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 רייכמןרבקה  ,קוגןירנה א ,סמיונוב

  תקציר

בעלי  להשוות את האינטגרציה הכלכלית של מהגרים אהימטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי 

. גרמניה וישראל, קנדה, ארצות הברית: יעד מדינותממדינות חבר העמים בארבע  מיומנויות גבוהות

למהגרים ממדינות חבר העמים מאז נפילת ברית  יםההגירה העיקרי ייעד הןהאלה  המדינותארבע 

בחירת מייצגת מדיניות קליטה שונה המשפיעה על  היעדכל אחת ממדינות . 9191המועצות בשנת 

סוג ומידת הסיוע ך משתנים גם כבהתאם לו, בוחרים להגרהם מדינת היעד אליה המהגרים את 

מוצא אחת למדינות יעד שונות  מדינתהתמקדות במהגרים מה. למהגרים המוענקיםוהתמיכה 

של קליטת  יםהמוסדירים וההסדהגירה המספקת הזדמנות ייחודית לבדיקת השפעת מדיניות 

 . על האינטגרציה הכלכלית של מהגרים המהגרים

, אבטלה, השתתפות בכוח העבודה: מדדים הבאיםבאמצעות האינטגרציה כלכלית נבדקה 

אוכלוסיית היעד כללה מהגרים . והכנסות שכירהתעסוקה , הישגים תעסוקתיים, תעסוקה-תת

כש במדינת המוצא שלהם רנשבעלי תואר אקדמי שהם  ,9191שהיגרו ממדינות חבר העמים לאחר 

מהגרים אלה הושוו . הגעתם למדינת היעדעת ב 04-52שהיו בגילאי , (בהשוואה ללא אקדמאים)

הנתונים עבור כל אחת מהמדינות נלקחו ממפקדי אוכלוסין . לאוכלוסייה הילידה במדינת היעד

. עבור גברים ונשיםובנפרד  יםמשתנ-מודלים סטטיסטיים רבי הניתוח נעשה באמצעות. רשמיים

, יימים הבדלים משמעותיים בין מדינותקכי מראה הניתוח , בתהליך ההגירהת דמיון בסיסי ולמר

 ,למערכת הכלכלית, מהגריםמדינת היעד על ידי אותם ניתן לייחס לתהליכי הבחירה העצמית של 

 .מהגרים בכל אחת מן הארצותלשילוב  תחברתית הנוגעהולמדיניות 

מדיניות , מהגרים מיומנים, מהגרים מחבר העמים, אינטגרציה כלכלית של מהגרים :מילות מפתח

 קליטה
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 בואמ

על , (בין אם באמריקה הצפונית ובין אם במערב אירופה)הסכמה נרחבת במדינות מתועשות  קיימת

כמות המשאבים האנושיים המיומנים באיכות ובתחרותיות כלכלי קשור יותר ויותר כושר כך ש

 (highly skilledכדי למשוך מהגרים מיומנים , אי לכך(. Mahroum 2001: 28)הזמינים בכל משק 

migrants)  ת יועל ידי התאמת מדיניוזו בזו מתחרות המדינות , אליהן 'גיוס המוחות'ולהגדיל את

הגוברת חשיבות הלמרות (. Iredale, 1999; Mahroum, 2001; Quaked, 2002)ההגירה שלהן 

מחקר הו ,בנושא גישות תיאורטיותקיימות מעט , שממשלות מייחסות למשיכת מהגרים מיומנים

 ;Salt, 1992; Koser & Salt, 1997, למשל)ולא שיטתי הוא מצומצם שא שבוצע בנואמפירי ה

Iredale, 1999; Lofstrom, 2000 .) מהווים אוכלוסיית מחקר מהגרים ממדינות חבר העמים

של הון  ה ממוצעת גבוההרמבמאופיינים  מתאימה במיוחד בנושא המהגרים המיומנים מכיוון שהם

 .הילידאוכלוסייה השל הזו מ רמה גבוהה –אנושי 

תפקידם של אין התייחסות מחקרית מספקת ל, מהגרים מיומניםעל הקיימת ספרות ב

ר חקהעיקרית של המ תומטר. יעדהאינטגרציה במדינות תהליך הבהסברת  הסדרים מוסדיים ומבניים

הקיים על ידי השוואת האינטגרציה הכלכלית של מהגרים ממדינות חבר החלל הנוכחי היא למלא את 

 יות אלה היוו את יעדמדינארבע . גרמניה וישראל, קנדה, ארצות הברית: העמים בארבע מדינות יעד

כל אחת . 9191מדינות חבר העמים מאז נפילת ברית המועצות בשנת מהגרים משל  יםההגירה העיקרי

קליטה שונה המשפיעה על בחירת המהגרים את מדינת היעד אליה הם בוחרים מייצגת מדיניות הן מ

לקנדה מדיניות . למהגרים מוענקיםמיכה התסוג ומידת הסיוע והבהתאם לכך משתנים גם ו, להגר

למהגרים לאחר נמוכות רמות סיוע ותמיכה ב המלווה ,סלקטיבית מאוד במתן אישורי כניסה למדינה

ה מדיניות מעט פחות מגבילה באישורי כניסה ורמה נמוכה של סיוע לארצות הברית ישנ. הגעתם

אך רמה נמוכה  ,רווחתי-בשילוב עם סיוע כלכליבכניסה  הלגרמניה רמת סלקטיביות נמוכ. למהגרים

סלקטיבית באישור כניסה של מהגרים מדיניות לישראל אין , לבסוף. בתהליך האינטגרציה של הדרכה

תמיכה והדרכה היא מעניקה אך , ם המגיעים במסגרת חוק השבותיהודי יהודים וקרוביהם הלא

ההשוואה בין ארבע . מערכות החברתיות והכלכליותאל תוך הבתהליך האינטגרציה ברמה ניכרת 

ת הגירה ובחירה עצמית ומדיניניסוי לבדיקת המידה שבה המדמה מדינות יעד אלה מספקת הזדמנות 

 .מהגרים מיומניםכלכלית של האינטגרציה העל  ותמשפיע

 מסגרת תיאורטית

 ,Borjas) רחבשוק העבודה של מדינת היעד היווה מוקד למחקר תיאורטי ואמפירי נבמהגרים שילוב 

1990, 1994; Borjas & Tienda, 1993; Chiswick, 1978, 1979; LaLonde & Topel, 1990; 

Carliner, 1980; ; לסקירה ספרותית מקיפה ראוRaijman & Tienda, 1999 .) הגישות הבולטות

בכלכלה שגת סטטוס ההון אנושי והמסורות של על בעיקר , מקובלותרות תיאורטיות גבנויות על מס

גישות  המשלבתגישה תיאורטית . הולידו ןשה יםהחדש יםהמבני דבכיםהנעל וכן  ובסוציולוגיה

, 'דפוסי שילוב'הם פיתחו את המושג . וחבריופורטס  בידואליסטיות ומבניות הוצעה על ידייאינד
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יכולים מהגרים להפוך את ההון האנושי שלהם למשאב  ןאמצעותבשדרכים הה הטוענת שסתפיכלומר 

 .(Portes & Rumbaut, 1990)הקליטה  המוסדי והמבני של במידה רבה בהקשר ותכלכלי תלוי

ות ההגירה הממשלתית ולאווירה ימתייחס למדינ הללו הקליטה יממד חשוב של הקשר

מכיוון שהיא , הכלכלית של מהגרים אינטגרציהל מסייעתתמיכה ממשלתית . החברתית כלפי מהגרים

ממד נוסף קשור בשוק . משאבים כלכליים המאיצים אינטגרציה אספקתעל ידי קליטתם מקלה על 

ובמחזור ( יות ספציפיותלמשל ביקוש למקצועות מסוימים ולמיומנו)העבודה של המדינה הספציפית 

העבודה  ישוקהמהגרים בביצועי על  יםמשפיע םמכיוון שה יםאלה קריטי ממדים. במשקהכלכלי 

 ,המוסדיים מחד הקליטה ישני ממדים אלה של הקשרבין  ראקציהקיימת אינט. במדינות היעד

 & Portes) עבור המהגרים מובילים לתוצאות שונותשהם כך  ,מאידך משאבים עצמיים של מהגריםו

Rumbaut, 1990 .)מאפיינים הם תוצאה של חברה הקולטת במהגרים השונים של  שילובדפוסי ה, לכן

( כלכלית אינטגרציהלוונטיים לרהמדידים למשל מאפייני ההון האנושי ומאפיינים בלתי )אישיים 

, את ההזדמנויות הכלכליות, המגבילים את הזדמנויות החיים( הקשרי קליטה)והסדרים מבניים 

 .אקונומית של מהגרים-את ההצלחה הסוציובסופו של דבר ו

 כלכלית אינטגרציה

אינטגרציה כלכלית של מהגרים מתקיימת כאשר מהגרים במדינת היעד זוכים בתגמולים כלכליים 

מאפיינים הם בעלי הם זוכים ילידי אותה ארץ שלדומים לאלו ( עיסוקים והכנסות, סיכויי תעסוקה)

ללא קשר )מהגרים חווים , בהגעתם למדינות היעדכי  טענוחוקרי הגירה  .דומים לאלו של המהגרים

הם אינם . בסביבתם החדשהחברתי וכלכלי  קושימידה ניכרת של ( רמות ספציפיות של הון אנושיל

אין , ולרשתות חברתיותיש להם גישה מוגבלת למידע , שוק העבודה החדשאופן פעולתו של בקיאים ב

למערכת להמרה  ותתמיד ניתנ לאוהמיומנויות התעסוקתיות שלהם  ,להם שליטה מלאה בשפה

גם אם הם מאוד )מהגרים , כתוצאה מכך. אפליהנתקלים באף הכלכלית החדשה ולעתים הם 

תחרות על מקום בשוק ב, לעתים קרובותב. נמצאים במצב נחות בהשוואה לעובדים ילידים( מיומנים

בעלת סטטוס נמוך יותר ועם שכר נמוך , משרה פחות מתגמלתבלהסתפק מהגרים ה נאלצים, העבודה

הכלכליים  הישגיםוהולכן התגמולים , מאשר משרות המושגות על ידי האוכלוסייה הילידהיותר 

חלוף עם , אולם .הון אנושידומות של  מאלו של עובדים ילידים בעלי רמות בהרבהשלהם נמוכים 

. אקונומי-הסוציו םחווים רוב המהגרים מוביליות תעסוקתית וכלכלית ולכן גם שיפור במצב ,הזמן

. מייצרים רשתות חברתיות ולומדים את שפת המקום, להכיר את שוק העבודה החדש הם לומדים

-לעתים קרובות את הפער הסוציומהגרים צמצמו  ,לאחר תקופה מסוימת במדינת היעדנמצא ש ,אכןו

 הגבוההון אנושי במיוחד מהגרים בעלי רמת , מקבילותבינם לבין אוכלוסיות ילידות אקונומי 

(Borjas, 1990, 1994; Borjas & Tienda, 1993; Chiswick, 1978, 1979; LaLonde & Topel,       

1990; Carliner, 1980; Lofstrom, 2000.) 

 מדינת היעד על ידי מהגריםה עצמית של בחיר

זה  .לים עליהוף עאלא א, האוכלוסייה הילידהווין עם ילשרק מהגרים לא מגיעים  ,במקרים מסוימים

של המאה חמישים והשישים בשנות ה צות הבריתלארמהגרים שהגיעו  עבורהיה הממצא העיקרי 
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מבוסס על דפוסי  'יותר טובה מטובה'שהיא  לאינטגרציהההסבר (. Chiswisk, 1978) עשריםה

מהגרים כלכליים אינם נבחרים באופן אקראי ממדינות . העצמית של המהגרים (סלקציה) הבחירה

אלא מייצגים את היסודות , בוחרים את מדינת היעד שלהם באופן אקראי לאהם גם . המוצא שלהם

 ,Chiswick)במדינות המוצא שלהם נוטלי סיכונים ומוכשרים , בעלי מוטיבציה, השאפתניים יותר

 סיכון רבהטומן בחובו צעד מוכנים לנקוט באלה כבעלי תכונות שהם אנשים זאת מכיוון שרק  ,(1978

מונחות , נמדדות במחקרי הגירהכמעט ולא ש, תכונות אישיות אלה. של הגירהויקר ( תוליחתלפחות ב)

 ,Borjas)נטען גם , אולם. צות הבריתביסוד ההצלחה יוצאת הדופן של המהגרים בשוק העבודה באר

אינה בהכרח ( מדידות ובלתי מדידות)תכונות בסיס ל עהמהגרים כי הבחירה של ( 1994 ,1990 ,1987

במדינות המוצא  יהםמיומנויותבהחזרים היחסיים להם זוכים המהגרים עבור אלא תלויה , חיובית

 יםהגדולהחזרים ל יזכוקיימת סבירות שהם לכן מהגרים מיומנים יבחרו מדינות יעד בהן . והיעד

 .ההון האנושי שלהם משאביעבור ביותר 

 כלכלית של מהגרים מיומנים אינטגרציה

לא . כי לא ניתן להתייחס למהגרים מיומנים כאל קטגוריה הומוגנית אחת האמפירי מלמד מחקרה

מיומנויות להמרת אפשרות ה. בשוק העבודה של מדינת היעדבמידה שווה כולם מצליחים להשתלב 

קי עבודה ובין שגם אלא , אחת לשנייה מדינהלהשתנות לא רק בין  הומשאבי הון אנושי עשוי

-בריעשויים להיות ( אמנים, מדענים, טכנאים, למשל מהנדסים)מקצועות מסוימים . מקצועיים

הינם ספציפיים למדינה מסוימת ודורשים ידע ( רואי חשבון, למשל עורכי דין)בעוד אחרים , המרה

או שהם מחייבים בקיאות  ,(למשל רופאים)אפילו רישיונות עבודה כללים ותקנות או , חוקיםרחב של 

, (למשל אחיות)גבוה ביקוש יכול להיות עבור חלק מהמקצועות (. פסיכולוגים, למשל מורים) השפב

פועל שוק העבודה המקצועי שבו , לכן. אחרים עשויים להוות נטל מכיוון שהשוק עבורם רוויש בעוד

 Raijman)בשוק העבודה של מדינת היעד  ועשוי להשפיע על האפשרויות הכלכליות של המיומן המהגר

& Semyonov, 1995, 1998.) 

 םעיצוב עתידהן בעלות השפעה רבה על של המהגרים אנושי ההון הלמרות שמיומנויות 

מתווך את השפעת המיומנויות  ,במדינה מסוימתהקיים  המוסדי והכלכלי שר הקליטהק  ה  , הכלכלי

השילוב של  דפוסיהרלוונטיות של הקשרי הקליטה ל. על שילוב המהגרים בשוק( ומקצועות מסוימים)

כפי , כלכליצמצום בתקופות של הגירה המונית ומגיעים כאשר מהגרים בולטת מהגרים במדינת היעד 

המוקדמות של המאה  הגירה ההמונית ממדינות חבר העמים לישראל בשנות התשעיםב קרהש

כאשר העולים החדשים ניצבו בפני קשיים במציאת תעסוקה ההולמת את כישוריהם , העשרים

(Raijman & Semyonov, 1998; Weinberg, 2001 .) ניסיון עכשווי במדינות אחרות מצביע אף הוא

וכי היא , דבר מובן מאליוהיא אינטגרציה כלכלית של מהגרים מיומנים ש הניחעל כך שאי אפשר ל

, הזדמנויות כלכליות בשוק העבודהב, אזרחותהחוקי ב, תלויה בעיקר במדיניות ההגירה של המדינה

מהגרים ממדינות חבר של מצבם ניתוח , לכן(. Lewin-Epstein et al., 2003)מוסדות רווחה בו

מנקודת  הצלחתם הכלכלית בדיקת. ראויהמשימה  מהווה, מספר מדינותבהעבודה  יקושבהעמים 
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כן ו סלקציה העצמיתהתפקיד קפדנית יותר של  חינהמבט השוואתית מספקת הזדמנות ייחודית לב

שלונה של יבהצלחתה או כ במחקרי הגירה עכשוויים הנדונים ם המוסדייםיהקשרהתפקיד של 

מהגרים  בהיבטים מגדריים של השתלבותתמקד גם מ הנוכחימחקר ה, בנוסף. אינטגרציה כלכלית

לאומית -פן שיטתי מנוכחות נשים בהגירה ביןבאוהתעלמו בנושא עד עתה מחקרים שבוצעו   .מיומנים

 (.Kofman, 2000)מיומנת 

 סקירה קצרה: מהגרים ממדינות חבר העמים בפרספקטיבה השוואתית

הם ממדינות ה העצמית שלהתמקדו בבחיר 9191על מהגרים ממדינות חבר העמים משנת  יםמחקר

, רוב המחקרים בוצעו בישראל .ם והאינטגרציה הכלכלית שלהםהמאפייני, ת היעדומדינ המוצא אל

של הגבוהות הון אנושי המחקרים אלה מדגישים את רמות . שם רוב המהגרים הם ממוצא יהודי

ראו למשל ) בישראל ויחסית לאוכלוסייהכלל האוכלוסייה במדינות חבר העמים יחסית ל המהגרים

Konstantinov, 1995; Beenstock & Ben Menahem, 1997; Cohen & haberfeld, 2007; 

Eckstein & Weiss, 2002 .)בישראל תיעדו אלו הכלכלית של מהגרים  אינטגרציהמחקרים על ה

במחיר של בחלקם הושגו שיעורי השתתפות אלו , אולם. שיעורי השתתפות מרשימים בשוק העבודה

 ,Flug)במדינות חבר העמים ם לעיסוקבהשוואה  בו הם מועסקים בישראל עיסוקיוקרת הבירידה 

Kasir & Ofer, 1997; Raijman & Semyonov, 1995, 1998; Weinberg, 2001; Eckstein & 

Weiss, 2002; Stier & Levanon, 2003 .) על אינטגרציה בהכנסותיהם של מהגרים המידע הקיים

 & Eckstein) האוכלוסייה הילידהשל הכנסות ה להגיע לרמתמטיל ספק ביכולתם  9191שהיגרו אחרי 

Weiss, 2002; Cohen & Haberfeld, 2007 .)מהגרים אלה האמונה הרווחת גורסת ש, כן-פי-על-אף

 Beenstock & Ben ראו)לאינטגרציה כלכלית מלאה בשוק העבודה הישראלי  כםבדר נמצאים

Menahem, 1997; Leshem, 1997.) 

ארצות הברית לא התמקדו בנושאים במהגרי מדינות חבר העמים העוסקים ברוב המחקרים 

מחקר שבחן את תהליך הבחירה של מהגרים מחבר העמים . ואינטגרציה כלכליתעצמית של בחירה 

מהגרים בקרב מצא כי של המאה העשרים  שישים והשבעיםבשנות ה צות הבריתשהגיעו לישראל ולאר

פחות בעלי היו  ,צות הבריתשהגיעו לישראל לעומת עמיתיהם שהגיעו לאר ת המועצותמברייהודים 

יותר ילדים עד ; משמעותי יותר בעלי מקצועות צווארון כחולבאופן יים וטכניים ואמקצועות אקדמ

 בני הבית הלא שיעורם של, כן כמו. ולכן יחס תלות גדול יותר, 52ויותר מבוגרים מעל גיל  92גיל 

 צות הבריתיותר מאלה שהגיעו לארנמוך משמעותי באופן ים שהגיעו לישראל היה יהוד

DellaPergola,1986) .) בישראל  שבחרומחקר אחר שהשווה את מאפייני המהגרים מחבר העמים

מצא נטייה בולטת של יוצאי הרפובליקות הסובייטיות באסיה  תשעיםבשנות ה צות הבריתלעומת אר

צות ויוצאי הרפובליקות האירופיות של אוקראינה ובלרוס להעדיף את אר, להעדיף את ישראל

צות את ארהעדיפו  04-בעוד בני למעלה מ, את ישראל 04-העדפה ברורה של בני פחות מ ;הברית

צווארון בעלי מקצועות של בעוד , להגיע לישראלעדיפו הבעלי מקצועות צווארון כחול , ושוב; הברית

 ( ,Chiswick, 1993יזוויק 'ו של צמחקר(. (DellaPergola,1998 צות הבריתלהגיע לארהעדיפו לבן 
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הוא לא הבחין בין אך , צות הבריתתמקד בהשתלבותם הכלכלית של מהגרי חבר העמים בארה( 1997

צות לא השווה את מידת האינטגרציה באראף ו, העמיםממדינות חבר מהגרים יהודים ללא יהודים 

מצא שההכנסות ההתחלתיות של מהגרים ממדינות חבר העמים  יזוויק'צ. במדינות אחרותזו ל הברית

הייתה חדה יותר מזו של קבוצות מהגרים  יהםהעלייה בהכנסותאך , תוהיו נמוכ צות הבריתבאר

מהגרים ממדינות חבר  בקרבגבוה יותר היה  השכלהשההחזר הכלכלי עבור ההוא מצא גם . אחרות

 .ממדינות אחרות מהגרים  בקרבהעמים מאשר 

מעט עבודות על אינטגרציה כלכלית של מהגרים שהגיעו  ןישנ, מגבלות בנתוניםה מאכתוצ

 הם גרמנים אתניים או מהגרים יהודיםאם בין , 9191לגרמניה ממדינות חבר העמים לאחר 

(Doomernik, 1997; Cohen & Kogan, 2005, 2007; Kessler, 1996, 1997; Schoeps et al., 

אלה שהגיעו הן  ,מידע קיים מצביע על כך שההתקדמות הכלכלית של גרמנים אתנייםאולם  (.1996

, רחוקה מלהיות מושלמת ,המזרח אירופאחרות במארצות אלה שהגיעו הן ממדינות חבר העמים ו

שרכשו קבוצת המהגרים היחידה שההשכלה וההכשרה המקצועית מהווים את למרות העובדה שהם 

 ;Zimmermann, 1999; Bauer & Zimmermann, 1999)באופן רשמי בגרמניה  ותמוכרלפני ההגירה 

Koller, 1993 .)בעלי השכלה ( מכל ארצות מזרח אירופה)הגרים שהם גרמנים אתניים שמתיעוד  קיים

הם . נתקלים בקשיים בשוק העבודה, וגרמנים אתניים שהיגרו ממדינות חבר העמים, נשים, גבוהה

 ,Greif et al., 1999; Janikowski)ניצבים בפני אבטלה גבוהה וחווים מוביליות שלילית בגרמניה 

1999; Westphal, 1999.) 

גרו לקנדה ימחקרים שבוצעו בקנדה הראו שרבים מבין המהגרים המיומנים אשר ה, סוףלב

שכר גבוה  שבצדןבעבודות  השתלביכולים ל אינם, המוקדמות של המאה העשרים תשעיםבשנות ה

הם אינם חווים , לכן. אינן מוכרות או שאינן תואמות את הסטנדרטים הקנדיים יהםמכיוון שתעודות

בעוד שמהגרים , למעשה(. DeVoretz, 2006)ת מלאה בשוק העבודה של קנדה אינטגרציה כלכלי

בהשוואה לאלה שהיגרו )לשוק העבודה עם כניסתם  יותרהתאימו מיומנים ממדינות חבר העמים 

היו להם , זמניתבו . ובשמירתה תעסוקה תהרי שהם חוו קשיים גדולים יותר במציא, (לישראל

בני ארצם אשר גבוה והכנסות גבוהות יותר מבעלות סטטוס סיכויים גדולים יותר להשיג משרות 

 (.Lewin-Epstein et al., 2003)בישראל 

מלבד מספר עבודות המשוות את האינטגרציה הכלכלית של מהגרים ממדינות חבר העמים 

רוב התמקד , (Cohen & Haberfeld, 2007; Cohen & Kogan, 2005, 2007)ביותר ממדינה אחת 

ם המאפייני השפעתוסיפק מידע על  ,מדינה מסוימתבאינטגרציה הכלכלית של מהגרים אלה בהמחקר 

בדיקת את אשר יאפשרו  ,מחקרים השוואתיים בין מדינות, אולם. הכלכלייםם ההאישיים על הישגי

השלכות משמעותיות עבור יש קליטה ומדיניות חברתית  ם המוסדיים והמבניים שלהתזה כי להקשרי

זו . הוזנחומחקרים אלה  ,דפוסי מוביליות תעסוקתיתלתעסוקה למהגרים מיומנים והזדמנויות 

 .תהייה אכן תרומתו של מחקר זה
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 ת מהגריםקליט ם מוסדיים ומבניים שלהקשרי

 לאומיות-שתי מדינות אתנו: ישראל וגרמניה

לשתי המדינות (. Levy, 2002)הגירה בין גרמניה לישראל בהקשר המספר נקודות דמיון  קיימות

כתוצאה . אתניהמבוססת על מוצא  המגבילומדיניות הגירה , של אזרחותלאומיות -ות אתנוסתפי

מבוססת הפי מדיניות הגירה פועלות לרוב על והן , מפורטים אין לשתי מדינות אלה חוקי הגירה ,מכך

הם מהגרים מועדפים המקבלים ( בישראל)ויהודים ( היבגרמנ)כאשר גרמנים אתניים , אתנימוצא על 

 ,'מהגרים'אל גרמנים אתניים או יהודים כלות סשתי המדינות נמנעות מהתייח. אזרחות עם הגעתם

להבחין ביניהם  על מנת( בישראל 'עולה, 'בגרמניה[ Aussiedler] 'מפונה')ומשתמשים במושגים שונים 

בשנות השמונים  בלוטהדמיון בין ישראל לגרמניה בנוגע למהגרים החל ל. לבין מהגרים אחרים

כאשר שתי המדינות הפכו למדינות היעד העיקריות של מהגרים , המאוחרות של המאה העשרים

יהודים  124,444-הגיעו לישראל כ 5445סוף ל 9191דצמבר בין , באופן ספציפי. ממדינות חבר העמים

קלטה , אותה תקופהבבערך . (Cohen, 2002)ובני משפחותיהם הלא יהודים ממדינות חבר העמים 

 9114מאז , יתר על כן .(Münz, 2002)מיליון גרמנים אתניים ממדינות חבר העמים  9.9-כגרמניה 

יהודים ובני  544,444-מהגרים יהודים ממדינות חבר העמים וכעבור הפכה גרמניה ליעד אלטרנטיבי 

לכל היהודים למעשה אופציה הפתוחה , משפחותיהם הלא יהודים נכנסו לגרמניה כמהגרי מכסה

  .ממדינות חבר העמים

ישראל תוכניות נדיבות של סיוע ציבורי בגרמניה ויש ב, אזרחות מיד עם ההגעה מתןבנוסף ל

סיוע הרווחה . להקל על האינטגרציה הכלכלית והחברתית שלהם על מנתלמהגרים אתניים אלה 

 ;Dietz 2000; Jewish Agency, 2003)ישראל בהשוואה לוהתשלומים בגרמניה נדיבים בהרבה 

Münz & Ohliger, 2003; Sikron & Leshem, 1998 .)( 'המפונים')הגרמנים האתניים , יתר על כן

לעובדה זו אמורות . שרכשו במדינות חבר העמים ההשכלבהכרה גבוה יותר עור ישבגרמניה נהנים מ

תעודות המוקנה למדינה הידועה בכוח , להיות השלכות חיוביות על סיכוייהם בשוק העבודה בגרמניה

מהגרים למחסומים מוסדיים בו ,קשיחות שוק העבודהב, (Müller et al., 1998) ההשכלהמעידות על 

מהגרי מכסה יהודים אינם נהנים (. Heckmann, 2003: 60)מוכר ואזרחי מעמד חוקי שאין להם 

למרות , אי לכך. וניסיונם הקודם בשוק העבודה תםהשכל המעידות על תעודותבזהה מדרגת הכרה 

 ההית, שגרמנים אתניים ויהודים ממדינות חבר העמים המגיעים לגרמניה נכנסים לאותו שוק עבודה

גישה למגוון רחב יותר , תעודות השכלה מוכרותבעלי ולאלה הראשונים שהם בעלי אזרחות גרמנית 

. יתאופחות מכשולים לתעסוקה עצמ, (למשל הוראה)כולל במגזר הציבורי , תעסוקהשל הזדמנויות 

המאפשר למומחים זרים בטכנולוגיות מידע ' רדאגרין ק'החלה גרמניה במיזם  5449-ב, יתר על כן

אנשים  92,529הועסקו  5443-5444בשנים (. Stalker, 2002)תקופה מסוימת במשך לעבוד במדינה 

תוכנית לשלמרות . מהחלק האירופאי של ברית המועצות לשעבר הגיעו 9,151 מתוכם ,בהתאם למיזם

התוכנית מספר  הציבה 5442עד שנת הרי  ,למשוך מספר גדול של מומחים היה פוטנציאל גדולזו 
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לארצות הברית גרמה להם לפנות ו, תנאים שמנעו מחלק מהאנשים המוכשרים מלהגיע לגרמניה

 .בתעסוקה עצמאיתקשיים שהייה לחמש שנים והמשך כללו הגבלת תנאים אלה . ולקנדה

 קנדה וארצות הברית

, שותפות לאידיאולוגיה הן, ראשית. ארצות הבריתלקנדה קיים דמיון בין , בהיבטים מסוימים

, שנית. ות כבעלות כלכלת שוק ליברליתסושתיהן נתפ ,מהגרים מדינותשל , זהותלובמידה מסוימת גם 

מדיניות קליטה שתיהן הציבו , כלכלת שוקפועלת שתיהן בולמרות ש, למרות מורשת היסטורית זו

שבה משמשים קריטריונים שונים  ,'שיטת נקודות'או  ,מפורשתסלקציה לקנדה יש מדיניות . המגביל

השנים האחרונות השתמשה קנדה  34במשך . מהגרים מיומניםלאפשר את כניסתם של שנועדו 

הון ' של נעשה שימוש במודל 9151-ל 9115 השנים בין. עבודהשונים עבור מהגרי מודלים  הבשלוש

 יאז ,(ניסיון ושפה, השכלה) מקסימליהון אנושי בעלי מהגרים  יםבוחרכאשר , על פי מודל זה. 'אנושי

. הקנדי במשקמכיוון שהם משלימים את השוק הלא מיומן , מהגרים מיומנים ישתלבו בשוק העבודה

הייתה מהגר מיומן לא התקבל עד ש, במילים אחרות. 'כוח אדם'למודל קנדה עברה  9191-ל 9115בין 

נטי ביותר למחקר ורלוו, לבסוף. נטגרציה בשוק העבודהעל מנת להבטיח איוזאת , עבורו משרה פנויה

מכסות כניסה ' של במודל נוקטתהיא את שני המודלים האלה וקנדה נטשה  9114מאז , הנוכחי

בקטגוריה של  נםאו יותר מאישורי הכניסה למהגרים הי 24%אם , לפי מודל זה. 'והגבלתן באופן יחסי

בנוסף לפליטים  ,המשפחה הנלווים למהגרים המיומניםלצפות כי בני סביר  יאז ,מיומניםמהגרים 

 . ישלימו את מכסת המהגרים לתקופה נתונה ,ומבקשי המקלט

. אינה מאשרת כניסת מהגרים על בסיס שיטת ניקוד מפורשת צות הבריתאר, בניגוד לקנדה

הפיקוח על בתיקונים לחוק  9152-הונחו ב צות הבריתת באריהקווים הכלליים של השיטה הנוכח

קטגוריות העדפה נפרדות ורמות העדפה עבור מהגרים שקיבלו אישור  אשר יצרומהגרים כניסת 

נכנסים בערך פי , כיום. כניסה למטרת איחוד משפחות ואלה שקיבלו אישור כניסה למטרת תעסוקה

. שלושה מהגרים תחת הקטגוריה של איחוד משפחות מאשר תחת שיטת ההעדפות למטרת תעסוקה

מספר קטן יותר של אנשים מעמד של תושב קבוע חוקי כפליטים מקבל , סף לשתי קטגוריות אלהבנו

 .שמירה על גיוון בכניסת מהגרים ממדינת המוצאאו לצורך 

קיימת היררכיה מפורשת של העדפות לטובת אנשים , בתוך המערכת המבוססת על תעסוקה

מכלל  95%הקטגוריות המבוססות על מיומנות מהוות . בעלי מיומנות נמוכהלאנשים בניגוד  מיומנים

 מחסורעובדים לא מיומנים למצבי  94,444כולל תקרה של , ההעדפות המבוססות על תעסוקה

 ותישנה מדיניות נוספת המטילה תקר, לבסוף. עובדים מועדפיםבקטגוריה של  25,444-בהשוואה לכ

על קבלת מהגרים ממדינות חבר העמים רורה אלה השפעה בת יו  מדיניּול. על מדינות מוצא מסוימות

היוו מדינות חבר העמים את  5445-ב(. אלה בעיקר אזרחים רוסים ואוקראינים צות הבריתבאר)

מהמהגרים ממדינות  1%-פחות מ, אולם. צות הבריתהספק החמישי בגודלו של מהגרים חוקיים לאר

הרוב קיבלו אישורים ו, ל מיומנותחבר העמים קיבלו אישורי כניסה תחת הקטגוריות המבוססות ע

 .בהתאם לתנאי איחוד משפחות
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מחקר זה בודק את השפעתם של הסדרים מבניים ומוסדיים  ,לאור ההבדלים שפורטו עד כה

קבוצה אתנית ( א: )מתמקד ב המחקר. ית המועצותעל השילוב הכלכלי של מהגרים מיומנים מבר

 שבחרו להגר (ד); כולם ממדינת מוצא אחת( ג); יחסית עובדים מיומנים( ב); אחת של מהגרים

  .יעדים שונים הלארבע

 להעריך , באמצעות השוואה בין המדינות, מאפשר לנו, הדומה לניסוי טבעי, מערך מסוג זה

ל עאנו מאמינים כי מחקר השוואתי  .את ההשפעה של המדינות על השילוב הכלכלי של המהגרים

קנדה ב, גרמניהב, בישראלבשוק העבודה ממדינות חבר העמים מיומנים אינטגרציה של מהגרים ה

יכול לשפוך אור על שאלות מרכזיות החשובות לתיאוריית האינטגרציה הכלכלית  צות הבריתארבו

 .של עובדים מיומנים בארבע מדינות אלה בפרט םולהבנת מצב, בכלל

 השערות המחקר

מכיוון שבדיקה כזו )מחקר זה  פו שללהיקיא מעבר העצמית השל השערת הבחירה  מדוקדקתבדיקה 

על  רבותאולם עדיין ניתן ללמוד , (ם במדינות המוצאידורשת דגימה של כל המהגרים הפוטנציאלי

אנו . דמוגרפיים של מהגרים בין מדינות-הבחירות שעשו מהגרים על ידי השוואת מאפיינים סוציו

כל אחת מהמדינות  ,מצד אחד. צדדי-כי בחירת מדינת יעד על ידי מהגר תושפע מתהליך דומשערים 

 ,מצד שני. לגבי קבלה ובחירה של מהגרים המדיניות שונרמת תמיכה שונה ויש לה  מספקתהקולטות 

של ( למשל משפחה)מיומנויות שלא נמדדות וקשרים חברתיים , ישנן רמות שונות של הון אנושי

אנו מצפים כי מהגרים פוטנציאליים יבחרו יעד בהתבסס על הערכת , לכן. וטנציאלייםהמהגרים הפ

כולל גישה , אקונומי שלהם-ת היעד והערכה כיצד הפרופיל הסוציוות הקבלה של מדיניומדיניו

 תואם את, וקשרי משפחה ציבוריות פורמאלית באמצעות סוכנויות-לתמיכה פורמאלית ובלתי

עם מהגרים מיומנים כי משערים  אנו , קו מחשבה זה על פי. יעדדי מדינות העל יהמועדפות תכונות ה

כתוצאה משיטת הנקודות והחזר גבוה )קשרי משפחה מוגבלים יעדיפו את קנדה כמדינת יעד 

 צות הבריתרמות מיומנות גבוהות וקשרי משפחה יעדיפו ככל הנראה את אר מהגרים בעלי(. למיומנות

ותמיכה חברתית בלתי , קצב החזר גבוה, כתוצאה מאפשרויות כניסה המבוססות על קשרי משפחה)

( ממוצא יהודי כמובן)יכולים להתקבל בישראל ובגרמניה מהגרים ש, מבין האחרים(. פורמאלית

 ,ה ממערכת התמיכה הציבורית הנדיבהכתוצא ,גרמניה אם כישוריהם נמוכים יותראת יעדיפו לבחור 

 .גרמניה כמדינת יעד פני קשרי משפחה יעדיפו את ישראל עלים מיומנים עם מהגרו

במונחים של הכנסות העבודה בין מדינות באינטגרציה בשוק  להבדליםאנו מצפים גם 

האינטגרציה של מהגרים מיומנים . האינטגרציהבקצב כן והחזרים תעסוקתיים על השכלה אקדמית ו

כולל , ובמיוחד במדיניות ההגירה, מבני של המדינה הקולטתהבהרכב המוסדי ו התלויבשוק העבודה 

אי אפשר להתעלם . וכן במבנה שוק העבודה של מדינות היעד, תוכניות סיוע ציבוריות ומדיניות יישוב

זרם המהגרים ממדינות חבר העמים לישראל גדול בהרבה מזרם היה , מכך שבמושגים יחסיים

בנוגע השלכות לה  להיות ותעשוישעובדה , האחרותהמהגרים ממדינות אלה לשלוש המדינות 

הבדלים במיקום מהגרים ממדינות חבר העמים בשוק העבודה . הקצאת מהגרים לשוק העבודהל

כולל הזדמנויות העסקה , אם כך להיות קשורים למבנה ההזדמנויות המקומי םייבארבע המדינות עשו

ממדינות חבר העמים מהווים חלק ניכר  מכיוון שמהגרים שהגיעו לאחרונה. יםאתני משקיםבתוך 



                                              ,                                   דון דבורץ', ויליאם ברידג, אולנה בגנו, קארין אמית
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מהזדמנויות המוצעות על ידי מובלעות אתניות אשר  להפיק תועלתם עשויים ה, מאוכלוסיית ישראל

את המוביליות שלהם בשוק עלולות לעכב זמנית  אך בו, שלהם תעסוקהיכולות להגביר את סיכויי ה

נו סדרה של אמדונים של ארבע המדינות ואת הנת צירפנו, ללוהההשערות על מנת לבדוק את . העבודה

אינטגרציה כלכלית בין ארבע דפוסי מודלים סטנדרטיים של אינטגרציה כלכלית על מנת להשוות 

השתתפות בכוח : אינטגרציה כלכלית באמצעות המדדים הבאים בדקנו, באופן ספציפי. המדינות

מכיוון . והכנסות מתעסוקה שכירהתעסוקה , הישגים תעסוקתיים, תעסוקה-תת, אבטלה, העבודה

 .מגדר בנפרדקבוצת בוצע תהליך ההערכה לגבי כל , מהגרים ומהגרות ביןאינטגרציה  שקיימים הבדלי

 נתונים ומשתנים

בעת  04-52ני בוהיו  9191לאחר  רוגימהגרים ממדינות חבר העמים שה םת היעד שלנו הואוכלוסי

לבין מהגרים ממדינות חבר העמים ( בעלי תואר אקדמי)בין מהגרים מיומנים מבחין הניתוח . הגעתם

המהגרים הושוו לאוכלוסייה ילידה בעלת פרופיל (. תואר אקדמי חסרי)בעלי השכלה נמוכה יותר 

כי , טחוןבמידה גדולה של בי, פשר לנו להניחתחום הגילאים מא. דמוגרפי ותעסוקתי תואם-סוציו

המקורות העיקריים . שלהם במדינת המוצא תהאקדמיהשכלה גו את המיומנים השיהמהגרים ה

 ;(5442-9114)תיים סקרי הכנסה שנ: ישראל. רשמיים מכל אחת מארבע המדינות םנתונייו לנתונים ה

-ו 9114משנת  מפקדי אוכלוסין : צות הבריתאר ;5440-ו 5444, 9115וכלוסין בשנים א ימפקד: גרמניה

5444 (PUMS); 5445-ו 5449, 9115מהשנים ( 5%דגימת )מפקדי אוכלוסין : קנדה. 

אקונומי של המהגרים בהשוואה -להערכת הפרופיל הסוציו משוש  קבצי הנתונים הרשמיים 

מדינות ארבע האינטגרציה הכלכלית שלהם בשוקי העבודה של ולבחינת דפוסי ילידה הלאוכלוסייה 

בעלי תואר אקדמי , 22-52בני  :ם הוגדרו כדלקמןאוכלוסיות הילידים אליהן מושווים המהגרי. היעד

, בגרמניה ילידי גרמניה, ילידי ישראל יהודיםבישראל אוכלוסיית הילידים היא . וללא תואר אקדמי

 (.לא היספנים)לבנים  צות הבריתדי אריילצות הברית בקנדה ילידי קנדה ובאר

הניתוח  צורךל. משתנים-מודלים סטטיסטיים רביאמידת תהליכים אלו נעשתה באמצעות 

 תפשר בדיקא   אוחדהקובץ המ. את הנתונים של כל ארבע המדינות לקובץ אחד צירפנוההשוואתי 

וכן את ( הספציפיים הקליטה הקשריהשפעתם של הצגת כך על ידי ו)השפעות ישירות של מדינות היעד 

 .האינטגרציה ם האחרים המשפיעים עלגורמיהוהאינטראקציות בין מדינת היעד 

 ניתוח וממצאים

 סקירה תיאורית

ם של מהגרים ממדינות חבר העמים ושל האוכלוסייה הילידה בכל המציגות את מאפייני 5-9טבלאות 

ההבדל הבולט ביותר בין המדינות הוא באחוז . אחת מארבע המדינות עבור גברים ונשים בנפרד

 91%-ו 91%ממדינות חבר העמים מעל  מהווים מהגרים, בישראל. המהגרים ממדינות חבר העמים

אינו מגיע אפילו לאחוז במדינות האחרות אחוז המהגרים . בהתאמה עבור גברים ונשים מהאוכלוסייה

עבור  4.90-ו 4.93אחוז המהגרים ממדינות חבר העמים הוא , למשל, בקנדה. אחד מהאוכלוסייה

חשוב להבהיר שמחוץ לישראל אלה אחוזים מאוד נמוכים מתוך האוכלוסייה  .בהתאמה גברים ונשים
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מכלל  14%-הגרים אלה מהווים כמ, האוכלוסייה היהודית ך כלאולם ביחס לס. הכללית של המדינה

 .צות הבריתמכלל היהודים באר 1-5%-וכ, היהודים בגרמניה

 צות הבריתבישראל ובאר. במדינהנמצאים הבדל בולט גם במספר השנים שהמהגרים קיים 

התחילו מהגרים להגיע בשלב מאוחר , בגרמניה ובקנדה. שנים 94-המהגרים בממוצע יותר משהו 

גרו המהגרים לקנדה ולגרמניה הוא כמחצית ממספר השנים ימספר השנים מאז ה, בממוצע. יותר

 .ובישראל צות הבריתשהם חיו באר

 גברים: ואוכלוסייה ילידה בארבע מדינותמאפיינים תיאוריים של מהגרים : 1טבלה 

 שם המשתנה
 ב"ארה קנדה גרמניה ישראל

 ילידים מהגרים ילידים מהגרים ילידים מהגרים ילידים מהגרים
השתתפות בכוח 

 העבודה 
 (ב) (קטגוריות 3)

  מובטל%
 חלקית%
 מלאה%

91.9 
1.1 
13.4 

90.9 
50.5 
54.5 

05.1 
0.3 
25.9 

93.5 
5.1 
93.2 

99.2 
0.2 
93.1 

1.1 
2.0 
95.1 

93.2 
2.1 
94.9 

90.9 
0.9 
99.4 

 90.1 99.1 9.9 99.5 95.5 2.5 95.1 2.9 (ב)ית אתעסוקה עצמ
 33.4 03.2 51.3 09.0 30.5 90.9 35.5 55.1 (ב) משרות יוקרה
סולם )אקונומי -מצב סוציו

 (מ) (944-4
05.1 24.9 31.3 03.3 24.9 02.5 02.9 03.5 

 39.9 59.4 55.3 59.4 59.9 04.4 35.9 02.1 (ב) תואר ראשון
 09.5 05.1 39.1 39.2 31.1 35.0 39.2 09.1 (מ)גיל 

 55.9 92.9 19.3 93.4 55.0 91.4 10.1 99.1 (ב)מצב משפחתי 
 94.9 09.5 23.0 11.4 99.1 92.0 50.5 99.3 (ב)איזור עירוני 

 - 94.9 - 2.9 - 0.9 - 94.3 (מ) שנים מאז ההגירה
 4.55 4.93 4.91 91.9 )%( העמים מדינות חבר

 24.4 24.5 24.4 09.1 24.4 31.0 29.1 09.3 (א)הכנסה 
 

  מאפיינים של מהגרים ממדינות חבר העמים –מהגרים 
 ב"קנדה וארה, גרמניה, מאפיינים של אזרחים הגרים בישראל –ילידים 

 %, משתנה בינארי – (ב)
  ממוצע – (מ)
  מתוך כלל האוכלוסייהאחוז  - %
 האוכלוסייה הילידהההכנסות של  התפלגותאחוזון ממוצע ב – (א)

רמת . ביותרם אוכלוסייה סלקטיבית וויהמהנתונים מצביעים על כך שמהגרים ממדינות חבר העמים 

כפי שבא לידי  ,ההשכלה שלהם גבוהה במידה ניכרת מזו של האוכלוסייה הילידה בכל ארבע המדינות

השוני בולט . יהיו בעלי השכלה אקדמית מאשר האוכלוסייה הילידהם שהסבירות גבוהה יותר ב ביטוי

בקריטריונים מאוד סלקטיביים  העושות שימוששתי מדינות )צות הברית במיוחד בקנדה ובאר

מהמהגרות הם  50%-מהמהגרים ו 59%, למשל, בקנדה. ישראלבהשוואה לגרמניה ו( לכניסת מהגרים

המהגרים ממדינות חבר העמים . קרב האוכלוסייה הילידהב 55%-בהשוואה ל, בעלי תואר אקדמי

ובקנדה נראה שהם , שהגיעו לישראל הם מעט מבוגרים יותר מאלו שהגיעו למדינות האחרות

 .רק באזורים עירוניים בהשוואה למהגרים במדינות אחרותאך ומתרכזים 
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 נשים: מאפיינים תיאוריים של מהגרים ואוכלוסייה ילידה בארבע מדינות: 2טבלה 

 שם המשתנה
 ב"ארה קנדה גרמניה ישראל

 ילידים מהגרים ילידים מהגרים ילידים מהגרים ילידים מהגרים
השתתפות בכוח 

 העבודה 
 (ב) (קטגוריות 3)

 מובטל%
 חלקית%
 מלאה%

55.5 
31.1 
39.9 

55.0 
59.9 
25.2 

21.3 
54.0 
55.3 

39.9 
52.1 
05.3 

59.5 
95.3 
22.5 

59.5 
54.9 
29.3 

35.4 
92.5 
25.9 

55.9 
95.9 
21.9 

 1.5 94.2 2.3 1.4 5.9 2.2 3.4 0.1 (ב)ית אתעסוקה עצמ
 39.0 09.9 55.5 52.0 51.0 99.9 39.4 50.4 (ב) משרות יוקרה
סולם )אקונומי -מצב סוציו

 (מ) (944-4
39.5 01.1 35.5 00.9 09.5 01.1 09.5 02.2 

 30.5 50.9 55.5 50.0 54.4 05.5 35.9 09.4 (ב)תואר ראשון 
 09.5 09.1 39.1 39.4 04.4 35.2 39.5 05.9 (מ)גיל 

 59.5 99.5 13.4 93.5 51.9 91.5 15.1 51.9 (ב)מצב משפחתי 
 92.2 90.5 53.2 51.4 91.5 55.5 35.9 92.3 (ב) 2ילדים מתחת לגיל 

 94.4 09.9 20.5 11.4 95.4 92.0 50.0 91.5 (ב)איזור עירוני 
 - 94.9 - 2.9 - 0.9 - 94.3 (מ) שנים מאז ההגירה
 4.59 4.90 4.50 91.4 )%( מדינות חבר העמים

 24.4 01.5 24.4 03.5 24.4 04.0 29.1 09.0 (א)הכנסה 
 

 מאפיינים של מהגרים ממדינות חבר העמים  –מהגרים 
 ב"קנדה וארה, גרמניה, מאפיינים של אזרחים הגרים בישראל –ילידים 

 %, משתנה בינארי – (ב)
  ממוצע – (מ)
 אחוז מתוך כלל האוכלוסייה  - %
 אחוזון ממוצע בהתפלגות ההכנסות של האוכלוסייה הילידה – (א)

. אוכלוסיות ילידותלבין מהגרים בהיקף התעסוקה הבדלים ניכרים על גם מצביעים הנתונים 

ניכר ( משתתפים בכוח העבודהולא  מובטלים) עור אי התעסוקהיש, בהשוואה לאוכלוסייה הילידה

י תבש ,במיוחד בקרב מהגרים בגרמניהבולטת אבטלה ה. יותר בקרב מהגרים בכל ארבע המדינות

להוציא , תעסוקה מלאה יותר בקרב האוכלוסייה הילידהבכל המדינות ניכרת . ותהמגדריהקבוצות 

. לתעסוקה מלאה מאשר לאוכלוסייה הילידהגברים מהגרים סיכוי גבוה יותר שם ל, ישראלאת 

אך  ,בהשוואה לגברים ילידים יותר לתעסוקה עצמאית בישראל ובגרמניה ךנמו סיכויים מהגרים לגבר

בעלות הן מהגרות . צות הבריתקנדה ואר –גבוה יותר לתעסוקה עצמאית בשתי מדינות סיכוייש להם 

מנצלים שמהגרים יתכן . רק בגרמניה יותר לתעסוקה עצמאית מאשר נשים ילידות ךנמו סיכוי

כתוצאה מהקשיים בהם הם נתקלים בשוק  עצמאית כנתיב אלטרנטיבי למוביליות כלכליתתעסוקה 

 .העבודה של מדינת היעד

במקצועות , ייצוג בהשוואה לאוכלוסייה הילידה-מהגרים בישראל ובגרמניה סובלים מתת

ה למרות רמת ההשכלה הגבוה( משרות בעלות סטטוס גבוה והכנסה גבוהה)ניהוליים ומדעיים טכניים 

התעסוקתי הממוצע של מהגרים בגרמניה ובישראל נמוך משמעותית מזה  הסטטוס, כמו כן. שלהם

אקונומי הממוצע -הסטטוס הסוציו, צות הבריתבקנדה ובאר, לעומת זאת. של האוכלוסייה הילידה

גבוהים מאלו של התושבים ( ותוטכני ותניהולי, ותמקצועי) במשרות יוקרהוהייצוג של מהגרים 

ממדינות ( גברים ונשים)הממצאים מראים כי ההכנסות של מהגרים . במיוחד בקרב הגברים, הילידים
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אך פחות או יותר זהים , גרמניה וקנדה, בישראל ילידיםחבר העמים נמוכות באופן ניכר מאלו של 

 .לאלו של הילידים בארצות הברית

  יםימשתנ-רב יםניתוח

במאפייני , דמוגרפיות שלהם-לא רק בתכונות הסוציומהאוכלוסייה הילידה  נבדליםמכיוון שמהגרים 

חשוב לבדוק את ביצועי , גם בין מדינותקיימים הבדלים אלא , שוק העבודה ובתוצאות שוק העבודה

 הבדלים במאפיינים אישיים לעתוך בקרה , אוכלוסייה הילידהשוק העבודה של מהגרים בהשוואה ל

קבצי הנתונים של ארבע המדינות לקובץ נתונים אחד את צירפנו , לצורך כך. הבדלים בין מדינותעל ו

הישגים , סוג התעסוקה, נבאים את ההשתתפות בשוק העבודההממשתנים -סדרת מודלים רבי אמדנוו

משתנה ה, במודל הראשון. שני מודלים הוערכו עבור כל משתנה תלוי. בהתאמה, תעסוקתיים והכנסות

, שנים מאז ההגירהמספר , הגרשל מסטטוס אינדיקטור ל, פונקציה של תכונות אישיות היההתלוי 

הוספנו  ,במודל השני(. כמשתני ביקורת)ה המייצגים את מדינת היעד מ  וקבוצה של משתני ד  

וסטטוס , שנים מאז ההגירה ומדינת היעדמספר , ומדינת היעד ההגירהבין סטטוס אינטראקציות 

אפשרו לנו לבדוק האם היות האדם מהגר משפיע באופן האינטראקציות . והשכלה הגירהה

האינטראקציה  כאשר, דיפרנציאלי על פעילות בשוק העבודה או בתוצאות שוק העבודה בין מדינות

לנו להעריך האם השכלה אפשרה ( תואר ראשון ממדינות חבר העמים)בין השכלה וסטטוס המהגר 

 דפוסעל  ,(בהשוואה לילידים)על המהגרים ם משפיעה באופן דיפרנציאלי אקדמית בקרב מהגרי

 .ועל תוצאות שוק העבודה התעסוקה

אינטגרציה של מהגרים לשתי קבוצות של מקדמים הם בעלי עניין עבורנו בהקשר , לסיכום

תוצאות את הבוחנים חלק מכל המודלים מהוות אלה מקדמים קבוצות . מיומנים במדינות יעד שונות

מקדמים המסכמים את ההשפעה של מיומנויות המהגרים ה שלושבת  קבוצה ראשונה. שוק העבודה

לא  וילידים המשווה מהגרים, (מהגר ממדינות חבר העמים)מקדם סטטוס מהגר  :על האינטגרציה

מקדם של תואר ראשון ממדינות חבר העמים המשווה מהגרים מיומנים ממדינות חבר ; מיומנים

 .מיומנים ולא מיומניםמקדם של תואר ראשון המשווה בין ילידים ; לא מיומניםהעמים לילידים 

קבוצה זו . קשר הקליטה על האינטגרציה של מהגריםקבוצה שנייה של מקדמים מתמקדת בהשפעת ה  

 סטטוס מהגרוהאינדיקטור ליעד מדינת ההמקדמים של האינטראקציות בין ( 9: )חולקת לשלושמ

מקדמי האינטראקציה ( 5); את ההבדלים בין מדינות בקליטת מהגרים האומד( מדינות חבר העמים)

 בקצב הבדלים בין המדינות על יםהמצביע( שנים מאז ההגירה)במדינת היעד  תקווהיעד למדינת בין 

, מקדמי המדינה( 3)-ו; שמהגרים צוברים ניסיון במדינות היעד השונותככל  -של אינטגרציה 

 .קשר הקליטהשל ה  מדידות  הבלתיאת התכונות  המגלמים

 תעסוקה דפוסי

 קטגוריאליות-רבות סטית רגרסיה לוגיושל שתי משווא יהןתוצאות מוצגות, ב3-א ו3אות בטבל

(multinomial logit regression) באופן חלקי או  יםמועסק יהיו יםשמהגריכויים המנבאות את הס

(. משתתפים בכוח העבודהשאינם ו מובטליםכולל )בהשוואה לאלו שאינם מועסקים , בהתאמה, מלא



                                              ,                                   דון דבורץ', ויליאם ברידג, אולנה בגנו, קארין אמית

 2112 -ב "תשע 1 רבקה רייכמן                              הגירה, אירנה קוגן, משה סמיונוב, ון לוגן'ג, יצחק הברפלד

 

64 

 

בכל אחת מוערכת ( מלא, למשל חלקי)ספציפי של פעילות בשוק העבודה  דפוסשל לקיומו הסבירות 

 .מועסקבלתי הנבדק סבירות היותו של בהשוואה למהמשוואות 

מראות כי ( חוסר תעסוקהבהשוואה ל)את הסבירות לתעסוקה מלאה  האומדות המשוואות

אך ההשפעה של השכלה על הסיכויים , מלאה תעסוקההשכלה אקדמית מעלה את הסיכויים ל

, כן-פי-על-אף. מאשר בקרב מהגרים אוכלוסייה הילידהלתעסוקה מלאה בולטת יותר בקרב ה

סיכוי טוב יותר להשגת תעסוקה מלאה מאשר יש תואר ראשון ממדינות חבר העמים  בעלילמהגרים 

בהשוואה )קבוצה האחרונה סיכויים נמוכים יותר לתעסוקה מלאה ל. מהגרים ללא תואר ראשוןל

למהגרים סיכויים נמוכים יותר לתעסוקה מלאה בהשוואה , כלומר(. לילידים ללא תואר ראשון

, הסיכויים של מהגרים לתעסוקה מלאה הם גבוהים ביותר. דומהלילידים בעלי רמת השכלה 

ונמוכים ביותר ( עבור נשים) צות הבריתובאר( עבור גברים)בגרמניה , בהשוואה למהגרים אחרים

הסיכויים היחסיים לתעסוקה מלאה עולים עם השנים במדינת היעד . בקנדה עבור גברים ונשים

בדומה לתוצאות (. למרות שאינה מובהקת בכל המשוואות, השפעת השנים מאז ההגירה היא חיובית)

שנים מאז )ותק במדינת היעד עליית הועם מלאה עולים  לתעסוקההסיכויים , חלקית תעסוקהשל 

והם , צות הבריתבמידה פחותה באר, במידה הרבה ביותר עבור גברים ונשים בגרמניה( ההגירה

מלאה נוטים לעלות עם הגיל והם  תעסוקהלהסיכויים , לבסוף. נמוכים ביותר בקנדה ובישראל

וגבוהים יותר בקרב גברים , ובקרב אימהות לילדים צעירים ותנמוכים ביותר בקרב נשים נשוא

 .במשק הבית יםמסורתי תפקידיםהבדלים מגדריים במושגים של , אולי, ממצא זה משקף. נשואים

בהשוואה להיות )לקית הניתוח מראה כי השכלה אקדמית מגדילה את הסיכויים לתעסוקה ח

אך השפעת השכלה אקדמית על תעסוקה חלקית בולטת פחות בקרב מהגרים , (הנבדק בלתי מועסק

כפי שנראה מהמקדם השלילי עבור תואר ראשון בקרב מהגרים ממדינות חבר , ממדינות חבר העמים

בקרב עולים  ההשפעה השלילית שיש להשכלה אקדמית, אולם. ם כאחדבקרב גברים ונשי, העמים

הן בערכים אבסולוטיים והן , ממדינות חבר העמים גבוהה בהרבה בקרב נשים מאשר בקרב גברים

למהגרים ממדינות חבר העמים ללא תואר ראשון סיכויים נמוכים יותר להיות  .במושגים יחסיים

לי כפי שניתן לראות מהמקדם השלי, מועסקים במשרה חלקית בהשוואה לילידים ללא תואר ראשון

הסיכויים היחסיים לתעסוקה חלקית של מהגרים  (.'מדינות חבר העמים')של האינדיקטור למהגר 

והם , דומים לאלו של הילידים( עבור גברים בלבד) צות הבריתובאר( הן גברים והן נשים)בישראל 

ם הסיכויי, אולם. כפי שניתן לראות מהאינטראקציות –נמוכים מאלו של הילידים בקנדה ובגרמניה 

היחסיים הממוצעים לתעסוקה חלקית בקרב מהגרים עשויים לעלות בכל המדינות עם העלייה בשנים 

בהתייחסות לאינטראקציה בין (. השפעת השנים מאז ההגירה היא חיובית ומובהקת)מאז ההגירה 

נראה כי הסיכויים לתעסוקה חלקית עם העלייה במשך הזמן במדינת , שנים מאז ההגירה והמדינה

ובצורה פחות חדה , עולים בצורה החדה ביותר עבוד גברים ונשים בגרמניה( שנים מאז ההגירה)היעד 

נוטים לעלות עם ( לעומת חוסר תעסוקה)הסיכויים לתעסוקה חלקית , לבסוף. קנדהבוצות הברית באר

הסיכויים גבוהים יותר בקרב אנשים נשואים אך נמוכים יותר (. למרות שלא באופן לינארי)הגיל 

 .רב אימהות לילדים צעיריםבק



 אינטגרציה כלכלית של מהגרים ממדינות חבר העמים                                             2112 –ב "תשע 1 הגירה

 

65 

 

 
 ותהמנבא (multinomial logit regressions) קטגוריאליות-רב ת רגרסיהומשוואממצאי  :א3 טבלה 
( בכוח העבודהמשתתפים בהשוואה לאלו שאינם )העבודה  כוחהשתתפות מלאה וחלקית ב דפוסי

 (השתתפות מלאה בשוק העבודה) בארבע מדינות
 

השתתפות בשוק 
 העבודה

 גברים נשים

 5מודל  9מודל 
 עם אינטראקציות

 3מודל 
 
 0מודל 

 עם אינטראקציות
 

b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) 

         השתתפות מלאה

  .(454) -5.159  .(421) -5.919  .(429. )510  .(424. )111 קבוע

 9.959 .(443. )924 9.955 .(443. )924 9.499 .(445. )499 9.499 .(445. )499 גיל

 .119 .(444) -.445 . 119 .(444) -.445 9.444 .(444. )444 9.444 .(444. )444 גיל בריבוע

 3.209 .(442) 9.555 3.209 .(442) 9.552 .109 .(442) -.514 .109 .(442) -.519 נשוי

     .351 .(445) -.115 .351 .(445) -.115 *2ילד מתחת לגיל 

 9.441 .מ.ל.(449. )441 9.445 .(449. )445 .151 .(445) -.433 .155 .(445) -.430 איזור עירוני

 5.940 .(441) 9.439 5.945 .(441) 9.434 5.512 .(442. )939 5.512 .(442. )939 תואר ראשון

ממדינות  Iתואר 
 חבר העמים

320.- (455). 145. 529.- (451). 119. 525.- (495). 291. 215.- (491). 229. 

 .119 .מ.ל.(495) -.445 9.901 .(441. )931 9.455 .מ.ל.(490. )455  9.959 .(441. )954 שנים מאז ההגירה

מהגר ממדינות 
 חבר העמים

9.559- (415). 599. 390( .921). 9.059 9.053- (415). 539. 195( .914). 5.910 

 0.952 .(450) 9.295 0.351 .(450) 9.010 9.959 .(452) -.901 9.405 .מ.ל.(450. )409 גרמניה

 .014 .(452) -.122 .050 .(492) -.929 .924 .(452) -.953 .150 .(450) -.551 קנדה

 0.515 .(450) 9.021 3.951 .(453) 9.325 9.194 .(452. )235 9.232 .(453. )051 ב"ארה

 שנים מאז ההגירה
 גרמניה

  541( .433). 9.551   514( .431). 9.331 

שנים מאז ההגירה  
 קנדה

 9.949 .מ.ל.(421. )943   9.459 .מ.ל.(432. )459  

שנים מאז ההגירה 
 ב"ארה

  415( .491). 9.949   420( .455). 9.425 

מדינות חבר 
 העמים גרמניה

  5.959- (531). 454.   0.592- (501). 492. 

מדינות חבר 
 העמים קנדה

  9.321- (529). 521.   5.599- (090). 949. 

מדינות חבר 
 ב"העמים ארה

  9.135- (919). 902.   9.503- (501). 913. 

 
 5ילד מתחת לגיל , בקנדה* 
 לא מובהק. = מ.ל

 11%-מובהקות ב; הסתברות התוצאות לחישוב( b)עם שגיאות תקן בסוגריים ומעריכי  bהטבלה מציגה ערכי : הערה
 ישראל - בניתוחים הקטגוריה המושמטת
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( multinomial logit regressions)קטגוריאליות -ממצאי משוואות רגרסיה רב(: המשך)ב 3טבלה 
בהשוואה לאלו שאינם משתתפים בכוח )המנבאות דפוסי השתתפות מלאה וחלקית בכוח העבודה 

 (השתתפות חלקית בשוק העבודה)בארבע מדינות ( העבודה
 

השתתפות בשוק 
 העבודה

 גברים נשים

 5מודל  9מודל 
 עם אינטראקציות

 3מודל 
 
 0מודל 

 עם אינטראקציות
 

b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) 

         חלקית

 קבוע
9.992- 

(422.) 
 9.555- (422.)  3.510- (492.)  3.151- (492.)  

 9.411 .(440. )410 9.411 .(440. )412 9.492 (.443) 495. 9.492 (.443). 495 גיל

 .119 .(444) -.445 .119 .(444) -.445 .111 .(444) -.449 .111 .(444) -.449 גיל בריבוע

 3.454 .(441) 9.942 3.499 .(441) 9.940 9.993 .(442. )959 9.995 .(442. )951 נשוי

     .005 (.445) -.949 .005 .(445) -.949 *2ילד מתחת לגיל 

 9.901 .(449. )931 9.901 (.449. )931 9.535 .(445. )595 9.532 .(445. )599 איזור עירוני

 5.055 .(441. )149 5.059 .(441. )144 9.199 (.442. )591 9.199 (.442. )591 תואר ראשון

ממדינות  Iתואר 
 חבר העמים

139.- (412). 019. 515.- (411). 011. 020.- (939). 532. 059.- (939). 525. 

 9.450 .מ.ל.(433. )450 9.950 .(490. )991 9.491 .מ.ל.(495. )491 9.411 .(449. )410 שנים מאז ההגירה

מהגר ממדינות 
 חבר העמים

 .939 .מ.ל(.393) -.915 .529 .(925) -9.393 9.401 .מ.ל.(995. )409 .312 (.493. )195

 9.549 .(400. )991 9.959 .(403. )901 .950 .(455) -.905 .951 .(452) -.914 גרמניה

 25.094 .(403) 0.430 20.091 .(405) 3.111 5.250 .(455. )155 5.091 .(452. )993 קנדה

 5.405 .(403. )195 9.114 .(405. )519 .504 .(455. )001 .595 .(452) -.019 ב"ארה

שנים מאז ההגירה  
 גרמניה

  555( .432). 9.511   555( .415). 9.511 

שנים מאז ההגירה  
 קנדה

  499( .451). 9.415   415( .409). 9.944 

שנים מאז ההגירה  
 ב"ארה

 9.494 .מ.ל.(409. )494   9.420 .(459. )423  

ת חבר ומדינ
 העמים גרמניה

  5.599- (552). 945.   5.359- (223). 410. 

ת חבר ומדינ
 העמים קנדה

  150.- (504). 399.   9.319- (039). 520. 

מדינות חבר 
 ב"העמים ארה

 .515 .מ.ל.(051) -.351   .394 .(534) -.159  

 
 5ילד מתחת לגיל , בקנדה* 
 לא מובהק. = מ.ל

 11%-מובהקות ב; הסתברות התוצאות לחישוב( b)עם שגיאות תקן בסוגריים ומעריכי  bהטבלה מציגה ערכי : הערה
 ישראל – בניתוחיםהקטגוריה המושמטת 

אחת עבור גברים ואחת עבור , תוצאות של שתי משוואות רגרסיה לוגיסטיתמציגה  0טבלה 

בקרב כוח לתעסוקה עצמאית  בהשוואה את הסיכויים היחסיים לתעסוקה בשכר ותהמנבא, נשים

ממדינות חבר העמים בעלי ( גברים)בקרב מהגרים יותר גבוהים  שכירההסיכויים לתעסוקה . העבודה

מבין הגברים , יתר על כן. השכלה אקדמית מאשר בקרב אוכלוסייה ילידה בעלת השכלה דומה

 שכירהיש להשכלה אקדמית השפעה חיובית על הסבירות לתעסוקה , המהגרים ממדינות חבר העמים
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ויות לייצג אסטרטגיות שונות אנו מאמינים כי תוצאות אלה עש. עצמאיתבהשוואה לתעסוקה 

. כנתיב למוביליות כלכלית שכירהבבחירת תעסוקה , גברים ונשים, המאומצות על ידי אנשי מקצוע

בהשוואה  שכירהלתעסוקה יותר לגברים מהגרים ללא תואר ראשון הסתברות גבוהה , כמו כן

(. המקדם של מהגרים ממדינות חבר העמים הוא חיובי) הלאוכלוסייה ילידה בעלת רמת השכלה דומ

. ב ובקנדה"בארה יותרגבוהה ביותר בישראל ונמוכה  שכירהתעסוקה הסבירות היחסית של 

כאשר שאר , לבסוף. עם הזמן עשויה לרדת בקרב הגברים המהגרים שכירהתעסוקה ההסתברות ל

אנשים נשואים  , אנשים מבוגרים בקרב נוטים לעלות שכירהאזי הסיכויים לתעסוקה , התנאים שווים

 . ובקרב אימהות לילדים קטנים

  עצמאיתתעסוקה  לעומת שכירהתעסוקה  ותהמנבא לוגיסטיתת רגרסיה ומשוואממצאי : 4טבלה 
 בארבע מדינות

 

תעסוקה שכירה 
 (לעומת עצמאית)

 גברים נשים

 5מודל  9מודל 
 עם אינטראקציות

 0מודל  3מודל 
 עם אינטראקציות

b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) 

 510.141 .(451) 2.595 340.355 .(451) 2.199 9990.091 .(410) 1.209 5405.943 .(413) 1.555 קבוע

 .923 .(443) -.921 . 923 .(443) -.921 .954 .(440) -.911 .954 .(440) -.911 גיל

 9.445 .(444. )445 9.445 .(444. )445 9.445 .(444. )445 9.445 .(444. )445 גיל בריבוע

 .155 .(445) -.411 .152 .(445) -.419 .113 .(449) -.535 .113 .(449) -.535 נשוי

     .141 .(494) -.301 .141 .(494) -.301 *2ילד מתחת לגיל 

 9.951 .(441. )991 9.950 .(441). 991 9.459 .(441. )451 9.451 .(441. )455 איזור עירוני

 .950 .(442) -.905 .950 .(442) -.905 .935 .(441) -.911 .935 (.441) -.911 תואר ראשון

ממדינות  Iתואר 
 חבר העמים

 9.199 .(949. )209 9.311 .(419. )330 .119 .מ.ל.(950) -.445 .913 .מ.ל.(955) -.993

 .991 .(405) -.911 .105 .(499) -.422 .912 .(400) -.930 .119 .מ.ל.(495) -.445 שנים מאז ההגירה

מהגר ממדינות 
 חבר העמים

 55.390 .(221) 3.513 9.120 .(932. )255 1.105 .(215) 5.511 9.541 .מ.ל.(920. )999

 9.349 .(435. )551 9.999 .(435. )955 9.443 .מ.ל.(409. )443 .152 .מ.ל.(405) -.419 גרמניה

 9.159 .(435. )521 9.104 .(435. )220 9.912 (.409. )959 9.493 .מ.ל.(405. )494 קנדה

 9.901 .(435. )939 9.432 .מ.ל.(435. )432 .599 .(401) -.313 .532 .(405) -.022 ב"ארה

שנים מאז ההגירה  
 גרמניה

 9.339 .(499. )519   9.491 .מ.ל.(419. )492  

שנים מאז ההגירה  
 קנדה

  501( .453). 9.594   959( .424). 9.993 

שנים מאז ההגירה  
 ב"ארה

  999( .401). 9.952   901( .400). 9.921 

ת חבר ומדינ
 העמים גרמניה

  9.995- (105). 925.   5.131- (159). 423. 

ת חבר ומדינ
 העמים קנדה

  3.352- (532). 432.   3.109- (542). 450. 

מדינות חבר 
 ב"ארההעמים 

  5.955- (544). 991.   3.595- (290). 404. 

 5ילד מתחת לגיל , בקנדה* 
 לא מובהק. = מ.ל

 11%-מובהקות ב; תוצאותהלחישוב הסתברות ( B)עם שגיאות תקן בסוגריים ומעריכי  Bהטבלה מציגה ערכי : הערה
 ישראל - בניתוחים הקטגוריה המושמטת
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 הישגים תעסוקתיים

יוקרתיים  במקצועות  עבודה: ממדיםשני  על פנימתייחסות להישגים תעסוקתיים  5-ו 2טבלאות 

(PTM) הדורשות השכלה , גבוהה הכנסה, סטטוס גבוהשל משרות )ניהוליים וטכניים , פרופסיונאליים

, (SEI) אקונומי של התעסוקות-של הסטטוס הסוציורוג יועבודה על פי ד ('יוקרה משרות'להלן , גבוהה

עולים עם  ,יוקרה בקרב גברים שרותמראים כי הסיכויים לתעסוקה במ 2הנתונים בטבלה . בהתאמה

 .מצא במשרות כאלוילה לגברים ילידים בעלי תואר אקדמי הסיכויים הגבוהים ביותר. ההשכלה

, גברים ילידים ללא תואר אקדמי, גברים מהגרים ממדינות חבר העמים עם תואר אקדמי -אחריהם 

תואר ראשון ממדינות חבר , בקרב נשים. וגברים מהגרים ממדינות חבר העמים ללא תואר אקדמי

הבדל מגדרי זה . יוקרה בהשוואה לנשים ילידות ללא תואר ראשוןת העמים מוריד את הסיכוי למשר

של  הםסיכויי, שאר התנאים שוויםאשר כ. הזמינות לגברים ולנשים ותיוקרה שונ משרותעשוי לנבוע מ

מהסיכויים משמעותית להשיג משרות יוקרה נמוכים הגרים ממדינות חבר העמים ללא תואר ראשון מ

כפי שניכר מהמקדמים השליליים והגבוהים עבור סטטוס המהגר בכל )עמיתיהם הילידים של 

הסיכויים . מהגרים מיומנים ניצבים במצב טוב בהרבה ממהגרים לא מיומנים, במובן זה(. משוואותה

במשרות יוקרה בקרב מהגרים ממדינות חבר העמים נמצאים בישראל  לתעסוקהביותר הנמוכים 

 להסיכויים להעסקה במשרות יוקרה בקרב מהגרים נוטים לעלות ככ. ובגרמניה עבור גברים ונשים

נראה כי ככל (. שנים מאז ההגירהמספר הכפי שניתן לראות מההשפעה החיובית של )שעובר הזמן 

האנושי  ןהמהגרים את יכולתם להפוך את מיומנויות ההומשפרים , החדשהשעובר הזמן במדינה 

. את הפערים עם האוכלוסייה הילידה צמצםוכך ל, והמשאבים האנושיים שלהם למשרות תעסוקתיות

עם הזמן  עולים סיכויים אלה. גברים ונשים מהגרים חווים מוביליות תעסוקתית עם הזמן, כלומר

בקרב והסיכויים היחסיים עשויים לעלות עם הגיל , לבסוף. ובגרמניה ביותר בישראלשיעור הגבוה ב

 .בקרב אימהות לילדים קטנים יורדיםאך  ,אנשים נשואים

. וק העבודהבש כמבטא ביצועיםאקונומי התעסוקתי -מתייחסת לסטטוס הסוציו 5טבלה 

, שווים שאר התנאיםאשר כ. 2הממצאים דומים מאוד ותואמים את אלה שנצפו בטבלה , כצפוי

הסטטוס . מהגרים נמצאים במצב נחות בהשגת סטטוס תעסוקתי בהשוואה לאוכלוסייה הילידה

בהשוואה לאוכלוסייה , מזה הצפוי בהתבסס על השכלתםבאופן ניכר של מהגרים נמוך  התעסוקתי

. אך הוא קיצוני ביותר בישראל, של מהגרים ניכר בכל המדינות התעסוקתיאיבוד הסטטוס . הילידה

וההשפעה של שנים להצטמצם התעסוקתי נוטה בסטטוס  הירידה ,יש לציין כי עם חלוף הזמן, לםאו

יותר בישראל מאשר , המשוואותבכל  תומובהק תחיובי התעסוקתימאז ההגירה על הסטטוס 

את הפערים  צמצםככל שחולף הזמן הצליחו המהגרים ממדינות חבר העמים ל. במדינות האחרות

 .ב המקרים לא הצליחו לסגור את הפער לחלוטיןאך ברו, התעסוקתיים
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טכניים , לייםאפרופסיונמשוואות רגרסיה לוגיסטית המנבאות תעסוקה במקצועות : 5טבלה 
 (בהשוואה למשרות לא יוקרתיות)בארבע מדינות ( יוקרה משרות)וניהוליים 

 

 משרות יוקרה

(PTM) 

 גברים נשים

 5מודל  9מודל 
 עם אינטראקציות

 3מודל 
 
 0מודל 

 עם אינטראקציות
 

b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) Exp(b) b(s.e.) 
Exp(b

) 
 .431 .(424) -3.592 .432 .(424) -3.325 .955 .(401) -5.942 .995 .(409) -5.923 קבוע

 9.413 .(445. )491 9.413 .(445. )491 9.401 .(445. )405 9.401 .(445. )405 גיל

 .111 .(444. )444 .111 .(444. )444 .111 .(444. )444 .111 .(444. )444 גיל בריבוע

 9.351 .(440. )393 9.351 .(440. )393 9.423 .(440. )425 9.423 .(440. )425 נשוי

     .144 .(445) -.945 .144 .(445) -.942 *2ילד מתחת לגיל 

 9.399 .(442. )515 9.354 .(442. )511 9.929 .(442. )909 9.923 .(442. )905 איזור עירוני

 1.921 .(440) 5.459 1.925 .(440) 5.459 5.145 .(440) 9.145 5.145 .(440) 9.145 תואר ראשון

ממדינות  Iתואר 
 חבר העמים

521.- (413). 113. 333.- (410). 191. 011( .419). 9.500 042( .415). 9.011 

 9.949 .(491. )415 9.405 .(441. )402 9.922 .(491. )900 9.459 .(441. )421 שנים מאז ההגירה

מהגר ממדינות 
 חבר העמים

9.951- (414). 399. 5.319- (591). 419. 9.249- (941). 559. 5.215- (505). 412. 

 .999 .(451) -.549 .910 .(455) -.932 .999 .(455) -.951 .153 .(452) -.494 גרמניה

 .905 .(451) -.951 .142 .(455) -.944 .111   .(455) -.551 .935   .(452) -.911 קנדה

 .511 .(451) -.391 .155 .(452) -.354 .192 .מ.ל.(455) -.492 9.433 .מ.ל.(450. )433 ב"ארה

שנים מאז ההגירה  
 גרמניה

 9.495 .מ.ל.(409. )495   9.424 .מ.ל.(435. )401  

שנים מאז ההגירה  
 קנדה

  954.- (434). 925.   495.- (439). 191. 

שנים מאז ההגירה  
 ב"ארה

  959.- (454). 995.   495.- (455). 159. 

ת חבר ומדינ
 העמים גרמניה

 9.425 .מ.ל.(334. )429   .992 .מ.ל.(395) -.540  

ת חבר ומדינ
 העמים קנדה

  5.355 (593). 94.594   9.114 (599). 2.191 

מדינות חבר 
 ב"ארההעמים 

  9.905 (532). 5.395   9.959 (551). 5.912 

 
 5ילד מתחת לגיל , בקנדה* 
 לא מובהק. = מ.ל

 11%-מובהקות ב; תוצאותהלחישוב הסתברות ( B)עם שגיאות תקן בסוגריים ומעריכי  Bהטבלה מציגה ערכי : הערה
 ישראל - בניתוחים הקטגוריה המושמטת
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בשוק העבודה ( אקונומי-סוציו) תיהמנבאות סטטוס תעסוקמשוואות רגרסיה לינארית : 6טבלה 
 בארבע מדינות 

 

תעסוקתי סטטוס 

(SEI) 

 גברים נשים

 5מודל  9מודל 
 עם אינטראקציות

 3מודל 
 
 0מודל 

 עם אינטראקציות
 

b(s.e.) b(s.e.) b(s.e.) b(s.e.) 
 .(003) 59.255 .(015) 59.019 .(095) 00.050 .(059) 03.141 קבוע

 .(491. )295 .(455. )053 .מ.ל.(459) -.490 .מ.ל.(459) -.490 גיל

 .(444) -.445 .(444) -.442 .(444. )444 .(444. )444 גיל בריבוע
 .(431) 2.519 .(405) 2.151 .(409) 9.445 .(409) 9.445 נשוי

   .(423) -9.355 .(423) -9.355 *2ילד מתחת לגיל 
 .(402) 0.151 .(425) 0.551 (.401) 5.115 .(401) 5.949 איזור עירוני
 .(431) 55.525 .(405) 50.951 .(431) 95.405 .(431) 95.409 תואר ראשון

תואר ראשון ממדינות 
 חבר העמים

2.299 (551). 0.545 (539). 5.200 (149). 5.922 (512). 

 .(931) 9.413 .(419. )251 .(934) 9.192 .(450. )529 שנים מאז ההגירה
מהגר ממדינות חבר 

 העמים
54.130- (152). 32.515- (9.092) 95.111- (952). 55.151- (9.251) 

 .(509) -0.559                                                                                                                                        .(539) -3.913 .(505) -5.955 .(533) -9.031 גרמניה
 .(531) -2.534 .(531) -0.503 .(503) -.905 .מ.ל.(534) -.991 קנדה
 .(531) -5.515 .(539) -2.512 .(504) -3.533 .(555) -5.294 ב"ארה

שנים מאז ההגירה  
 גרמניה

 .מ.ל.(049) -.500  .(091) -.105 

שנים מאז ההגירה  
 קנדה

 9.551- (524).  012.- (504). 

שנים מאז ההגירה  
 ב"ארה

 9.549- (925).  152.- (951). 

ת חבר העמים ומדינ
 גרמניה

 91.923 (3.594)  95.195 (3.949) 

העמים ת חבר ומדינ
 קנדה

 55.149 (5.995)  93.251 (5.955) 

מדינות חבר העמים 
 ב"ארה

 91.515 (9.119)  90.341 (9.104) 

 
 5ילד מתחת לגיל , בקנדה* 
 לא מובהק. = מ.ל

 11%-מובהקות ב; אות תקן בסוגרייםעם שגי Bהטבלה מציגה ערכי : הערה
 ישראל - בניתוחים הקבוצה המושמטת
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 הישגים בהכנסות

. העבודה בכוחהמנבאות את ההכנסות של נשים וגברים המשתתפים  משוואותמציגה ממצאי  1טבלה 

יוקרה כבקרה אפשרית  משרותהוספנו גם  5הוספנו שעות עבודה לקבוצת המנבאים ובמודל  9במודל 

הכנסה נמדדת במושגים של אחוזונים על מנת . להבחנה בין תעסוקות בעלות סטטוס גבוה ונמוך

 .בנפרד עבור גברים ונשים נאמדות המשוואות. בין מדינותאפשר השוואה ל

ביחס לא )עם הגיל  נוטות לעלותמראים בבירור כי ההכנסות  1הנתונים המוצגים בטבלה 

מעניין שבעוד . ללא קשר למגדר ,בקרב עובדים המועסקים במשרות יוקרהוהן גבוהות יותר ( לינארי

ונמוכים יותר בקרב נשים  ,משמעותי בקרב גברים נשואיםבאופן  יםגדלשהסיכויים להכנסות גבוהות 

 המשתתפות בכוחלהיות גבוהות מאלו של נשים  ותההכנסות של נשים עם ילדים קטנים נוט, נשואות

 .העבודה שאין להן ילדים קטנים

ההכנסות של גברים ונשים , שאר התנאים שוויםכאשר . מהגרים אכן משלמים מחיר כלכלי

בהתפלגות  נמוך יותר מהגרים ממוקמים. של האוכלוסייה הילידהיה נמוכות מהכנסותמהגרים 

מהגרים בעלי תואר אקדמי אינם , יתר על כן. בממוצע, אחוזונים 54-ביותר מ מאשר ילידים ההכנסות

נשים מהגרות בעלות , למעשה. מרוויחים יותר מילידים בעלי תכונות דומות שאין להם תואר אקדמי

עם להצטמצם נוטה  פערלמרות שה. הה מרוויחות פחות מנשים ילידות ללא תואר ראשוןהשכלה גבו

שנים עבור  עשרשל  הרק בקנדה נעלם הפער הכלכלי בין מהגרים לילידים בתוך תקופ, חלוף הזמן

של והאינטראקציה של שנים מאז ההגירה  העיקריתשב בהתבסס על ההשפעה כפי שחּו)גברים ונשים 

ת ואשר יישמה את מדיניויות ההגירה הסלקטיבימדינה , נראה כי בקנדה(. מדינה משתנה זה עם

 .המדינות האחרות שלושמהר יותר מאשר בהמהגרים לשפר את הכנסותיהם יכולים , ביותר
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שכר התפלגות הב מועסקיםשל המיקום משוואות רגרסיה לינארית המנבאות את : 7טבלה 
 בארבע מדינות ( אחוזונים)
 

 הכנסות

 גברים נשים

 9מודל 
 5מודל 

 עם אינטראקציות
 ומשרות יוקרה

 3מודל 

 
 0מודל 

 עם אינטראקציות
 ומשרות יוקרה

 

b(s.e.) b(s.e.) b(s.e.) b(s.e.) 
 .(591) -935.949 .(553) -931.123 .(211) -11.314 .(542) -940.143 קבוע

 .(450) 3.199 .(452) 0.401 .(452) 5.091 .(455) 5.552 גיל

 .(444) -.405 .(444) -.403 .(444) -.455 .(444) -.451 גיל בריבוע
 .(409) 99.491 .(401) 99.015 .(424) -5.399 .(429) -9.954 נשוי

   .(459. )154 .(414) 9.929 *2ילד מתחת לגיל 
 .(429) 5.009 .(421) 1.992 .(459) 1.554 .(453) 1.519 איזור עירוני
 .(425) 93.220 .(401) 91.505 .(423) 93.050 .(401) 99.144 תואר ראשון

תואר ראשון ממדינות 
 חבר העמים

 .מ.ל.(990. )239 .מ.ל.(911) 9.429 .(992) -3.130 .(992) -0.595

 .(951. )249 .(491. )152 .(925. )993 .(492) 9.959 שנים מאז ההגירה
מהגר ממדינות חבר 

 העמים
59.599- (9.495) 53.012- (9.151) 52.019- (9.432) 53.493- (9.991) 

 .52.995 (425). 50.959 (424). 55.241 (411). 59.594 (411) (ln)שעות עבודה 

 .(341) 0.201 .(510) 0.159 .(599) 3.995 .(511) 5.953 גרמניה
 .(394) 3.334 .(512) 5.159 .מ.ל.(591. )090 .(594. )150 קנדה
 .מ.ל.(341. )451 .מ.ל.(519) -.209 .(592) -2.515 .(512) -3.915 ב"ארה

 .(424) 95.552  .(424) 95.593  משרת יוקרה
שנים מאז ההגירה  

 גרמניה
 .מ.ל.(052. )209  .מ.ל.(004) -.300 

שנים מאז ההגירה  
 קנדה

 9.415 (352).  9.224 (331). 

שנים מאז ההגירה  
 ב"ארה

 .מ.ל.(599). 042  .מ.ל.(910. )593 

ת חבר העמים ומדינ
 גרמניה

 .מ.ל(3.534) 2.194  (3.355) 90.113 

ת חבר העמים ומדינ
 קנדה

 (5.904) -99.029  .מ.ל(5.911) -0.543 

מדינות חבר העמים 
 ב"ארה

 .מ.ל(5.041) 5.110  (5.559) 2.290 

 
 5ילד מתחת לגיל , בקנדה* 
 לא מובהק. = מ.ל

 11%-מובהקות ב; אות תקן בסוגרייםעם שגי Bהטבלה מציגה ערכי : הערה
 ישראל - הקבוצה המושמטת
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 מסקנות

את האינטגרציה הכלכלית של מהגרים  אמודהעיקרית של המחקר הנוכחי הייתה להשוות ול תומטר

 אלוארבע מדינות . גרמניה וישראל ,צות הבריתאר, קנדה: ממדינות חבר העמים בארבע מדינות יעד

למהגרים  מעניקותשהן  סיועבלבחירת מהגרים ובתמיכה ו ןבקריטריונים שלה בצורה ניכרתנבדלות 

ישראל וגרמניה סלקטיביות פחות במונחים של . במערכות החברתיות והכלכליות לצורך שילובם

בעוד , (מהגרים על בסיס קריטריונים אתניים קולטותשתי המדינות ) ן קולטותכישורי המהגרים שה

 תםכישורים ומיומנויות של מהגרים ותרומנוטות להדגיש , נדהובעיקר ק, צות הבריתארש

של מהגרים  תהיחסי כמותגם ב ףת הקבלה משתקיו  השוני במדיניּו. הפוטנציאלית לחברה ולכלכלה

מספר גדול יותר של מהגרים ממדינות חבר  קלטהישראל . ממדינות חבר העמים שהגיעו לכל מדינה

 54%תוך תקופה קצרה היוו מהגרים ממדינות חבר העמים כמעט . העמים מכל מדינה אחרת

אחוז המהגרים ממדינות חבר לא הגיע , בכל המדינות האחרות. מהאוכלוסייה היהודית של ישראל

מהווים חלק רים מחבר העמים המהג האלבמדינות , כפי שציינו, עם זאת. אפילו לאחוז אחדהעמים 

לא מבוטל מהאוכלוסייה היהודית ולכך עשויות להיות השלכות על קליטה מקצועית בשוק העבודה 

לייחס חלק מההבדלים בין המדינות לנסיבות  ,אם כן ,ניתן. המתבססת גם על רשתות חברתיות

ויש להבינם גם  ,אל תוך החברה בישראלהמונית של הגירה באינטגרציה הייחודיות הקשורות 

 .מנקודת מבט זו

שהן  ת התמיכהומערכמבחינת להגר מהגרים בוחרים  ןבהתבסס על הבדלים בין מדינות אליה

 ארבע המדינותשל ציפינו למצוא הבדלים בשילוב המהגרים בשוק העבודה , מספקות למהגרים

 .הבדלים משמעותיים מספראך גם , הניתוח שביצענו הראה דמיון ניכר בין מדינות. שנחקרו

הודות לרמת , מיומנתקבוצה ניתן להגדיר קבוצה זו של מהגרים ממדינות חבר העמים כ

בכל ארבע המדינות אופיינו המהגרים ממדינות חבר העמים ברמת . ההשכלה הגבוהה במיוחד שלה

 יבעלמהגרים ממדינות חבר העמים אחוז ה, כלומר, השכלה גבוהה מזו של האוכלוסייה הילידה

הנתונים מראים כי הקבוצה הסלקטיבית . אוכלוסייה המקומיתהיה גבוה מזה של ההשכלה אקדמית 

צות וקצת פחות לאר, הגיע לקנדה( תעודות המעידות על השכלהבמושגים של )ביותר של מהגרים 

קריטריונים סלקטיביים המבוססים על מיומנות  קבעושתי המדינות שלא . ישראל וגרמניה, הברית

צות אוכלוסיות פחות סלקטיביות מבחינת השכלה אקדמית בהשוואה לקנדה ואר לטוק ,וכישורים

מהגרים בעלי השכלה אקדמית היה הגבוה ביותר והפער ההשכלתי בין ה שיעור, בקנדה. הברית

מהגרים השיגה את הקנדה , ת מבט זומנקוד. המהגרים לבין האוכלוסייה הילידה היה הגדול ביותר

 .לתרומה ליצרניות כלכלית מכל מדינה אחרת ביותר יםגדולהפוטנציאל האנושי וההון הבעלי משאבי 

תוך ניצבו כל המהגרים בפני קשיים באינטגרציה אל , שלהם הלמרות רמת ההשכלה הגבוה

היותם מהגרים . בכלכלהמכיוון שהם עדיין לא השתלבו באופן מלא , ת היעדושוק העבודה של מדינ

באינטגרציה מוצלחת בכל ההיבטים של פעילויות שוק העבודה בהן פגם ממדינות חבר העמים 

 עד)הפוטנציאל המלא של היכולת היצרנית של המהגרים לא מוצתה , כלומר. התמקד המחקר הנוכחי

דבר זה בולט במספר היבטים של . בכל ארבע המדינות (מחקר זהלמועד איסוף הנתונים ששימשו 

כולל , במספר ממדים של פעילויות שוק העבודה ותוצאות שוק העבודהומתבטא השתתפות כלכלית 
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הקשיים והנחיתות עמם צריכים המהגרים , אולם. הישגים תעסוקתיים והכנסות, היקף התעסוקה

 . ם לרדת ככל שעובר הזמןלהתמודד בשוק העבודה של מדינת היעד נוטי

של משתנים עיקריים ברמת הפרט ומשתנים ברמת המדינה על היבטים השפעות סיכום ה

, הנתונים מראים, ראשית .9שונים של פעילויות שוק העבודה ותוצאות שוק העבודה מוצגים בטבלה 

יכויים סהיו למהגרים ממדינות חבר העמים , ישראלאת להוציא , כי בכל המדינות, בהתאם לציפיות

, כלומר. בהשוואה לאוכלוסייה הילידה 'חוסר תעסוקה'לעומת ( וכן חלקית)לתעסוקה מלאה נמוכים 

להיות , כלומר)הסבירות של מהגרים להיות בלתי מועסקים , שלהם הלמרות רמת ההשכלה הגבוה

שלהם  יםוהסיכוי ההיליד יהשל האוכלוסיגבוהה מזו ( בכוח העבודה להשתתףמובטלים או לא 

הסיכויים היחסיים לתעסוקה מלאה של . לתעסוקה מלאה נמוכים מאלו של האוכלוסייה הילידה

עזרה ב, בתמיכה ,אולי ,הבדל זה נעוץ. מהגרים גבוהים יותר בישראל מאשר במדינות האחרות

מים במדינות שוק כגון שאינם קייו, בישראל מרשויות ממשלתיות יםמהגרים ההנחיה שמקבלבו

של מהגרים  שכירהקיימת סבירות גבוהה יותר לתעסוקה , למרבה הפליאה. וקנדה צות הבריתאר

של  שכירהיתכן ותעסוקה . וקנדהצות הברית משקי השוק של ארלבישראל או בגרמניה בהשוואה 

 .על ידי סוכנויות ציבוריות המוענקים וההטבות למעסיקיםהסיוע  בשלגם  גדלהמהגרים 

סיכום ההשפעות העיקריות של משתנים ברמה האישית ומשתנים ברמת המדינה על : 8טבלה 
 תוצאה של שוק העבודה בארבע מדינות /היבטים של פעילות החמיש

 
 משתנה תלוי 

 

תעסוקה בשכר 
/ תעסוקה חלקית)

 ( תעסוקה מלאה
 (גברים/נשים)

תעסוקה 
 שכירה

 (גברים/נשים)

 משרות יוקרה
 (גברים/נשים)

-סטאטוס סוציו
אקונומי 

 (גברים/נשים)

הכנסות 
 (גברים/נשים)

 )+/+( )+/+( )+/+( (-/-) )++/++( תואר ראשון
ממדינות  Iתואר 

 חבר העמים
 .(מ.ל/-) )+/+( /+(-) ./+(מ.ל) (--/--)

 )+/+( (-/-) (-/-) ./+(מ.ל) +/++(-) 9גרמניה
 /+(.מ.ל) (-/-) (-/-) )+/+( (-/+-)+ 9קנדה
 .(מ.ל/-) (-/-) (-./מ.ל) /+(-) +/++(-) 9ב"ארה

מהגר ממדינות חבר 
 (-/-) (-/-) (-/-) )+/+( .+(מ.ל.+/ מ.ל) (בישראל)העמים 

ת חבר העמים ומדינ
 9גרמניה

ההשפעה ( --/--)
 השלילית ביותר

ההשפעה הכי .( מ.ל)+/ )+/+( .(מ.ל./ מ.ל) (-/-)
 נשיםפחות שלילית עבור 

ת חבר העמים ומדינ
 )+/+( (-/-) (--/--) 9קנדה

ההשפעה הכי )+/+( 
פחות שלילית עבור 

 נשים

הכי שלילי עבור ( -./מ.ל)
 גברים

מדינות חבר העמים 
 )+/+( (-/-) (-.מ.ל/--) 9ב"ארה

ההשפעה הכי )+/+( 
פחות שלילית עבור 

 גברים 
 .(מ.ל)+/

שנים מאז ההגירה 
 )+/+( )+/+( )+/+( (-/-) .(מ.ל. מ.ל./מ.ל. מ.ל) (בישראל)

שנים מאז ההגירה 
 9גרמניה

ההשפעה )++/++( 
 .(מ.ל./ מ.ל) .(מ.ל/-) .(מ.ל./ מ.ל) ./+(מ.ל) החיובית ביותר

שנים מאז ההגירה 
 (-/-) (-/-) )+/+( .(מ.ל+ ./מ.ל)+ 9קנדה

קצב האינטגרציה )+/+( 
 המהיר ביותר

שנים מאז ההגירה 
 9ב"ארה

 .(מ.ל./ מ.ל) (-/-) (-/-) )+/+( . +(מ.ל)++/
 

   בהשוואה לישראל 9
 לא מובהק. = מ.ל

 בהתאמה, השפעה על נשים וגבריםגודל = גברים /נשים
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 מקדם שלילי מובהק - ;מקדם חיובי מובהק+ 

כאשר לוקחים בחשבון את רמת ההשכלה הגבוהה בקרב מהגרים ממדינות חבר העמים 

במצב נחות בהשגת משרות  נמצאיםכי המהגרים ראה בבירור נ, הילידהבהשוואה לאוכלוסייה 

של נשים מהגרות  ןבגרמניה נחיתות)תעסוקתיות והכנסות בכל ארבע מדינות היעד וללא קשר למגדר 

במושגים של גישה למקצועות )הנחיתות התעסוקתית (. בצורה הפחותה ביותר תבהשגת הכנסות בולט

ניכרת ביותר בישראל ( עיסוקיאקונומי -או במושגים של סטטוס סוציו יםגבוהוהכנסה בעלי סטטוס 

פחות סלקטיבי ואת המספר הרב ביותר של באופן האת המהגרים  קלטושתי המדינות אשר )ובגרמניה 

משאבי  מרתהצליחו פחות בהבישראל ובגרמניה נראה כי מהגרים ממדינות חבר העמים  .(מהגרים

שלהם למשרות מתגמלות ( במיוחד ההשכלה)ת התעסוקתיות מיומנויוהההון האנושי שלהם ו

 . צות הבריתמתאימות מאשר מהגרים ממדינות חבר העמים בקנדה ובאר

בבדיקת ההבדלים בהכנסות בין גם הנחיתות הכלכלית של מהגרים ניכרת בכל המדינות 

המהגרים להפוך את ההשכלה  הצליחובכל המדינות לא . מהגרים לבין אוכלוסיות ילידות תואמות

. הילידאוכלוסייה הלהכנסות בקצב הדומה לזה של ה והעיסוקי התעסוקתישלהם ואת מיקומם 

 34עד  92-הוא מסתכם בממוצע במראה כי , האדם מהגר ו שלהיותלהקשור  בהכנסות פערה אומדן

ככל להצטמצם עשוי , סוקיעיה לפערבדומה , זה פער. ההכנסות בכל מדינהבהתפלגות אחוזונים 

מדינה , ההכנסות מהיר יותר בקנדה בפערהצמצום קצב . במדינת היעד צוי המהגרמבו שעובר הזמן 

לתהליכי , אמנםו. מאשר בכל מדינה אחרת, המפעילה את קריטריוני ההגירה הסלקטיביים ביותר

אינטגרציה מוצלחת עבור  משמעותיותמהגרים השלכות מדינת היעד על ידי של העצמית בחירה ה

 .כלכלת מדינת היעדבוקצב האינטגרציה שלהם 

הסיכויים לתעסוקה עבור מהגרים מיומנים ממדינות חבר העמים נמצאו טובים , לסיכום

המספקות יותר סיוע  פחות נוקשותמדינות בעלות מדיניויות סלקציה  –יותר בישראל ובגרמניה 

הן במושגים של הישגים  –כלכלית של מהגרים האינטגרציה ה, אולם. והנחיה למהגרים החדשים

נמצאה מוצלחת הרבה יותר במשקי שוק המשתמשים  –והן במונחים של הכנסות  עיסוקיים

 .ת על כישורי המהגריםוהמבוסס ותת הגירה מדיריובמדיניו
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