
.

2018, במאי6

(קלינר)וניצה קסיר , ישיב ערן
פאלקמכון , כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל"



אחד מכל שני אנשים בחברה הערבית הוא  •
א"לבטללפי ההגדרה של המוסד , עני

מכלל העניים48%-הערבים מהווים כ•

הביתמשקהוצאותלסקר(מעודכנים)עיבודים.מדיניותלמחקריהחרדיהמכון,"החרדיתבחברהעונישלשוניםהיבטים–החרדיתבחברהועוניתרבותעל".2017,שי-צחורואסף,ניצה(קלינר)קסיר:מקור
.2016,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשל

52.0%

14.4%

21.9%

ערבים יהודים כ אוכלוסייה"סה

2016, שיעור העניים

עוני ותעסוקה: רקע

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%A3-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%99.pdf


73.1%

27.2%
34.3%

19.7%
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כלל האוכלוסייהיהודיםערבים

מעמד נמוך מעמד ביניים מעמד בינוני גבוה מעמד גבוה

2016, נפשות, (לפי רמות הכנסה)התפלגות המעמדות הכלכליים 

אתגריעלומבטהרשותפעילותסיכוםמאמריםאסופת":בתוך,"החרדיהציבורבקרבפיננסיתהתנהלותודרכיעונישלשוניםהיבטים,החרדיתבחברהחובות?ענימיהו".2018,ניצה(קלינר)קסיר:מקור
.2016,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהביתמשקהוצאותלסקרעיבודים.והגבייההאכיפהרשות,"ומחראתמולהאכיפהרשות,אקדמיכנס,"העתיד

החציוניתמההכנסה75%-מנמוכהשהכנסתםהביתמשקי:נמוךמעמד
.(סטנדרטיתלנפש)

החציוניתמההכנסה75%-מגבוההשהכנסתםהביתמשקי:בינונימעמד
.)סטנדרטיתלנפש)125%-מונמוכה
מההכנסה125%-מגבוההשהכנסתםהביתמשקי:גבוה-בינונימעמד

.(סטנדרטיתלנפש)200%-מונמוכההחציונית
החציוניתמההכנסה200%-מגבוההשהכנסתםהביתמשקי:גבוהמעמד

.(סטנדרטיתלנפש)

עוני ותעסוקה: רקע

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/summary_10years_of_activity/he/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94 %D7%95%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%94 %E2%80%93 %D7%90%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%9C %D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A8.pdf


תעסוקה ואיכות התעסוקה הם גורמים מרכזיים המשפיעים על עוני ומצב כלכלי•

.ומשליך עליו, חברתי-שילוב בשוק העבודה מושפע גם מרמת הפיתוח הכלכלי•

76.2%

49.0%

7.9%

0 1 2+

ההסתברות להימצא מתחת  
קטנה ככל  , לקו העוני

שמספר המפרנסים גדול יותר
(*קלינר-וניצה קסירפלוגקרנית )

2016, לפי מספר המפרנסים במשק הבית, שיעור העניים בישראל

מתייחס למשקי בית בהם . 2016,  מבוסס על דוח המוסד לביטוח לאומי. עיבודים לסקר הוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המכון החרדי למחקרי מדיניות, 2018, ניצה( קלינר)קסיר : מקור
.542–516', עמ, (דצמבר)4, רבעון לכלכלה, "על עוני עבודה ומה שביניהם", קסיר( קלינר)קרנית וניצה פלוג(.                                           * 64–25)המפרנס  העיקרי בגיל העבודה העיקרי 

עוני ותעסוקה: רקע

http://www.boi.org.il/deptdata/mehkar/papers/dp0108h.pdf


:מאפיינים מרכזיים

פרישה מעבודה בגיל צעיר מאוד•

שכר נמוך•

רבים מהמועסקים עובדים בעבודות פיזיות•

שיעור גבוה של מועסקים במשלחי יד שאינם מצריכים השכלה גבוהה•

בחלק מתחומי הלימוד יש שיעור גבוה שאינם מועסקים במקצוע , בקרב האקדמאים•
שלמדו

– Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs: המקור Key Features and Policy Solutions”
.86-39' עמ, 84סקר בנק ישראל , "דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה",2010, קסיר( קלינר)וניצה , וישיב ערן

עוני ותעסוקה: רקע

http://www.tau.ac.il/~yashiv/Israeli Arabs in the Labor Market -- Policy Paper.pdf
http://www.boi.org.il/deptdata/mehkar/seker84/surv84_2.pdf


35%

81%

73%

2017נשים , שיעורי תעסוקה

ערבים יהודים כלל האוכלוסייה

:מאפיינים מרכזיים

שיעור התעסוקה נמוך•

אך הפער עם הנשים  , שיעור התעסוקה גדל על פני זמן•
היהודיות לא נסגר

שיעור גבוה של מועסקות בחלקיות משרה•

(ובעיקר בחינוך)ריכוז גבוה בשירותים ציבוריים •

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”
.2017, 64–25גילי , ס"הלמונתונים מעודכנים מסקר כוח אדם של 

עוני ותעסוקה: רקע

http://www.tau.ac.il/~yashiv/Israeli Arabs in the Labor Market -- Policy Paper.pdf


חסמים לרכישה של הון אנושי–העבודה -שוק-חסמים טרום▪
הקצאת משאבים לא זהה•

מתקנת בקבלה ללימודים-העדפה/אפליה•

הספר הקיימים במקום מגוריהן של הקבוצות השונות-הבדלים באיכות בתי•

נורמות חברתיות המונעות מחברי קבוצה כלשהי לעסוק במקצוע מסוים•

חסמים הקשורים בשוק העבודה▪
אפליה•

מחסור באזורי תעסוקה נגישים, רמת תחבורה ותשתיות נמוכה•

חסמי יציאה לשוק העבודה כמחסור במסגרות לגיל הרך•

חולשה של רשויות מקומיות  •

העדפות אישיות תרבותיות▪

עוני ותעסוקה: רקע



:בשלב הטרום אקדמי
שיעורי הנשירה של תלמידים ערבים בבתי ספר גבוהים יותר•
(TIMSSומבחני PISAמבחני , ב"תוצאות מבחני המיצ)רמת הציונים של התלמידים נמוכה יותר •
(והציונים באנגלית ובמיוחד במתמטיקה נמוכים יותר)שיעור הזכאים לתעודת בגרות נמוך יותר •
בחשיבה מילולית ובאנגלית, בחשיבה כמותית–ההישגים במבחן הפסיכומטרי נמוכים יותר •

:בהשכלה הגבוהה
(ופוחת ככל שעולים בתארים)שיעור הסטודנטים בהשכלה הגבוהה נמוך יותר •
שיעורי נשירה גבוהים יותר•
משך הלימודים לקבלת התואר ארוך יותר•
שיעור גבוה מהסטודנטים לומד במכללות•
ריכוז גבוה בלימוד מקצועות בעלי פוטנציאל הכנסה נמוך•

:(ומעלה16בקרב בני )מיומנויות בוגרים 
נמוכות ( אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, אוריינות קריאה)רמות המיומנויות הנדרשות לשוק העבודה •

ההון האנושי: רקע

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf


יותרנמוכההערביתבחברההחינוךמערכתרמת•

אקדמי-הטרוםבשלבהחינוךבמערכתתקצובפערי•

3.5-ו נמוך ברמה המצרפית ב"התקציב לתלמיד ערבי בשנת תשע−

אחוזים מהתקציב לתלמיד יהודי

עולה כי  , כאשר בוחנים את גודל הפער לפי שלב חינוך ומדד טיפוח−

הפער גדול יותר

תרבותית-בחירה אישית•

 ₪16,789  ₪17,365

תקציב לתלמיד במערכת החינוך  
ו"תשע, לפי אוכלוסיות

בחינוך הערבי בחינוך היהודי

ההון האנושי: רקע

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf


עבודהחוקיוהפרת(המדינהבשירותמתקנתהעדפהלצד)העבודהבשוקאפליה•

יוםבמעונותכמחסור–נשיםבקרבהעבודהלשוקיציאהחסמי•

נמוכותציבוריותותשתיותתחבורהרמות•

נגישים(ותעשייה)תעסוקהבאזורימחסור•

ופיתוחתכנון,ייזוםעלמקשה–הערביותהמקומיותהרשויותשלחולשה•

(.דצמבר)גבעת חביבה , "רקסית'הדרוזית והצ, החברה הערבית–פיתוח כלכלי : תמונת מצב. "2016, שי-ניצה ואסף צחור( קלינר)קסיר :מקור

חסמים בשוק העבודה: רקע

https://drive.google.com/file/d/0B8ZCxlGIh1ghWTR4TGZuWks1YTQ/view


(.דצמבר)גבעת חביבה , "רקסית'הדרוזית והצ, החברה הערבית–פיתוח כלכלי : תמונת מצב. "2016, שי-ניצה ואסף צחור( קלינר)קסיר :מקור
.פאלקמכון : ירושלים, כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: תוךב, "כלכלת החברה הערבית בישראל"(. בקרוב)2018, קסיר( קלינר)וניצה , ישיב ערן

הנתונים , בעקבות הקצאות משאבים והפעלת תכניות מדיניות בתחומים שונים•
מצביעים על שיפור ברוב התחומים, של החברה הערבית על פני זמן

הנתונים גם מצביעים על אי סגירת הפערים עם החברה היהודית, אך•

תמונת מצב

https://drive.google.com/file/d/0B8ZCxlGIh1ghWTR4TGZuWks1YTQ/view
http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf


,Hsieh]כללימשקלשיווישלמודלבמסגרת• Hurst, Jones and Klenow(2016);עלהמתבססRoy(1951])

לרכישתעבודה-שוק-טרוםחסמים:השוניםהחסמיםסוגישלהיחסיתפקידםאמפיריתנבחנו

ידמשלחבחירתושלהאנושיההוןרכישתלאחרהעבודהבשוקוחסמיםאנושיהון

שנים40-כשלתקופהעלהסתכלנו✓

יהודיותונשיםיהודיםגברים,ערביותנשים,ערביםגברים:אוכלוסייהקבוצות4בחנו✓

.ונמוכהבינונית,גבוהה:הנדרשתהכישוריםרמתלפיקבוצות3-ליד-משלחיאתחילקנו✓

אחתבכל.בלימודיםההשקעהאתשסייםלאחר"(מבוגרים"ו"בינוניים","צעירים)"האדםשלבחייותקופות3בחנו✓

הביתיבמגזרעבודהלביןשלהםהנבחרהיד-במשלחעבודהביןבוחריםהעובדיםהתקופותמשלוש

ומחושבים בהשוואה  , החסמים במודל יחסיים
1לחסמים של גברים יהודים שנורמלו לערך 

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק

מודל

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf


גבריםמולהעומדיםבחסמיםניכרתעלייה•
המצריכיםיד-במשלחיהבוחריםערבים

גבוההמיומנות

בינוניתמיומנותרמתהמצריכיםיד-במשלחי•
השניםפניעלשינוייםחלולא

נמוכהמיומנותרמתהמצריכיםיד-במשלחי•
(קטנהירידהעם)שינויחלולאכמעט

גברים ערבים, חסמי הון אנושי

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf


העבודהשוקבחסמיירידהמגמת•

מיומנותהמצריכיםיד-במשלחיבולטתהירידה•
חסמיםקיימיםעדייןאך,גבוהה

לאכיעולהנמוכהמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
,העבודהבשוקחסמיםערביםגבריםמולעומדים
מיתרונותנהניםאףהם90-הומשנות

גברים ערבים, חסמי שוק העבודה

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק
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גברים ערבים, סך החסמים

מיומנותהמצריכיםהיד-במשלחיבחסמיםירידה•
,בקרבםהשכרלהעלאתפועל.בינוניתאונמוכה

לעבודלצאתאלוגבריםשלהתמריץולהגדלת

מיומנותהמצריכיםהיד-במשלחיבחסמיםעלייה•
,האנושילהוןבחסמיםמעלייהנובעתגבוהה

מיומנותהדורשיםיד-במשלחילבחור"דוחפת"
יותרנמוךהשכרשבהם,נמוכהאובינונית

יד-במשלחייותרגדוללריכוזפועליםהחסמים•
הנמוךהשכרבהינתן.נמוכהמיומנותהמצריכים

יותרנמוךיהיהההשתתפותשיעור,יחסית

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק
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נשים ערביות, חסמי הון אנושי

מיומנותהמצריכיםהיד-במשלחיבחסמיםירידה•
נמוכהמיומנותעלבדגש,בינוניתאונמוכה

בינוניתמיומנותהמצריכיםהיד-במשלחיהחסמים•
יהודיםגבריםעםהפערסגירתכדיעדירדו

ערביותנשיםמולהעומדיםבחסמיםעלייה•
גבוההמיומנותהמצריכיםהיד-במשלחי

החסםהאלפייםשנותשלהראשוןהעשורבסוף•
המצריכיםהיד-במשלחיהואביותרהמשמעותי

היההמרכזיהחסם70-הכשבשנות,גבוההמיומנות
נמוכהמיומנותהמצריכיםבאלה

מיעוטלקבוצתהשתייכותןבשלכפולקושיערביותלנשים

יותרמסורתיתובחברהנשיםובהיותן

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק
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נשים ערביות, חסמי שוק העבודה

המיומנויותרמותבכליד-במשלחיבחסמיםירידה•

במקצועותהתרחשהביותרהמשמעותיתהירידה•
באלהביותרוהמתונה,נמוכהמיומנותהמצריכים
גבוההמיומנותהמצריכים

-במשלחיערביותלנשיםהעבודהבשוקהחסמים•
רקוגבוהים,נמוכיםגבוההמיומנותהמצריכיםיש

יהודיםגבריםלשלבהשוואהבמעט

-במשלחישמדוברככליותרנמוכההחסמיםרמת•
יותרגבוההמיומנותרמתהמצריכיםיש

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf


נשים ערביות, סך החסמים

המיומנויותרמותבכליד-במשלחיבחסמיםניכרתירידה•

חסמיםעומדיםערביותנשיםבפני,הניכרתהירידהלמרות•
הקבוצותלשארביחסגבוהים

הירידה,בינוניתאונמוכהמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
העבודהבשוקומחסמיםאנושילהוןבחסמיםמירידהמּונעת

בחסמיםעלייה–גבוההמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
העבודהבשוקבחסמיםבירידהשקוזזהאנושיהוןלרכישת

גדולהלהשתלבותהובילהבחסמיםהמשמעותיתהירידה•
העבודהבשוקערביותנשיםשליותר

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל

מכון:ירושלים,האחרונותהשניםבעשריםישראלכלכלת,(עורכים)זוסמןואסףגרונאוראובן,בסטבןאבי:בתוך,"בישראלהערביתהחברהכלכלת".(בקרוב)2018,(קלינר)קסירוניצה,ערן,ישיב:מקור

.פאלק

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf


משמעותיתמשאביםהקצאתתוךהכלכליהפיתוחאתהעמיקההממשלה

:מורכבתהמצטברתהתמונה,זאתעם

רביםבתחומיםהתקדמות,אחדמצד•

היהודיתהחברהמשלנחותותחברתיות-כלכליותלתוצאותמגיעהעדייןהערביתהחברה,ההתקדמותאףעל,שנימצד•

זמןפניעל,העבודהבשוקוהן(אנושיהוןברכישת)העבודה-שוק-טרוםשלבתקופההןחסמיםעומדיםעדייןהערביתהחברהבפני•

בהשוואה)אנושיהוןברכישתהיחסייםבחסמיםהשינוייםבכיוונימעורבתתמונהלצדהעבודהבשוקהיחסייםבחסמיםירידה

(יהודיםלגברים

אנושיהוןברכישתובעיקרהעבודהבשוקהחסמיםלצמצוםהמדיניותלהעמקתמקוםשישעולההפעריםסגירתאילנוכח•

הם"2030תעסוקהועדת"ושלהציבורובשיתוףרחבמומחיםצוותידיעל"משותפתלחברהדרכיםמפת"בשגובשוההמלצות•

בכללותהבישראלהחברהושלהערביתהחברהשלהמצבולשיפור,אלהפעריםלצמצוםלסייעשיוכלבכיווןצעדים

סיכום



nitsa@machon.org.il
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