בהפרשי
הגיל אלא גם בהחלטה להגר בתקופות שונות .המזרחים הגיעו בתקופות מאוחרות יותר
לארה״ב ,בהשוואה לאשכנזים .לעומת המצב בישראל ,שבו מספר הילדים היה דומה בהשוואה
בין מזרחים לאשכנזים ,בעת המחקר היו למזרחים ילדים יותר מאשר לאשכנזים.
מרבית הישראלים(מעל/0״ ,)80ללא הבדלים עדתיים ,הם בעלי הדירה או הבית שבו הם גרים.
התפנית במעמד המקצועי ניכרת בקרב שתי העדות במעבר לארה״ב ,ובעיקר בקרב המזרחים,
אשר מעל מחציתם פנו לעסקים עצמאים בארה״ב .שיעורים אלה גבוהים בהשוואה לממצאי
מחקרים אחרים ,אך יחד עם זאת גולד טוען כי בחלק מהספרות מצוין כי מחצית מהישראלים
בארה״ב הם עצמאים 71.רמת ההכנסה גבוהה במקצת יותר בקרב האשכנזים ,ולאחר שנה אחת
של שהות בארה״ב לא ניכרו הבדלים בין העדות ברמת הכנסתם(ראו לוח .)2
69
70
71

ראו בוזורגמר.
ראו דלה־פרגולה ורבהון
ראו גולד ,מהגרים ישראלים.
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לוח  .2משתני רקע לגבי החיים בארה״ב(המספרים בלוח מבטאים אחוזים)
אשכנזים

מזרחים
ותק בארה״ב
 14-3שנים
41
56
59
44
 15שנים ויותר
1000/0
1000/0
סה״כ
מעמד מקצועי נוכחי
55
שכיר
42
45
עצמאי
58
0ה,/כ
1000/0
1000/0
השכלה נוכחית
16
35
עד  12ש/,ל
 15-13ש״ל
23
32
 16ש״ל ומעלה
33
61
0ה״כ
1000/0
1000/0
הכנסה לאחר שנה בארה״ב(המספרים מציינים אלפי דולרים)
83
85
39-19
50-40
9
6
 80-60ויותר
8
9
סה״כ
1000/0
1000/0
הכנסה נוכחית
39-19
27
34
50-40
15
11
 80-60ויותר
51
62
0ה״כ
/0״100
1000/0
מספר ילדים נוכחי
2-1
60
48
5-3
40
52
סה״כ
1000/0
1000/0

ההבדלים בהכנסה הנוכחית בארה״ב לא השפיעו על מספר הביקורים בישראל לאחר ההגירה.
אם לפני ההגירה לאשכנזים היה יתרון ביכולתם לבסס להם רשתות חברתיות לפני ההגירה
הנוכחית ,כיום אין הבדל במספר הביקורים בארץ לפי עדות.
בלוח  2ניתן לראות גם כי פערי ההשכלה נשארו גבוהים כפי שהיו בישראל ,אף שבכל
קבוצה היתה ניעות חברתית כלפי מעלה בהיבט זה .למזרחים רמות השכלה נמוכות מאלה של
האשכנזים ,וברמות ההשכלה הגבוהות(תארים מתקדמים) שיעור האשכנזים כפול מזה של
המזרחים .אף שניתן היה לשער שאחד ההסברים לפערים בהשכלה הוא גילם הגבוה יותר של
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האשכנזים ,שאיפשר להם להגיע להישגים גבוהים יותר בתחום ההשכלה ,לא נמצא קשר סטטיסטי
מובהק התומך בכך .לכן ניתן לשער כי פערי ההשכלה בין מזרחים לאשכנזים מקורם בסיבות
אחרות ,כמו השכלת ההורים ,חינוך מבית וידיעת השפה האנגלית ,שהיא משאב להתקדמות
כלכלית .כאן יד האשכנזים ״על העליונה״ ,בהבעה בעל פה ,בהבנת הנקרא ובקריאה.
המזרחים במידגם שלנו הם בעלי מאפיינים משפחתיים יותר ,כפי שניכר במספר הילדים
הגדול יותר ביניהם ,אף שיחסית לאשכנזים הם צעירים יותר .ממצא זה תואם את מחקרם של
דלה־פרגולה ורבהון72.
אף שישראלים משתי העדות התחילו את דרכם בארה״ב ברמות הכנסה נמוכות ,התקדמו
שתי הקבוצות לרמות הכנסה גבוהות ,לבעלות על דירה או בית .יחד עם זאת כל עדה בחרה
במסלול אחר של ניידות חברתית .האשכנזים המשיכו ברכישת תארים אקדמיים ברמה גבוהה
בהרבה מזו של המזרחים ובכך שמרו על הפער שהיה קיים עוד בישראל .ייתכן שאחד הגורמים
שסייעו לכך הוא רמת ידיעת האנגלית הגבוהה יותר שלהם ,שייתכן שמקורה כבר בישראל.
המזרחים פנו למסלול הניידות החברתית דרך תעסוקה כעצמאים(בעוד שבישראל מרבית
הישראלים ,מזרחים ואשכנזים ,היו שכירים) וייתכן שלכן ההבדלים בין רמות ההכנסה ביניהם
כיום ,אינם גבוהים מאוד.

קליטה חברתית ותרבותית בקרב מזרחים ואשכנזים בארה״ב
קליטה חברתית בארה״ב
קליטה חברתית בממד הטרנס־לאומי נבחנת על פי תחושת ״הבית״ בישראל לעומת התחושה
בארה״ב .תחושת ״הבית״ בישראל אינה מובחנת לפי עדות ,וכשני שלישים בכל קמצה חשים
״בבית״ בישראל .תחושת ״הבית״ בארה״ב נמוכה בהרבה (רק כארבעים אחוז טענו כי הם
חשים שם ״בבית״ במידה רבה או רבה מאוד) ,אף שמרבית המשתתפים במחקרנו שוהים
שם זמן לא מבוטל .אין כל הבדל בתחושת ״הבית״ בארה״ב בין מזרחים לאשכנזים .ההרגשה
באמריקנים נמוכה אף מתחושת ״הבית״ ,ומאפיינת פחות מחמישית מהנחקרים ,ושוב אין
הבדל בהיבט זה בין העדות .יחד עם זאת ,למזרחים חשוב יותר לגור בשכונה שיש בה יותר
יהודים וישראלים :בקרב האשכנזים היבט זה חשוב פחות(ראו לוח .)3
היבטים נוספים הקשורים בקליטה בארה״ב הם עמדותיהם השונות של הישראלים הקשורים
בתהליכי קליטתם החברתית .כפי שכבר ציינו ,המזרחים הם בעלי מאפיינים משפחתיים יותר,
בכך שמספר ילדיהם רב מזה של האשכנזים .דפוס זה נשמר גם בחשיבות הרבה יותר שהם
מייחסים לחיים בקרבת הוריהם .היבט זה חשוב לשיעור כפול מהנחקרים המזרחים בהשוואה
לאלה האשכנזים  -אף שבדרך כלל ההורים נשארו בישראל .כמו כן חשוב יותר למזרחים,
בהשוואה לאשכנזים ,להשפיע על הקהילה שבה הם חיים .יחד עם זאת ,שאיפות כמו לרכוש
השכלה גבוהה ,להיות בעל מקצוע טוב או לחיות חיי חברה מספקים ,חשובות במידה זהה
72

ראו דלה־פרגולה ורבהון.
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למזרחים ולאשכנזים .היבט חומרי אחד מבחין ביניהם ,והוא השאיפה להצלחה כלכלית
המאפיין באופן מובהק מזרחים ,יותר מאשכנזים(ראו לוח .)3
באשר לשביעות הרצון מהחיים בארה״ב ,להבדיל מההבדלים שנמצאו בהיבט זה לגבי
החיים בישראל ,ישראלים משתי העדות מרוצים במידה שווה מחייהם בארה״ב.
יחד עם זאת ,למרות היות המזרחים משפחתיים יותר בשאיפותיהם עדיין חשוב להם מאוד
ההיבט הכלכלי בחייהם .האשכנזים אולי חשים כי מיצו את ההיבט הכלכלי יותר מהמזרחים
וחלקם בוחרים לחיות באורח המשתלב יותר בסביבה החברתית והתרבותית האמריקנית.
לוח .3קליטה חברתית בארה״ב לפי עדות( .הסולם שהנחקרים השיבו עליו בכל אחת מהשאלות
נע בין  = 1״כלל לא״ ,ו־ = 5״במידה רבה מאוד״; האחוזים המוצגים בלוח משקפים רק את
הקטגוריות הגבוהות ביותר מסולם זה והן  =4״במידה רבה״ ,ו־ = 5״במידה רבה מאוד״ ,ולכן
האחוזים אינם מסתכמים ב־).100

מרגיש ב״בית״ בארה״ב
מרגיש כאמריקני
חשוב לגור בשכונה שיהיו בה הרבה יהודים
חשוב לגור בשכונה שיהיו בה הרבה ישראלים
חשוב לגור בקרבת ההורים
חשוב להשפיע על קהילת מגוריך
חשוב להגיע להצלחה כלכלית
חשוב להגיע לרמת השכלה גבוהה
חשוב להיות בעל/ת מקצוע טוב
חשוב לחיות חיי חברה מספקים

מזרחים
40
17
54
27

60
38
83
57
85
82

אשכנזים
46
20
42
15
37
29
73
57
84
77

הסתייעות ברשתות חברתיות בקליטה חברתית ותרבותית
חלק מההסבר להצלחה של הגירה בינלאומית טמון בתהליכים המבוססים על רשתות חברתיות.
הצלחת תהליך הקליטה של מהגרים בחברה המארחת טמון בגורמים ברמת המקרו והמיקרו,
המשולבים במערכות יחסים של ״רשתות חברתיות״ ,המבוססות על קשרים אתניים ומשפחתיים73.
ההבדל בהסתמכות על רשתות חברתיות בקליטה חברתית בין מזרחים ואשכנזים ניכר בכך
שאשכנזים נעזרו ,יותר מהמזרחים ,ברשתות חברתיות המבוססות על אנשים ממקום העבודה
בארה״ב ועל חברים אמריקאים(ראו לוח  .)4לעומת זאת לא ניכר יתרון למזרחים בהישענות
על קשרים עם חברים ישראלים בארה״ב ,בהשוואה לאשכנזים .כלומר ,ההון האנושי הגבוה
יותר שהאשכנזים הגיעו עימו לארה״ב איפשר להם גם להיקלט טוב יותר מבחינה חברתית,
ולמקום עבודתם היה קשר הדוק לכך .מצד שני ,המזרחים קשורים בעבודתם בעיקר עם
73

ראו :גולד ,סיניכדויטנמים; גולד ,מהגרים ישראלים; גילד ,גולה ישראלית.
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ישראלים ,ולכן הרכבה של הרשת החברתית שלהם אינו מספק להם את ההזדמנויות לקליטה
חברתית בארץ היעד כפי שמספקת רשת המורכבת ממקומיים ומוותיקים.
היבט נוסף שנבדק הוא ההסתייעות בשירותים המסופקים על ידי ישראלים ,הרווחת בקרב
פחות מחמישית מהישראלים .אף שמרבית הישראלים אינם משתמשים בשירותים המסופקים
על ידי ישראלים ,בקרב אלה שמסתייעים בהם שוב ניכרת הנטייה הגבוהה יותר של מזרחים
להתחבר לרשתות ישראליות ,בהשוואה לנטיית האשכנזים.
לוח  .4הסתייעות ברשתות חברתיות בקליטה חברתית בארה״ב ומעורבות עסקית עם ישראלים
לפי עדות(המספרים בלוח מבטאים אחוזים)

לא
כן
סה׳,כ
לא
ק
סה/,כ
לא
כן
סה״כ
במידה מעטה
במידה בינונית
במידה רבה
סה״כ
במידה מעטה
במידה בינונית
במידה רבה

מזרחים
הסתייעות בחברים אמריקנים
63
37
1000/0
הסתייעות במקום העבודה בארה״ב
51
49
1000/0
הסתייעות בחברים ישראלים
31
69
1000/0
מעורבות בעבודה עם ישראלים
50
22
28
1000/0
שימוש בשירותים המסופקים ע ,,,ישראלים
44
35
21

אשכנזים
55
45
1000/0
41
59
1000/0
35
65
1000/0
64
16
20
1000/0
62
24
14

קליטה תרבותית וזהות אתנית
לגבי זהותם האתנית ,כמעט כל המזרחים חשים יהודים במידה רבה יותר ,ואילו בקרב
האשכנזים ממד זה של זהות חלש יותר .לעומת זאת לא ניכרים הבדלים בין העדות במידת
הזהות הישראלית שהם חשים ,שהיא גבוהה מאוד בקרב כולם .ההבדלים המשמעותיים בין
העדות בקרב ישראלים השוהים בארה״ב ,ניכרים בעיקר בזיקה ליהדות ,בשמירת המצוות
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ובשאיפות שיש להם בהקשר לקליטה בארה״ב .כפי שראינו לגבי ההבדלים במידת המסורתיות
בישראל ,דפוס זה נשמר כאשר התבקשו הישראלים לדרג את מידת דתיותם .שמונים ושמונה
אחוז מהמזרחים לעומת שישים ושניים אחוז מהאשכנזים הגדירו עצמם דתיים או מסורתיים;
שיעור החילוניים ,לעומת זאת ,בקרב האשכנזים גבוה פי שלושה מזה שבקרב המזרחים .בהתאם
לכך ,שיעור האשכנזים שאינו משתייך לבית כנסת או שאינו מבקר בו גדול באופן משמעותי
מזה של המזרחים .למעט קיום סדר הפסח ,ששותפים בו ישראלים משתי העדות במידה שווה
וגבוהה מאוד ,לגבי הדלקת נרות שבת ,שמירת כשרות וצום ביום כיפור המזרחים מבטאים
מידה רבה יותר של שמירת מצוות .ההשתייכות לזרמים אידאולוגיים יהודים־אמריקאים אינה
מאפיינת באורח מובהק עדה כלשהי .מובן שמידת ההשתייכות הכוללת לזרמים היהודים־
האמריקאים גבוהה במקצת בקרב המזרחים ,ואילו בקרב האשכנזים גבוהה יותר ההשתייכות
לפלגים אחרים או אי־השתייכות כלל ,אולם בהיבט זה ההבדל אינו כה מובהק כמו בהיבטים
הקשורים במידת הדתיות וקיום מצוות .יחד עם זאת ,ההשתייכות לארגונים יהודיים ,במידה
שהיא קיימת בקרב הישראלים ,גבוהה יותר בקרב המזרחים(ראו לוח .)5
היבט נוסף של שמירת הזהות האתנית הוא השימוש בשפה העברית .מרבית הישראלים,
אשכנזים ומזרחים ,מדברים עם בני זוגם בעברית ,אולם כאשר מדובר בשפה שבה הם נוהגים
לשוחח עם ילדיהם ,רק קצת יותר משליש מהישראלים מדברים עם ילדיהם עברית בלבד:
שיעור נוסף מדברים עברית ואנגלית עם ילדיהם .ההבדל המשמעותי הוא הדיבור באנגלית
בלבד .למעלה מחמישית(/0״ )23מהאשכנזים לעומת תשעה אחוזים מהמזרחים משוחחים עם
ילדיהם רק באנגלית .ממצא זה קשור כנראה לרמת ידיעת השפה האנגלית ,שכפי שציינו קודם
גבוהה יותר בקרב האשכנזים .מלבד זאת ייתכן שרמת הזהות היהודית הגבוהה יותר בקרב
המזרחים מעודדת את השימוש בעברית(ראו לוח .)5
הבדלים משמעותיים בין שתי העדות קשורים בממדי זהות תת־אתניים שונים .אמנם הזהות
האמריקנית חלשה בשתי הקבוצות ,אך הזהות היהודית חזקה באופן משמעותי בקרב המזרחים.
כמו כן המזרחים מסורתיים יותר ומקיימים מצוות בתדירות גבוהה מזו של האשכנזים .ממצא
זה תואם את ממצאי ליבמן וכ״ץ74.
יחד עם זאת שתי הקבוצות שומרות על זיקה גבוהה לישראל ועל זהותן כישראלים .זיקתם
של המזרחים ליהדות ולמסורת היהודית גבוהה; הם מחפשים את קירבתם של יהודים וישראלים
אחרים ומשתייכים במידה גבוהה בהרבה לארגונים יהודיים ובתי כנסת.
לוח  .5קליטה תרבותית בארה״ב לפי עדות( .המספרים בלוח מבטאים אחוזים של המשיבים
לקטגוריות  = 4״במידה רבה״ ,ו־ = 5״במידה רבה מאוד״ [מתוך סולם שבו  = 1״כלל לא״,
ו־ = 5״במידה רבה מאוד״] ,למעט מקרים שהאחוזים מבטאים את כל הקטגוריות ואז הם
מסתכמים ב־).100

74

ראו ליבמן וכ״ץ.
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מרגיש יהודי
מרגיש ישראלי

מזרחים
96
95

מידת מסורתיות
חילוני
מסורתי/דתי

12
88

38
62

1000/0
29
99
75
64
85

1000/0
22
97
58
34
62

0ה״כ
שיין לבית כנסת
קיום סדר פסח
הדלקת נרות שבת
שמירת כשרות
צום ביום הכיפורים
השתייכות דתית
אורתודוכסי
קונסרבטיבי
רפורמי
אחר
0ה״כ
השתייכות לארגונים יהודיים
שפת דיבור עם בני זוג
בעיקר עברית
עברית ואנגלית
בעיקר אנגלית
בעיקר שפה אחרת
סה,,כ
שפת דיבור עם הילדים
בעיקר עברית
עברית ואנגלית
בעיקר אנגלית
בעיקר שפה אחרת
סה״כ
חברים יהודים
חברים ישראלים

אשכנזים
89
92

10
27
12
51

6
22
10
62

1000/0
16

1000/0
9

83
10
6
1

78
12
9
1

1000/0

/0י>100

40
50
9
1

37
40
23
-

1000/0
77
78

1000/0
75
70
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גורמי משיכה ודחיפה  -השוואה בין ארה״ב לישראל
בתחומים שונים  -כלכליים ,חברתיים ,תרבותיים ,משפחתיים ואחרים  -בדקנו באיזו מידה
הנחקרים תופסים את ארה״ב עדיפה על ישראל ,ישראל עדיפה על ארה״ב או שאין כל הבדל
בין השתיים.
ההבדלים המובהקים נמצאו במספר תחומים (ראו לוח מספר  .)6שתי הקבוצות
הישראליות תופסות את ארה״ב עדיפה על ישראל בתחום הכלכלי .ההבדל בין הקבוצות
הוא שלגבי קבוצה נוספת של אשכנזים ,הגדולה מזו של המזרחים ,ישראל וארה״ב מספקות
הזדמנויות שוות לניידות כלכלית .יחד עם זאת ,עוד קומץ של מזרחים ,וכמעט אף לא
אשכנזי אחד ,תופסים את ישראל עדיפה על ארה״ב מבחינת היכולת להתפתחות מקצועית.
היבט נוסף המחזק את הנושא המקצועי הוא זה שבו נמשכים המהגרים לארה״ב כמספקת
הזדמנויות ,בעיקר לגברים .בהיבט האחרון ,מזרחים ,יותר מאשר אשכנזים ,תופסים את ארה״ב
מספקת להם שוויון בהזדמנויות .בהיבט התרבותי ארה״ב נתפסת ,שוב ,על ידי המזרחים
יותר מאשר על ידי האשכנזים ,כבעלת רמה תרבותית גבוהה יותר ,בעוד שבתחום הבריאות
אשכנזים סבורים כי ארה״ב מושכת יותר מישראל .תחומי המשיכה של ישראל ,בעיקר בקרב
המזרחים ,הם זמן פנוי לבילוי וסיפוק חינוך טוב לילדים.
האשכנזים רואים את האפשרויות הכלכליות הגלומות בארה״ב ,אך גם ישראל נתפסת
כמקום המאפשר להם ניידות חברתית .המשאבים הרבים יותר של האשכנזים מאפשרים
להם לשמור על יתרון רב יותר ברשתות טרנס־לאומיות ,ולכן לראות גם בישראל מקור של
הצלחה כלכלית.
לוח  .6גורמי משיכה ודחיפה  -השוואה בין ארה״ב לישראל(המספרים בטבלה מבטאים
אחוזים .ס= מזרחים; א= אשכנזים)
התחום

ארה״ב עדיפה

אין הבדל

ישראל עדיפה

ס

א

ס

א

ם

א

התפתחות מקצועית

74

74

19

24

7

2

זמן פנוי לבילוי

31

32

18

29

51

39

חינוך טוב לילדיך

24

30

30

33

46

37

רמה תרבותית

45

30

35

46

20

24

טיפול בריאותי

40

56

32

27

28

17

שוויון הזדמנויות לגברים

40

29

55

66

5

5

ממצאים אלה תומכים בממצאים הקודמים לגבי רמת ההון האנושי שהאשכנזים צברו כבר
בישראל ,והמשיכו לצבור בארה״ב ,כך שתפיסתם את העדיפות בחיים בארה״ב על פני ישראל
אינה קשורה דווקא בהיבטים כלכליים אלא גם בתחומים אחרים.
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ניתן להניח כי גורמי המשיכה והדחיפה הללו ימצאו קשורים גם עם נכונות שונה לחזור
ארצה בקרב מזרחים ואשכנזים ,כפי שנראה בסעיף הבא.

נכונות לשוב לישראל
הנטייה לחזור לארץ המוצא שלובה בנטייה להגר ממנה ,ובכל זרם של הגירה קיים גם זרם
של חזרה לארץ המוצא .חזרתם של מהגרים היא השלב האחרון בתהליך ההגירה ומצביעה על
המידה שבה הם השיגו את מטרות הגירתם .ישנם ,למשל ,מהגרים שהיגרו מסיבות כלכליות
וחזרו מטעמים משפחתיים(או אחרים) ,אשר לא הצליחו לממש הזדמנויות לניידות חברתית־
כלכלית ,וכדומה75.
הצלחה בקליטה בארה״ב משפיעה אפוא על הנכונות לשוב לישראל .נכונותם של המזרחים
לחזור ארצה גבוהה מזו של האשכנזים ,אם כי הפערים אינם גבוהים .שישים אחוז מהמזרחים
לעומת חמישים ושלושה אחוז מהאשכנזים שוקלים באופן כללי את השיבה לישראל.
כאשר נשאלו הישראלים במחקרנו באופן ספציפי יותר ,מתי הם מתכוונים לחזור לארץ,
ההבדל הגדול בתשובות ניכר בעיקר כאשר מועד השיבה אינו מוגדר ,כמו ״אי־פעם בעתיד״
או ״אף פעם״ .נכונות האשכנזים לשוב מוגדרת פחות מזו של המזרחים.
כפי שכבר הראינו בממצאים קודמים ,ארה״ב נתפסת אמנם כמספקת הזדמנויות רבות יותר
מישראל לניידות חברתית ,אך הצלחת הקליטה בה אינה שווה בין העדות ,ולכן גם אשכנזים
שנקלטו בארה״ב טוב יותר מביעים נכונות פחותה לשוב ארצה למרות שישראל נתפסת עבורם,
יותר מאשר עבור המזרחים ,כמאפשרת ניידות חברתית.

דיון בניתוח רב־משתנים לגבי קליטה חברתית ותרבותית
בקרב ישראלים בארה״ב
כפי שהוצג בממצאים התיאוריים עד כה ,השתייכות עדתית מסבירה הבדלים רבים בדפוסי קליטה
חברתית ותרבותית של מהגרים ישראלים בארה״ב ובנכונותם לשוב לארץ .ניתוח רב־משתנים
של גורמים נוספים מצביע על כיווני השפעה ממאפיינים מבניים נוספים ,מלבד ההשתייכות
העדתית .בפיקוח על משתנים בלתי תלויים(המופיעים בלוחות 1ו־ 2וכן בתרשים מספר ,)1
נראה כי קיימות השפעות נוספות על משתני הקליטה החברתית וההסתייעות ברשתות חברתיות,
על הקליטה התרבותית ועל תפיסתם של הנחקרים את גורמי המשיכה והדחיפה בהשוואה בין
ישראל לארה״ב :כן נראה כי קיימות השפעות נוספות על הנטייה לשוב לישראל.
ניתוח רב־משתנים ופיקוח על המשתנים הבלתי תלויים ,מלבד עדת המוצא ,בוצע באמצעות
רגרסיה היירארכית(ת68$!0־ז31-0111031£62ז 1מ) 76,שניתן לבדוק בה השפעות שונות של המשתנים
הבלתי תלויים ,תוך פיקוח על חלקם ומדידת ההשפעה של משתנים בלתי תלויים נוספים
(במחקר הנוכחי זהו משתנה העדה).
75
76

ראו :בלכר וגולדברג :דלה־פרגולה ,עלייה :גולדשיידר.
ראו שריד ושריד.
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קליטה חברתית(פירוט המשתנים מוצג בלוח )3
הרגשת ״הבית״ בארה״ב מוסברת בגובה ההכנסה בארה״ב ,ותק בה ומעמד מקצועי בישראל.
ככל שההכנסה בארה״ב גבוהה יותר והוותק בה רב כן חזקה יותר גם תחושת ״הבית״ בה.
כמו כן היות הנחקר עצמאי בישראל מחזקת את תחושת ״הבית״ שלו בארה״ב(ייתכן שההסבר
לכך הוא שרבים היו לעצמאים בארה״ב ,ובוודאי שמי שהיה עצמאי בישראל מרגיש טוב יותר
במעמד זה גם בארה״ב) .הרגשה כאמריקאי ,לפי מודל הרגרסיה(בניגוד לממצאים התיאוריים
שהוצגו קודם) תלויה רק בוותק  -ככל שהוותק רב יותר ההרגשה כאמריקאי מתחזקת.
ייחוס חשיבות למגורים בשכונה שגרים בה ישראלים רבים קשורה באופן שלילי עם השכלה
נוכחית :ככל שההשכלה גבוהה יותר חשוב פחות לגור בשכונה שגרים בה ישראלים רבים(לא
נמצאו כל הסברים מובהקים לגבי החשיבות שמייחסים למגורים עם יהודים דווקא).
לגבי מימוש שאיפות באמצעות ההגירה ,הרצון להצליח מבחינה כלכלית בארה״ב קשור
באופן שלילי עם השכלה בישראל :ככל שההשכלה היתה גבוהה יותר בישראל כך ההצלחה
הכלכלית בארה״ב חשובה פחות לנחקרים .הרצון להגיע לרמת השכלה גבוהה ,להיות
בעל מקצוע טוב ולחיות חיי חברה מספקים ,אינו מוסבר באופן מובהק על ידי אף לא אחד
מהמשתנים הבלתי תלויים.
מספר משתנים מבניים ,כגון השכלה נוכחית ,השכלה בישראל ,רמת הכנסה וותק בארה״ב
מסבירים חלק מהצלחת הקליטה בארה״ב ,ולעדת המוצא יש השפעה נוספת .יחד עם זאת,
כפי שהומחש בחלק התיאורי של הממצאים ,משתנים מבניים אלה קשורים עם עדה ומהווים
משתנים מתווכים בהסבר הצלחת הקליטה.

הסתייעות ברשתות חברתיות בקליטה חברתית
(פירוט המשתנים מוצג בלוח )4
ההסתייעות בקליטה חברתית במקום העבודה בארה״ב מוסברת בהיות הנחקרים הורים
למספר מועט של ילדים ( 2-1ילדים) ,וכן בהיותם בעלי ותק רב בארה״ב .מי שנעזר בקליטתו
החברתית בחברים אמריקאים הוא זה שהשכלתו הנוכחית גבוהה :מי שנעזר בחברים ישראלים
הוא זה שהיה שכיר בישראל .כמו כן ,המסתייעים בשירותים המסופקים על ידי ישראלים
הם בעלי מעמד עצמאי בעבודתם ,אשר מניעי הגירתם לארה״ב היו לא חומריים דווקא אלא
משפחתיים וכדומה .לגבי עבודה עם ישראלים ,כאן משתנה העדה תורם את ההסבר המובהק
(במידה גבולית) היחיד ,שלפיו המזרחים מעורבים יותר בעבודה עם ישראלים(כפי שהראינו
בממצאים התיאוריים).

קליטה תרבותית(המשתנים מוצגים בלוח )5
בכל ההיבטים שנמצאו בהם הבדלים מובהקים לפי העדות ,משתנה העדה מוסיף הסבר לשונות
המשתנה התלוי ,לאחר פיקוח על משתנים מבניים אחרים.
לגבי ההרגשה כיהודי ,משתנה העדה הוא המסביר היחידי לזהות יהודית חזקה.
המזרחים ,כפי שכבר נאמר בממצאים התיאוריים ,הם בעלי הזהות היהודית החזקה יותר .כמו כן,
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העדה היא המשתנה המבני העיקרי המסביר השתייכות לבית הכנסת ולזיקה למסורת .המזרחים
נוטים יותר להשתייך לבית כנסת ולהגדיר עצמם מסורתיים ,בעוד האשכנזים משתייכים פחות
לבית כנסת וחילוניים יותר .לבסוף ,קיום מצוות(הדלקת נרות שבת ,שמירת כשרות וצום ביום
הכיפורים) מוסברים גם הם בעיקר בהשתייכות העדתית .המזרחים מקפידים יותר מהאשכנזים
על קיום המצוות (למעט הדלקת נרות המוסברת גם במניעי הגירה לארה״ב  -מי שהיגר
ממניעים כלכליים אינו נוהג להדליק נרות ,לעומת מי שהיגר ממניעים שאינם חומריים).

גורמי משיכה ודחיפה  -השוואה בין ארה״ב לישראל
(פירוט המשתנים מוצג בלוח )6
ככל שהכנסת הנחקרים גבוהה יותר הם מעדיפים את ארה״ב כמקום להתפתחות מקצועית.
ככל שהוותק בארה״ב עולה ,כך ישראל נתפסת יותר כמקום המאפשר יותר זמן פנוי לבילוי;
לעומת זאת ,ככל שהוותק עולה ארה״ב נתפסת כמקום המספק חינוך טוב יותר לילדים .לגבי
רמה תרבותית ,ככל שגיל ההגירה היה גבוה יותר כך ישראל נתפסת כבעלת רמה תרבותית
מושכת יותר מזו של ארה״ב .כמו כן ,כאן יש לעדת המוצא השפעה נוספת .אשכנזים סבורים,
יותר מהמזרחים ,כי לישראל יתרון ברמתה התרבותית על פני ארה״ב .לגבי טיפול בריאותי,
ארה״ב נתפסת כעדיפה על ישראל ככל שהוותק עולה ,וגם למרכיב העדתי השפעה כאן.
המזרחים מעדיפים בהיבט זה את ישראל ,בעוד האשכנזים מעדיפים את ארה״ב .לבסוף ,מי
שמניעי ההגירה שלו לארה״ב היו כלכליים בעיקר ,סבור כי לארה״ב יתרון על ישראל לגבי
מתן שוויון הזדמנויות לגברים .לעומת זאת ,מי שהיגר בגיל מבוגר יחסית סבור דווקא שישראל
עדיפה על ארה״ב במתן שוויון זכויות לגברים.

נטייה לחזור לישראל
הנטייה הכללית לחזור לישראל או להישאר בארה״ב קשורה בראש ובראשונה במינו של הנחקר.
נשים נוטות ,פחות מגברים ,לשוב ארצה .כפי שהראינו בממצאים התיאוריים ,גם לעדה השפעה
על הנכונות הכללית לשוב ארצה .המזרחים מוכנים יותר מהאשכנזים לשוב ארצה.

׳דיון ומסקנות
במאמר הנוכחי המטרה היתה לבדוק באיזו מידה מהגרים ישראלים ממוצא עדתי שונה מנצלים
את משאבי ההון האנושי שלהם לקליטה כלכלית ,אך בעיקר חברתית ותרבותית ,באמצעות
מערכות קשרים המבוססות על רשתות חברתיות בחברת המוצא ובחברת היעד .הישראלים
במחקרנו משתייכים לקבוצת ״המהגרים החדשים״ ,אלה המגיבים לכוחות משיכה כלכליים
ומבנה הזדמנויות רחב יותר ביעד ההגירה .מהגרים אלה נחקרים גם בהקשר לגלובליזציה,
בתחומים כלכליים ,חברתיים ותרבותיים ,לפי הדגם הטרנס־לאומי .סוג זה של הגירה בינלאומית
נחקר כתהליך דינמי ,הכרוך ברשתות חברתיות אתניות ,קהילתיות ומשפחתיות; במהלך
ההגירה ,וגם לאחריה ,המהגרים שומרים על מערכות של קשרים חברתיים וכלכליים ביותר
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מאשר מדינה אחת ".לתהליך הקליטה של הישראלים נוסף גם הממד העדתי  -בקשר לזה
נטען כי הסיכויים לקליטתן ולהיטמעותן של תת־קבוצות אשר בארץ המוצא חשו כמיעוט,
נמוכים משל הקבוצה החזקה יותר78.
גורמי המשיכה המרכזיים בקרב הישראלים להגר לארה״ב ,כפי שנמצאו במחקר הנוכחי,
הם תפיסת החברה האמריקאית כמספקת הזדמנויות לניידות חברתית ,במידה רבה יותר
מישראל .ניתן לאתר דפוס לניידות חברתית שונה במקצת בהשוואה בין אשכנזים למזרחים.
המניעים להגירה בקרב האשכנזים מנבאים מסלול לניעות חברתית בארה״ב באמצעות השכלה
גבוהה והתמקצעות :בקרב המזרחים מסתמן הכיוון הכלכלי שאינו קשור בהשכלה גבוהה דווקא
וכיוונים אחרים ,ממוקדים פחות .ההגירה לארה״ב מאפיינת עדיין בעיקר אשכנזים ,אשר ההון
האנושי שצברו בישראל מאפשר להם כנראה מימוש טוב יותר של רשתות חברתיות בארץ
היעד לקליטה ולניידות חברתית־כלכלית גבוהה יותר באמצעות ההגירה.
מלבד היתרונות הגלומים בהון אנושי ובמערכת קשרים איכותית יותר ,המבדילים בין
מזרחים לאשכנזים ,בקבוצת מהגרים מסוימת יכולות להתקיים מספר ״תת־זהויות אתניות״.
אף שלכל תת־הקבוצות הללו יש מאפיינים של זהות אתנית משותפת ,כל תת־קבוצה עשויה
להיות מאופיינת בזהות לאומית שונה ובמסורת שונה ,וייתכנו גם הבדלים חברתיים־כלכליים
בין תת־הקבוצות 79.במחקר הנוכחי הזהות האמריקאית אמנם חלשה בשתי הקבוצות אך הזהות
היהודית חזקה באופן משמעותי בקרב המזרחים :כמו כן המזרחים מסורתיים יותר ומקיימים
מצוות בתדירות גבוהה מזו של האשכנזים .יחד עם זאת ,שתי הקבוצות שומרות על זיקה
גבוהה לישראל ועל זהות חבריהן כישראלים .זיקתם של המזרחים ליהדות ולמסורת היהודית
גבוהה ,הם מחפשים את קירבתם של יהודים וישראלים אחרים ,מרבים יותר לשוחח בעברית
עם ילדיהם ומשתייכים במידה גבוהה בהרבה לארגונים יהודיים ולבתי כנסת .הדפוס של
קליטה חברתית ותרבותית ,שהצביעו עליו מספר חוקרים של ״אתניות רטורית״ 80,ומרכזיותה
של ישראל בזהותם של המהגרים ,מאפיין את מרבית הישראלים גם במחקרנו ,אך המזרחים
מחפשים גם ממדים נוספים לבטא את זהותם .יחד עם זאת ,אנו מוצאים תמיכה במחקרו של
אוריאלי ,שנטען בו כי ישראלים ממוצא אשכנזי נוטים להסתייג מהיטמעות בחברה האמריקאית
או בקרב הקהילה היהודית־האמריקאית 81.לעומת זאת ,המזרחים בעלי המעמד הנמוך יותר
מכוונים להיטמעות רבה יותר בחברה האמריקאית ובקהילה היהודית־האמריקאית .מובן
שההשתייכות העדתית אינה הגורם המבני היחיד המסביר הצלחתה של קליטה ורצון לשוב
לארץ המוצא .מספר שנות השהות בארה״ב ,רמת השכלה ,מניעי ההגירה ועוד (הקשורים
למוצא העדתי) ,תורמים גם הם להצלחת הקליטה החברתית ,בעיקר כאשר הקליטה התרבותית
בארה״ב מוסברת בעיקרה בגורם העדתי.
77
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ראו :גולד ,גולה ישראלית :גרלד ,טרנס־לאומיות.
ראו בוזורגמר.
ראו דר־מרטירוזיאן ואחרים.
ראו למשל :גולד ,גולה ישראלית! אוריאלי ,אתניות.
ראו אוריאלי ,מהגרים ישראלים.
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לפיכך ,ישראלים מהגרים בארה״ב אינם מיקשה אחת ,הן כאשר מדובר במניעי הגירה והן
כאשר מדובר בדפוסי קליטה חברתית ותרבותית ,כפי שטענו גם דלה־פרגולה ורבהון לגבי
מהגרים יהודים בארה״ב82.
דגם הטרנס־לאומיות בהגירה מסייע בהבנת מצבם של המהגרים הישראלים בארה״ב,
השומרים על מערכות של קשרים חברתיים וכלכליים הן בארץ היעד והן בארץ המוצא:
המהגרים הישראלים מעוניינים בשמירה על הקשרים החברתייכדהאתנייבדהקהילתיים בישראל
בד בבד עם השאיפה לנצל את היתרונות הכלכליים והחופש האישי המצויים בארה״ב 83.יחד
עם זאת ,לא לכל המהגרים יש גישה שווה לרשתות חברתיות טרנס־לאומיות .ישראלים בעלי
השכלה גבוהה וממוצא אירופי משתייכים לרשתות חברתיות שונות מישראלים בעלי השכלה
נמוכה יותר וילידי ארצות אסיה וצפון אפריקה .לכן ,טען גולד 84,השתייכות משתנה לרשתות
חברתית טרנס־לאומיות ,ישראליות ואמריקניות ,מציבה קבוצות של ישראלים בעמדות קליטה
שאינן שוות .וכך גם בממצאי המחקר הנוכחי ,המצביעים על הסתייעות משתנה במרכיבים
שונים של הרשתות החברתיות .ישראלים אשכנזים ,שמעמדם החברתי־הכלכלי גבוה יותר
וחלק גדול מהם בעלי מקצועות מבוקשים ,יכולים להרשות לעצמם ניידות גבוהה יותר בין
מדינות ,לפחות לפני ההגירה לארה״ב; לעומת ישראלים ממעמד חברתי־כלכלי נמוך יותר
שהם בעיקר מזרחים .כמו כן אשכנזים נעזרו בקליטתם כאמריקאים ממקום עבודתם ואילו
המזרחים נשענו יותר על ישראלים מהגרים כמותם.
לבסוף ,הנכונות לשוב לישראל מבטאת במידה רבה את מידת ההצלחה בקליטה
בארה״ב .ואכן ,אשכנזים אשר קליטתם הצליחה יותר ,בעיקר בהיבט הכלכלי ,נוטים פחות
מהמזרחים  -שאולי עדיין לא חשים כי מיצו את מרב ההזדמנויות לניידות חברתית  -לשוב
לישראל.
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ראו דלה־פרגולה ורבהון.
ראו גולד ,טרנס־לאומיות.
ראו גולד ,מיגדר.
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