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ההרצאהמבנה

נתונים מרכזיים על המגזר הערבי•

הון אנושי ושוק )מודל של בחירה תעסוקתית וחסמים •
(עבודה

צעדי מדיניות •
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רקע-החברה הערבית בישראל 

1.8-כ)ישראלתושבימכללאחוזים20.9היוותהבישראלהערביתהאוכלוסייה,2017שנתלסוףנכון•

.(מוסלמיםמיליון1.5מזה,נפשמיליון

לזהבהשוואהגבוהעדייןאך,האחרונותבשניםבירידהנמצא(3.29)מוסלמיותנשיםבקרבהפריוןשיעור•

.(לאישהילדים3.2)ויהודיות,(לאישהילדים2.21)דרוזיות,(לאישהילדים2.05)נוצריותנשיםשל

3.1-ולדרוזיביתבמשקנפשות4-לבהשוואה,בממוצענפשות4.7-כ:גדוליםהמוסלמיםהביתמשקי•

.נוצריאויהודיביתבמשקבממוצענפשות

.(אחוזים20-כ)ובירושלים(אחוזים50-כ)הארץבצפוןבעיקרמרוכזתהמוסלמיתהאוכלוסייה•

ביישוביםהמתגורריםשאיןוכמעט,(אחוזים73-כ)נפרדיםביישוביםלרובמתגוררתהערביתהאוכלוסייה•

.(בלבדאחוז1)יהודיים

פניעל,זאתעם.היהודיתהאוכלוסייהבקרבהקיימתלזובהשוואהגבוהההערביתבחברההדיורצפיפות•

.הדיורבצפיפותירידהנרשמתהשנים
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ההון האנושי

המתבטאים בשיעורי למידה , ביצועי מערכת החינוך מצביעים על פערים ניכרים בין תלמידים ערבים ליהודים•

.עקב הקצאה נמוכה של משאבים ורמת לימוד שאינה מספקת, זאת. נמוכים ובהישגים ירודים

מתמטיקהמדעים
שיעורשיעור מצטיינים

מתקשים
שיעור  שיעור מצטיינים

מתקשים
12161316ישראלכלל

1510169עבריתדוברי
530631ערביתדוברי

חציון כלל 
המדינות  

המשתתפות
716516

ישראל וחציון  -שיעור המצטיינים ושיעור המתקשים במתמטיקה ובמדעים – TIMSSתוצאות מבחן 
2015שנת , (אחוזים)כלל המדינות המשתתפות 

".2015טימסממצאים עיקריים מהמחקר הבינלאומי ", 29.11.2016, משרד החינוך:מקור

הגבוההעבריתדובריבקרבובמתמטיקהבמדעיםמצטייניםשיעורעלמצביעותTIMSSמבחןתוצאות•

לחציוןדומההמצטייניםשיעור,ערביתדובריתלמידיםבקרב,זאתלעומת.המדינותכללשלמהחציון

.הבינלאומימהחציוןבגודלוכפולהמתקשיםשיעוראך,הבינלאומי
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ללא מזרח ירושלים, ערבים יהודים

ההון האנושי

,2009לעומתבכמחציתהפערלצמצוםשהובילהבגרותלתעודתהזכאותבשיעוריעלייהנרשמההשניםפניעל•

.מהותינותרעדייןהואאולם

ואףיותרטובהנשיםשלמצבן–התיכוןסיוםלנתוניהנוגעבכלערביםלנשיםגבריםביןמהותיהבדלקיים•

תלמידימקרבבישראלהאוניברסיטאותשלהסףבדרישותשעמדוהבניםשיעור.יותרמהירבקצבהשתפר

באותהנרשמההבנותבקרבזאתלעומת,2013–2007בשניםאחוזים31.9-לאחוזים25.7-מעלה,ב"יכיתה

.אחוזים47.4-לאחוזים33.7-מעלייההתקופה

2014–2009, לפי מגזר, שיעורי זכאות לתעודת בגרות

.משרד החינוך, נתוני זכאות לבגרות: מקור 5



הבחינה הפסיכומטריתבחינת הבגרות

ממוצע הציון 
במתמטיקה

ממוצע הציון 
באנגלית

ממוצע תחום 
החשיבה  
הכמותית

ממוצע תחום 
החשיבה  
המילולית

ממוצע תחום 
אנגלית

98.1103.1111.6104.097.9ערבים

102.2104.3118.6116.2117.4ואחריםיהודים

101.7104.2117.7114.6114.8כ"סה

ציוני הבגרות באנגלית ומתמטיקה וציוני הבחינה הפסיכומטרית של סטודנטים בשנה  
2013שנת , ראשונה לתואר ראשון במוסדות להשכלה הגבוהה

ההון האנושי

,הכמותיתהחשיבהבתחומיהפסיכומטריתבבחינהוהןהבגרותבבחינתהןנמוכיםערביםשלההישגים•

.היהודיםשללאלובהשוואהוהאנגליתהמילולית

האחרוןבסבב.PIAACהיסודמיומנויותבמבחןמשתקףגםזהופער,בבגרויותמהפערגדולבפסיכומטריהפער•

היוהערביםציוניואילוOECD-הלממוצעדומיםהיוהיהודיםציוניממוצע,(2015–2014לשנים)התכניתשל

9לעומת,בסיסיותתקשובמיומנויותחסרינמצאומהערביםאחוזים34,כןכמו.נקודות50–40-בכמכךנמוכים

.מהיהודיםבלבדאחוזים

.לסטטיסטיקהמרכזיתלשכה,האקדמיותובמכללותבאוניברסיטאותראשוןלתוארהסטודנטיםשלאקדמיהטרוםהרקע:מקור
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אקדמי-הטרוםבשלבהחינוךבמערכתתקצובפערי

.  אחוזים מהתקציב לתלמיד יהודי3.5-ו נמוך ברמה המצרפית ב"התקציב לתלמיד ערבי בשנת תשע•

.  עולה כי הפער גדול יותר, כאשר בוחנים את גודל הפער לפי שלב חינוך ומדד טיפוח•
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מדד טיפוח

יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה

ו  "תשע, לפי שלב חינוך ומדד טיפוח, עומק הפער בעלות ממוצעת לתלמיד בין יהודים לערבים

. ו"תשע–מצגת ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך , משרד החינוך: מקור

ההון האנושי

7



ההון האנושי
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תואר ראשון תואר שני תואר שלישי
לימודי תעודה כ"סה

2016–1990, לפי סוג תואר, חלקם של הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות

.  חלקם של הסטודנטים הערבים במערכת ההשכלה הגבוהה עלה במהלך השנים•

הערביםמהסטודנטיםאחוזים14.1רק.במכללותלומדיםבישראלראשוןלתוארהערביםהסטודנטיםמרבית•

.האוניברסיטאותשלהראשייםבקמפוסיםלמדוראשוןלתואר

השכלהברכישתשמדוברככלגדוליםאלוופערים,באוכלוסייהמחלקםנמוךעדיןבאוניברסיטאותחלקם•

.יותרמתקדמת

.לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, עיבודים מהשנתון הסטטיסטי לישראל: מקור
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ההון האנושי

כך שזו עלתה על  , עלייה משמעותית במהלך השנים בהשתתפותן של נשים ערביות בהשכלה הגבוהה•

.השתתפותם של גברים ערבים

חלקם של הערבים במקצועות הטכנולוגיה והמדעים המדויקים המאופיינים בביקוש גבוה בשוק העבודה •

.   אם כי עלה בשנים האחרונות, נמוך יחסית
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שיעור בוגרי תואר ראשון שיעור הערבים באוכלוסיה

2016שנת , לפי מקצועות לימוד, שיעור הערבים מסך בוגרי תואר ראשון בכלל המוסדות האקדמיים

(".16/2015)ו "נתונים נבחרים על מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשע-השכלה גבוהה בישראל ", ס"הלמ:מקור
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שוק העבודה

מצבתמונת–ישראלערבייתעסוקת

נשיםגברים

אחוזים  35-כ: שיעורי תעסוקה  נמוכים•פרישה מוקדמת מכוח העבודה•מאפיינים

.אחוזים אצל נשים יהודיות82-לעומת כ

ריכוז גבוה במשלח יד של מכירות ושירותים  •

ומשלח יד אקדמי בדגש על ענפי החינוך  

.ושירותי הבריאות

אחוז גבוה מועסק במשלחי יד •גורמים

המצריכים כושר פיזי

מועסקים במשלחי יד המתאפיינים  •

בהשכלה נמוכה

התופעה של תמיכת הילדים בהוריהם  •

בגיל צעיר מאוד

רמת השכלה נמוכה יחסית  •

עמדות תרבותיות מסורתיות בנוגע לתפקיד  •

האישה

פריסה גיאוגרפית מוגבלת וריחוק גיאוגרפי  •

ממקומות עבודה

עלות גבוהה של יציאה לעבודה ואפליה  •
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שוק העבודה

ישראלערביישלהשכרועלהתעסוקהעלהמשפיעיםגורמים

.נשיםבקרבוהןגבריםבקרבוהןההשכלהרמותבכלקיימיםלערביםיהודיםביןשכרפערי•

•Bar and Zussman(2017)שירותיםלקבלמעדיפיםהיהודייםמהלקוחותמבוטללאששיעורמצאו

עובדיםגיוסלגביהחלטותעלמשפיעותאלההעדפות.יהודיםעובדיםבעיקרהמעסיקיםממקומות

.השירותומחירי

•(2006) Asali2003–1990השניםביןוהתחזקותהשכראפלייתשלקיומהמצא.

קיימתשכראפלייתכימצאו2009–1997בשניםהשכראפלייתאתשבחנו(2011)וחטאבנבואני,מיעארי•

,העלייהגל:כגון,במשקלשינוייםבהתאםמשתנההאפלייהומידת,התקופהכללאורךומובהקת

.הזריםהעובדיםומספרהאינתיפאדה

אפליה בשוק העבודה והפרת חוקי עבודה
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שוק העבודה

ישראלערביישלהשכרועלהתעסוקהעלהמשפיעיםגורמים

טיפולבמסגרותמשתמשותאשרהעובדותהאימהותבשיעורהאחרוןבעשורהערביבמגזרחדהעלייה•

נשיםלעומתאחוזנקודות20-בכנמוךעובדותערביותנשיםבקרבהשימוששיעור,זאתעם.בילדים

.יהודיות

לביןהערביבמגזרהיוםמעונותסבסודתקציבביןאחוזים80-כשלפערקייםהאוצרמשרדנתוניפיעל•

.היהודיהמגזר

זוהקצאהאך,הערבילמגזרהיוםמעונותשל(בינוי)הפיתוחמתקציבאחוזים20משוריינים2014משנת•

.שניםארוךמצטברתקצובתתלנוכח,הקיימיםהפעריםאתלסגורמנתעלמספיקהאינה

ומבעיהבירוקרטייםמחסמיםכתוצאההיתרבין,הערביבמגזרוהסבסודהפיתוחתקציבישלחלקימימוש•

.לבניהקרקעותהקצאתשל

חסמי יציאה לעבודה
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שוק העבודה

ישראלערביישלהשכרועלהתעסוקהעלהמשפיעיםגורמים

מתקצובכתוצאה,הערבייםביישוביםשניםבמשךנמוכהתשתיותורמתמוסדרתציבוריתתחבורההיעדר•

.המקומיותהרשויותשלהכלכלימצבןולנוכחלקוי

:ממשלתיתממדיניותכתוצאהציבוריתלתחבורהבנגישותשיפורחל2012מאז•

.אחוזים27-בכגדלהאוטובוסיםקוויסבסודעלות✓

.אחוזים29-בכהשנתיתוהנסועהאחוזים42-בכהתרחבהשבועיותהנסיעותמספר✓

לתחבורההסבסודבתקציבהערבייםהישוביםשלחלקם:מספקתובלתינמוכהעדיןהשירותרמת•

והנסיעותהסופייםהיעדיםבמספראחוזים90עדשלפעריםוקיימים,באוכלוסיהמחלקםנמוךציבורית

.לערבייםיהודיםישוביםבין

לתשתיותההשקעהבתקציביהערבייםהישוביםשלחלקם:תחבורהבתשתיותלהשקעהחלקימענה•

שדרוגעבורח"שמיליון200החומשתכניתבמסגרתהוקצו,כן-כמו.אחוזים17–14-לעלהעירוניות

.2015-בערביםיישוביםחוציבינעירונייםכבישים

תחבורה ותשתיות
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שוק העבודה
ישראלערביישלהשכרועלהתעסוקהעלהמשפיעיםגורמים

כתוצאההיתרבין,היהודייםלישוביםביחסאיכותיתלתעסוקהנמוכותוהזדמנויותמצומצםהיצע•

.ומסחרתעשייהבשטחיממחסור

היישוביםלעומתהיהודייםביישוביםשבעהפיעדגדוללתעשייההמיועדלתושבהממוצעהשטחהיקף•

.שלושהפיעדלעסקיםוהשטח,הערביים

תעשיהאזורישלופיתוחתכנון,לייזוםניהולייםבקשייםגםמתבטאתהערביותהרשויותשלחולשתן•

.פרטיתבבעלותהינןהקרקעותומרבית,לפיתוחזמינותבקרקעותמחסורקיים,לכךבנוסף.ומסחר

:תעשייהאזוריבפיתוחההשקעהבהיקףעלייהניכרתהאחרונותבשנים•

.הערבילמגזרהופנהההשקעהתקציבמסךאחוזים30-כ✓

"הארץלב"התעשייהאזור;להייטקהמיועד"נצרתהתעשייהגן"כדוגמתתעשיהאזוריהוקמו✓

.קאסםבכפרההייטקעירופרויקט

פיתוח אזורי תעשיה
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שוק העבודה
ישראלערביישלהשכרועלהתעסוקהעלהמשפיעיםגורמים

.היהודייםביישובים5.5לעומת2.3עלעומדהערבייםהישוביםבקרבהממוצעכלכליהחברתיהאשכול•

.מגוריםמוטהארנונהומתמהילנמוכיםגביהמשיעוריהמושפעותנמוכותעצמיותהכנסות•

מידתלביןהערביותהמקומיותברשויותהארנונהגבייתביןמקשרים(2009)ודהןבסט-בן✓

חמולתיתבריכוזיותהמתאפיינותערביותמקומיותברשויות.רשויותבאותןהחמולתיתהריכוזיות

.מארנונהיחסיתנמוכותלהכנסותלצפותיש,יחסיתגבוהה

ובתהליכיאיזוןבמענקימתמשכתובתלותרעועפיננסי-כלכליבמצבברובןמאופיינותהערביותהרשויות•

.מחזורייםהבראה

נמוךעדייןהואאך,הגבייהבשיעורשיפורבשלבעיקר,זאת.העצמיותההכנסותגדלוהאחרונותבשנים•

.יהודיותרשויותלעומתאחוזים30–20-בכהערביותברשויות

רשויות מקומיות
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

,Hsiehידיעלהוצעאשרתעסוקתיתבחירהשלמודלנציגלהלן• Hurst, Jones and Klenow(2016).

-שיווישלבמסגרתהמשולבתRoy(1951)שלהתעסוקתיתהבחירהמודלשלמשוכללתגרסהעלמתבססהמודל•

.זמןפניעלבאוכלוסייהשונותקבוצותשלהתעסוקתיותבתוצאותההתפתחותאתלחקורבמטרה,כללימשקל

התיאורטיהמודל

עובדים1.

.הביתיבמגזראונתוןיד-במשלחלעבודהבשוקנמצאמהםאחדכלאשר,עובדיםשלמרצףבנויהמשק✓

.ונמוכהבינונית,גבוהה:כישוריםרמתלפייד-משלחיסוגישלושהנניח✓

.יהודיותונשיםיהודיםגברים,ערביותנשים,ערביםגברים:במשקעובדיםקבוצות✓

.העובדיםבחייתקופותשלושנבחן✓
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

(המשך)התיאורטיהמודל

אנושיהוןצבירת.2

אנושיוהון,"התקופה-קדם"בזאתעושיםהם.אנושיהוןלרכושכדיובמוצריםבזמןמשתמשיםהעובדים✓

.חייהםבהמשךקבוענותרזה

ההקצאהעלהמשפיעיםכוחות.3

.אנושיבהוןהשקעהבפניוחסמיםהעבודהבשוקאפליהשקיימתהיאההנחה✓

Becker))עלמתבססזהרעיון.השכרעל'מס'שלכסוגהעבודהבשוקהאפליהעללהסתכלניתן✓ ,1957.

במידהמשפיעזה'מס'שכך,מסוימתמקבוצההעובדיםכלאתלרעהמפליםהפירמותשבעליהיאההנחה

.הקבוצהמאותההאנשיםכלעלזמןנקודתבכלשווה

הספציפייםכישוריםלרכישתמוגדלותכספיותבעלויותמתבטאיםאנושיבהוןהשקעהבפניחסמים✓

.מסויםלמקצוע
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

(המשך)התיאורטיהמודל

תעסוקתיתבחירה.4

במגזריעבדוהםכימניחיםהם,אנושיבהוןהשקעהלגביההחלטותאתמקבליםהפרטיםכאשר✓

.ידם-עלהנבחר

.יותרמאוחרבשלבמתקבלתלאאולעבודאםהבחירה✓

אשר,המקצועלגביהחייםשלהראשונהבתקופהבחירהלמעשההיאהתעסוקתיתהבחירהבעיית✓

.שלהםהתקציבבמגבלתהתחשבותתוךהחייםפניעלתועלתםלמקסוםיביא

,אנושיהוןברכישתהמושקעמהזמן(שלילית)מושפעת,תצרוכתמהיקף(חיובית)מושפעתהתועלת✓

.הידממשלחיאחדבכלהעיסוקמעצםהתועלת/ומההנאה

העבודהבכוחהשתתפות.5

.הביתיבמגזראוזהידבמשלחלעבודאםמחליטהוא,ידמשלחבוחרשהפרטלאחר✓

השקעותעבורתשלומיםבניכויביתימייצורההכנסההיאתצרוכתו,הביתיבמגזרבוחרהפרטאם✓

.(האנושיבהוןההשקעהאתלממןכדישלקחהלוואותהחזר)אנושיבהון
18



מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

(המשך)התיאורטיהמודל

התצרוכתמוצראתהמייצרותפירמות.6

.הידמשלחיסוגיבשלושתעובדיםבאמצעותהתצרוכתמוצראתמייצרותהפירמות✓

שאינןלקבוצותהמשתייכיםעובדיםמהעסקתהפירמותבעלישליותרנמוכהתועלת-לאפליה"העדפות"✓

.עליהםאהובות

היאשבהמהאפליהגםמושפעתזותועלת.הפירמהשלהבסיסימהרווחהיאפירמהכלבעלשלתועלתו✓

.(הומוגניותהנחת)קדומותדעותבעלהואהבעליםשבהומהמידה,נוקטת

מפוצההפירמהבעלישלהתועלתהפסד,פחותאוהביםשהםמקבוצהעובדשוכריםהפירמהבעליכאשר✓

.זהלעובדהמשולםיותרנמוךשכרי"ע
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

(המשך)התיאורטיהמודל

(ספרבתי)השכלה-מוצרהמייצרותפירמות.7

.שלהםהאנושיבהוןכתשומהבומשתמשיםוהם,השכלה-מוצרלעובדיםמוכרותאלופירמות✓

לרעהמפלותההשכלהמוצראתהמייצרותהפירמותגם,המוצראתהמייצרותלפירמותבדומה✓

.שונותקבוצות

:ממורכבזהבמשקהתחרותיהמשקל-שיווי.8

חייהםבמהלךאנושיבהוןומוצריםזמןהשקעתולגביתצרוכתלגביהפרטיםבחירות✓

"התקופהקדם"בידמשלחבחירתלגביהחלטתם✓

מכןשלאחרמהתקופותאחתבכלהעבודהבכוחהשתתפותעלהחלטתם✓

הידממשלחיאחדבכלקבוצהמכלהאפקטיביותהעבודהיחידותכלסך✓

במשקהתוצרסך✓

הידממשלחיאחדבכלהשכר✓
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

העבודהבשוקוחסמיםאנושילהוןלחסמיםדוגמאות

אנושילהוןחסמים1.

מסוימיםכישוריםבפיתוחומוריםהוריםידיעלבניםהעדפת✓

וערביםיהודיםשלספרבתיביןבאיכותהבדלים✓

ערביםספרלבתימשאביםשלנמוכההקצאה✓

מסוימיםבמקצועותמבחירהערביםהמסיטותחברתיותנורמות✓

העבודהבשוקחסמים.2

מיעוטיםבניעובדיםעליהודיםעובדיםהעדפת✓

יהודיםשירותאנשיוהעדפתלקוחותאפליית✓

מיעוטיםבניעלשליליםסטריאוטיפים✓

ערביותנשיםעבודתעלמביתתרבותייםחסמים✓
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

הנתוניםומקורמבנה.1

.2008-ו1972,1983,1995השניםעבוראוכלוסיןממפקדנתוניםלנויש✓

.ושכרהשכלה,מועסקיםמספרעלנתוניםמחלציםאנו1983-ו1972שלהמפקדמנתוני✓

.המועסקיםמספרעלנתוניםמחלציםאנו2008-ו1995שלהמפקדמנתוני✓

.שניםאותןעבורהכנסותמסקרימחלציםאנו2008-ו1995השניםעבורושכרהשכלהנתוני✓

התייחסותקבוצות.2

.69-25בגיליערביותונשיםיהודיותנשים,ערביםגברים,יהודיםגברים:קבוצותארבעעלמסתכליםאנו✓

.העבודהבכוחשאינםאלוואתהשכיריםאתבוחניםאלאהמובטליםאתמכליליםאיננו✓

–50גילי)ומבוגרים(49–35גילי)בינייםגיל,(34–25גילי)צעירים:סינתטיותעוקבותשלושמגדיריםאנו✓

69).

ספרהברמתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהידמשלחיסיווגעלמתבססתהמקצועותחלוקת✓

.וגבוההבינונית,נמוכהכישוריםלרמתכלומר,מיומנויותרמתלפיהיד-משלחיאתמחלקיםאנו.אחת
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

מידע בעוקבהמאפייני העוקבהעוקבהמספר

מבוגריםגיל בינייםצעירים

2008V-צעירים ב1

1995VV-צעירים ב2

1983VVV-צעירים ב3

1972VVV-צעירים ב4

1972VV-ביניים ב5

6
1972-מבוגרים ב

V

נתוני העוקבות

(המשך)הנתוניםומקורמבנה.1
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

נשים ערביותגברים ערביםנשים יהודיותגברים יהודיםקוד מקצועעוקבה

61,62951,95322,17471,223לא מועסקים1

1162,59216,53949,5928,412

1284,176148,11616,42318,977

13113,712128,55015,28521,417

48,68468,43025,77887,087לא מועסקים2

2197,46431,74857,44716,127

2268,591158,51614,32420,013

23127,366139,87918,21920,407

116,304214,98239,11072,520לא מועסקים3

3196,07631,06020,4157,951

3255,442124,7304,6788,238

3393,19293,2547,2725,354

2008, מספר שכירים במקצועות השונים ומספר לא מועסקים

(המשך)הנתוניםומקורמבנה.1
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

2008, (ח"ש)שכר נומינלי ממוצע 

(המשך)הנתוניםומקורמבנה.1

נשים ערביותגברים ערביםנשים יהודיותגברים יהודיםקוד מקצועעוקבה

1178,259.148,857.962,408.030,387.1

1283,809.560,166.964,395.138,246.7

13138,330.389,185.587,969.462,128.3

2195,553.447,351.868,766.130,099.1

22121,691.771,018.078,440.744,392.6

23204,071.5115,880.0128,521.672,080.5

3196,166.052,575.368,895.332,944.7

32117,454.373,202.760,513.244,854.9

33216,363.4127,296.5134,755.695,816.4
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

גברים ערבים, חסמי הון אנושי

26



מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

גברים ערבים, חסמי שוק העבודה
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

גברים ערבים, סך החסמים
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

נשים ערביות, חסמי הון אנושי
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

נשים ערביות, חסמי שוק העבודה
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי

בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

נשים ערביות, סך החסמים

31



מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי
בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

נשיםגברים

החסמים  

בשוק 

העבודה

.המקצועותסוגיבכלירידהמגמתקיימת•

במקצועותהחסםבגובהמשמעותיתירידה•

.גבוההמיומנותבעלי

בעליבמקצועותיותרמתונהירידה•

.חסמיםקיימיםועדייןהבינוניתהמיומנות

כינראההנמוכההמיומנותבעליבמקצועות•

בשוקחסמיםערביםגבריםמולעמדולא

.העבודה

מהרמהנמוכיםהחסמים90-המשנותהחל•

"מעודד"השוק."מס"אפסשלהמנורמלת

בעליבמקצועותלעבודערביםגברים

.נמוכהמיומנות

רמותבכלבמקצועותירידהמגמתישנה•

.המיומנות

התרחשהביותרהמשמעותיתהירידה•

והמתונהנמוכהמיומנותבעליבמקצועות

.גבוההמיומנותבעליבמקצועותביותר

לנשיםהעבודהבשוקהחסמים2008-ב•

גבוההמיומנותבעליבמקצועותערביות

המקצועותסוגימשנייותרנמוכים

.האחרים
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי
בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

נשיםגברים

החסמים  
בהון 

האנושי

העומדיםבחסמיםמשמעותיתעלייהחלה•

במקצועותהבוחריםערביםגבריםמול

.גבוההמיומנותבעלי

נמוכהמיומנותרמתבעליבמקצועות•

.משמעותייםשינוייםחלולאובינונית

הנמוכיםבמקצועותבחסמיםירידה•

בעליהמקצועותעלבדגש,והבינוניים

.הנמוכההמיומנות

נשיםמולהעומדיםבחסמיםמתונהעלייה•

מיומנותהמצריכיםבמקצועותערביות

.גבוהה

הואביותרהמשמעותיהחסם2008בשנת•

,גבוההמיומנותהמצריכיםבמקצועות

המשמעותיהחסם70-הבשנותכאשר

המצריכיםמקצועותבקרבהיהביותר

.נמוכהמיומנות
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מודל של בחירת עבודה ופיזור תעסוקתי
בחינה אמפירית של המודל

תוצאות. 2

נשיםגברים

סך  

החסמים

:מנוגדותהשפעותשתי

במקצועותהעבודהבשוקבחסמיםירידה•

צפויהזו.ובינוניתנמוכהמיומנותהמצריכים

ובכךערביםגבריםשלשכרםאתלהעלות

לצאתאלוגבריםשלהתמריץאתלהגדיל

.לעבוד

מיומנותהמצריכיםבמקצועותבחסמיםעלייה•

האנושילהוןבחסמיםמעלייהנובעתגבוהה

בינוניתבמיומנותבמקצועותלבחור"דוחפת"ו

.יותרנמוךהשכרבהם,ונמוכה

במקצועותיותרגדולריכוזצפוילפיכך•

,יחסיתהנמוךהשכרבהינתן.נמוכהבמיומנות

.יותרנמוךיהיהההשתתפותשיעור

מיומנותהמצריכיםמקצועותעבורירידה•

בחסמיםהןמירידהמונעת,בינוניתאונמוכה

.העבודהבשוקבחסמיםוהןאנושילהון

ערביותנשיםמולעמדועדיין2008לשנתנכון•

הקבוצותלשארביחסגבוהיםחסמים

.אלובמקצועות

ירידה-גבוההמיומנותבעליבמקצועות•

בחסמיםועלייההעבודהבשוקבחסמים

הואנטוהאפקטכאשר,אנושילהוןבשוק

.קלהירידה

העבודהבשוקבחסמיםהמשמעותיתהירידה•

שליותרגדולהלהשתלבותשהובילהזוהיא

.העבודהבכוחערביותנשים
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מדיניותצעדי

שבאהמשמעותיתמשאביםהקצאתתוךהכלכליהפיתוחשלהעמקהעלהאחרונותבשניםהחליטההממשלה

:שבהןשהמשמעותיותממשלהבהחלטותביטוילידי

(1539ממשלההחלטת)₪מיליון800שלבהיקף2010במרץהחומשתכנית•

₪מיליארד5.8-כשלבהיקףהספרבבתיהתחתונהבחטיבההדיפרנציאציהמידתהעמקת•

,הערביתלחברההממשלתיבתקצובהפעריםלצמצום₪מיליארדי9.637בסך2015בדצמבר922החלטה•

.2020–2016לשניםשלההכלכליהפוטנציאלולמיצויתעסוקהלעידוד

2017נתשסוףעד.שקלמיליארד3-מלמעלהשלבהיקףתקציביםהאוצרממשרדהועברו2016נתשבמהלך•

.שקלמיליארד2-כשלכהיקףתקציביםלעבורצפוייםהיו

:הבאיםהתחומיםאתהיתרביןמקיפהההחלטה•

2016-2020תקציב לשניםתחום
(₪מיליארדי )

2.9תחבורה ציבורית ותשתיות

1.4רשויות מקומיות

1.1חינוך

0.6תעשיה ומסחר

0.5קידום תעסוקה 35



סיכום

מורכבתהמצטברתהתמונה

,ובתעסוקהבהשכלהלמשל,רביםבתחומיםשחלההתקדמותאףעל•

נחותותחברתיות-כלכליותלתוצאותמגיעהעדייןהערביתהחברה

.היהודיתהחברהשלמאלו

לאור.הפעריםלצמצוםממשלתיתלמדיניותנרחבמקוםיש,לפיכך•

.המדיניותמאמצילתגבורמקוםשישנראההימשכותם

36



תודה על ההקשבה
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