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:  הכלכלי של האוכלוסייה החרדית והמיעוטים השלכות-למצב החברתי

על החברה החרדית והמיעוטים בישראל▪

(החברה החרדית והמיעוטים מהווים כשליש מהאוכלוסייה)על כלל האוכלוסייה ▪

2

לכל קשת , במדינת ישראל יש מקום לכולם"...
ואם תחסר פיסה אחת מהפאזל התמונה לא , הצבעים

."תהיה שלמה
(2018, מרים פרץ)
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ארצות הברית OECDממוצע 
ישראל

- OECD data, Economic Outlook No 102.:נתונים November 2017, real GDP Forecast

התוצר בישראל צומח בקצב הגבוה  
מקצב הצמיחה של התוצר  

(3%)הפוטנציאלי 
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- OECD Stat. LFS by sex and age:נתונים indicators( . 2016שנת , 64–25גילי.)
.77.1%-הגיע שיעור התעסוקה בישראל ל2017בשנת 

73.0%
73.9%

76.6%

OECDממוצע  ארצות הברית ישראל

64–25גילי , 2016שיעור התעסוקה 

גבוה גם בהשוואה בינלאומיתשיעור התעסוקה➢
OECDדומה לממוצע -גברים –
OECD-גבוה משמעותית מה-נשים –

שיעור התעסוקה הגבוה משקף שיעור  ➢
השתתפות גבוה בשוק העבודה ושיעור אבטלה  

נמוך ברמה היסטורית

בכל אחת משלוש השנים  3%-השכר הריאלי עולה בכ➢

.ב"מארה3ופי , OECD-מעל הממוצע ב50%, האחרונות
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(אחוזים)יחס החוב הציבורי לתוצר 

ארצות הברית OECDממוצע  ישראל

OECD.: נתונים

יחס החוב לתוצר של ישראל ירד  ➢
בשיעור ניכר בחמש עשרה  

השנים האחרונות

60%-ירד מתחת ל2017במהלך ➢
(מאסטריכטהיעד באמנת )
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.18.4.2018, טרכטנברג נלקחו מכתבה של מירב ארלוזורוב' הציטוטים של פרופ: מקור

 כלומר האם היא מושתתת על יסודות  , בת קיימאהאם הצמיחה היא
? שיאפשרו המשך צמיחה גבוהה

 כלומר האם היא מגיעה לכלל  , מכלילההאם הצמיחה היא
?האוכלוסייה

6

"כלכלי-אבל כישלון מיקרו...כלכלית מסחררת-אנחנו הצלחה מאקרו"

אנחנו באופוריה מסוחררים מההצלחה שלנו ומהתחושה שאנחנו מעצמה  "
"ולא מבחינים בעננים שמתקדרים באופק, אזורית

מנואל טרכטנברג' פרופ



Data: World Economic Forum
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מדד פיתוח וצמיחה מכלילה

מדד פיתוח וצמיחה מכלילה  
12-מורכב מWEF-של ה

:  תחומים3-פרמטרים ב
צמיחה ופיתוח•
הכללה  •
דורי וקיימות-שוויון בין•

. ההשוואה כוללת  את כל המדינות המפותחות שנבדקו: הערה
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35.2

47.0

63.3

(USD, התוצר לשעת עבודה)פריון העבודה 

.2016שנת , OECD.Stat, Level of GDP per capita and productivity:נתונים

25%–פריון העבודה בישראל נמוך ב–
בהשוואה למדינות המפותחות40%

הפער אינו נסגר על פני השנים

  הפריון הנמוך מעיב על היכולת של
המשק להמשיך ולצמוח בקצב מהיר

גורמים מרכזיים לפריון הנמוך  :
,  מיומנויות נמוכות של העובדים

תשתיות ברמה נמוכה ובירוקרטיה
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5.5%

11.6%

16.8%
17.7%

ישראל בהשוואה בינלאומית , *נפשות, OECD-תחולת העוני היחסי במדינות ה

,  2015–2014הנתונים מתייחסים לשנים שונות בטווח השנים (. שורש מספר הנפשות) OECD-מחושב לפי סולם השקילות שבשימוש ה. עוני לפי הכנסה פנויה* OECD.Stat: נתונים
.2016ובישראל הנתון הוא לשנת 
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0.246

0.315

0.360
0.390

0.459

ישראל בהשוואה בינלאומית, (יני'גמדד )אי השוויון בהכנסות 

2013.10או 2014עבור חלק מהמדינות הנתון המוצג הוא העדכני האחרון לשנת :הערה. 2015נתונים לשנת . OECD.Stat, Income Distribution and Poverty:מקור
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76.2%

49.0%

7.9%

0 1 2+

1לפי מספר המפרנסים במשק הבית, שיעור העניים

(64–25)משקי בית בהם המפרנס  העיקרי בגיל העבודה העיקרי 1. 2016, מבוסס על דוח המוסד לביטוח לאומי. עיבודים לסקר הוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  המקור
.רבעון לכלכלה, "על עוני עבודה ומה שביניהם", פלוג קרנית וניצה קסיר קלינר: מתוך2

מספר מפרנסים

ההסתברות להימצא מתחת 
לקו העוני יורדת ככל שמספר  

המפרנסים גדל    
(2קלינר-קרנית  וניצה קסירפלוג)
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חרדים
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מגמות מרכזיות בתעסוקת חרדים
עד לתחילת שנות האלפיים
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.64–25גילי , 2004–1980לשנים , עיבודים לסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  מקור

%

85.9

78.3

63.2

36.2

84.7

74.5

(אחוזים)שיעור תעסוקה של גברים 

יהודים לא חרדים
חרדים
סך הכול
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שינויים התנהגותיים  )" חברת הלומדים"ביסוס 
(מתרחשים בהדרגה

תורתו  )"ביטול המכסה של דחויי השירות הצבאי 
"(אומנותו

הגדלת היקף התמיכות הממשלתיות
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40.8%

47.9%

47.5%

68.7%

43.3%

60.2%

(אחוזים)שיעור תעסוקה של נשים 

חרדיות

יהודיות לא חרדיות

כלל האוכלוסיה

2004.16–1980שנים , 64–25עיבודים לסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גילי :  מקור



השלכות
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משקי  : מעמד נמוך. 25המעמדות הכלכליים חושבו למשקי בית שבהם ראש משק הבית מעל גיל .2003-ו1997עיבודים לסקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים : מקור
(.לנפש סטנדרטית)מההכנסה החציונית 75%-הבית שהכנסתם נמוכה מ

18

38.1%

61.5%

48.1%

71.2%

שיעור העניים שיעור המשתייכים למעמד כלכלי נמוך

שיעור החרדים העניים ושיעור החרדים המשתייכים למעמד  
כלכלי נמוך

1997 2003

18

שיעור , לעומת זאת
העניים והמשתייכים  

למעמד הכלכלי הנמוך  
-בחברה היהודית הלא

חרדית לא השתנה  
מהותית על פני השנים
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(משנה פאה א א)" כָֻּלםְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְכֶנֶגד"-לימוד התורה הוא אתוס מכונן •

ֹּאֵכל ּוַמִים ַבְמׂשּוָרה ִּתְשֶּתה"-' הסתפקות במועט'• ('משנה ד', פרק ו, מסכת אבות)" ַפת ַבֶמַלח ּת

(.טז, טו, הלכות אישות, משנה תורה)" כאילו בנה עולם, כל המוסיף נפש אחת מישראל"–מספר רב של ילדים •

נורמות קהילתיות וציווי הלכתי–סיוע ועזרה הדדית •

7.3% 7.7%

יהודים לא חרדים חרדים

שיעור האנשים שחשו  
עניים בשנה האחרונה

תרבות ועני "קסיר ואסף צחור שי ( קלינר)ניצה ; 2018, המכון החרדי למחקרי מדיניות. מבט השוואתי–איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית , רומנובקסיר ודמיטרי ( קלינר)ניצה :מקור
.ומעלה20של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בני 2016הסקר החברתי לשנת :נתונים.                2017, המכון החרדי למחקרי מדיניות, "בחברה החרדית

63%

71%

יהודים לא חרדים חרדים

שיעור המרוצים ממצבם הכלכלי
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אי מיצוי פוטנציאל  
הצמיחה  

השלכות על היקף תשלומי  
ההעברה והמיסים  

מתח חברתי בין  
האוכלוסיות

20
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מדיניות ותעסוקת חרדים
מאז שנות האלפיים
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מעבר מרווחה לתעסוקה  –שינוי תפיסת המדיניות 
קיצוץ קצבאות  ➢

(  מענק עבודה)' מס הכנסה שלילי'הנהגת , מרכזי ויסקונסין-צעדים אקטיביים לעידוד תעסוקה ➢
מסלול תעסוקה לחרדים ועוד, הרחבת הסבסוד של מעונות היום, לקראת סוף העשור

63%-לנשים ולגברים הצבת יעדי תעסוקה ➢

צבא
הקלות על יציאה לעבודה של בני ישיבה➢

מסלולים ייעודיים לגברים חרדים בצבא➢

22



.  של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017–1980עיבודים לנתוני סקרי כוח אדם לשנים . 2017, קסיר( קלינר)ניצה : מקור
.2012קיים שבר בסדרה בשל שינוי במבנה הסקר ובשיטת הפקידה בשנת (. 64–25)גילי עבודה עיקריים *

23

85.9%

78.5%

87.8%

63.2%

35.5%

51.1%

84.7%

74.3%

82.9%

שיעור תעסוקת גברים

יהודים לא חרדים

חרדים

כלל האוכלוסייה

23

עלה שיעור  2017-ל2002בין השנים  
:התעסוקה של גברים

נקודות האחוז בחברה היהודית  9-בכ-
חרדית-הלא

נקודות האחוז בחברה החרדית16-בכ-



.של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017-1980עיבודים לנתוני סקרי כוח אדם לשנים . 2017, ניצה( קלינר)קסיר : מקור
.2012קיים שבר בסדרה בשל שינוי במבנה הסקר ובשיטת הפקידה בשנת (. 64–25)גילי עבודה עיקריים *

24

47.5%

68.6%

82.1%

40.8%

50.3%

73.1%

43.3%

60.2%

73.0%

שיעור תעסוקת נשים

יהודיות לא חרדיות
חרדיות
כלל האוכלוסייה

24

עלה שיעור  2017-ל2004בין השנים  
:התעסוקה של נשים

נקודות האחוז בחברה היהודית  14-בכ-
חרדית-הלא

נקודות האחוז בחברה החרדית23-בכ-
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(51.1%)כמחצית מהגברים החרדים מועסקים ➢
87%-כ–נמוך בהשוואה לממוצע בקרב גברים יהודים לא חרדים ▪
1980בשנת 63%-כ–נמוך בהשוואה לעבר ▪
2020רחוק מהיעד הממשלתי שהוצב לשנת ▪

נבלם הגידול של שיעור התעסוקה➢

חרדי-משכרו של שכיר יהודי לא45%-השכר הממוצע של שכיר חרדי נמוך בכ➢



בהשוואה לאישה לא חרדית27%-השכר הממוצע נמוך בכ➢

(בקרב יהודיות לא חרדיות19%-בהשוואה ל)42%–ריכוז גבוה בענף החינוך ➢

הנשים החרדיות עובדות פחות שעות  ➢

שיעור המועסקות במשרה חלקית שלא מרצון גבוה➢

שיעור גבוה מדווחות שחוו הפרות של זכויות בעבודה➢

26

מה משפיע על היקף שעות העבודה של  –בין בחירה לאין ברירה ", שי-צחור, קסלר-שהינו, (קלינר)קסיר ; 2016, המכון החרדי למחקרי מדיניות, "חרדים ומה שביניהם, על עובדים מאוגדים", שי-ניצה ואסף צחור( קלינר)קסיר : מקור
.64–25גילי . סקר כוח אדם וסקר הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(. דיווחים עצמיים)ומעלה 20לגילי , של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015הסקר החברתי לשנת :נתונים(. בקרוב)2018, "נשים חרדיות

26
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מדיניות המביאה בחשבון את 
המאפיינים התרבותיים  

הייחודיים של החברה החרדית  

החלטות ממשלה  

שילוב בתעסוקה  
איכותית  

27



מיעוטים

28



עובדות מרכזיות-תעסוקה 
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66.5%

66.8%
71.9%

60.3%

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

1שיעור תעסוקה של גברים

גברים יהודים

גברים ערבים

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”
.מתעסוקה אזרחית לתעסוקה הכוללת גם תעסוקה צבאית, 2012-ל2011בסדרה יש שבר שכן שונו הגדרות התעסוקה בין שנת 1.      2016–1970שנים , ומעלה15בני , ס"הלמועיבודים מעודכנים מסקרי כוח אדם של 

30

30



Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”
.2016עיבודים מעודכנים לשנת , עיבודים מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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(אחוזים)שיעורי תעסוקה לפי גיל 

גברים יהודים

גברים ערבים

ישראלערביישלמוקדמתפרישה
:בהשוואהחריגה

למדינות מערביות  ➢
למדינות מוסלמיות וערביות  ➢

אחרות ובכלל זה ברשות  
הפלסטינית

31
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1.5

18.1

4.2
1.9

42.2

13.0
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מנהלים בעלי משלח יד 
אקדמי

,  טכנאים, הנדסאים
סוכנים ובעלי  
משלח יד נלווה

פקידים כלליים  
ועובדי משרד

עובדי מכירות  
ושירותים

עובדים מקצועיים  
בייעור  , בחקלאות

ובדיג

עובדים מקצועיים  
בתעשייה ובבינוי  

ועובדים מקצועיים  
אחרים  

עובדים בלתי  
מקצועיים

ם
זי

חו
א

תעסוקת גברים לפי משלח יד

גברים יהודים

גברים ערבים

Kasir: המקור (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions“.
(לא כולל לא ידוע. )2016עיבודים מעודכנים לשנת , עיבודים מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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ריכוז תעסוקתי במשלחי יד המתאפיינים במיומנות נמוכה וצורך בכושר פיסי
:פרישה מוקדמת מהעבודה המתאפשרת בשל➢

קיומן של תמיכות ממשלתיות▪

תמיכת הילדים בהוריהם מגיל צעיר-מאפיין תרבותי ▪

* שכר ממוצע נמוך יחסית ➢

44%-השכר הממוצע של גבר ערבי נמוך משכרו של גבר יהודי ב▪

הפער בשכר משקף פערים בשכר לשעת עבודה▪

מספר שעות העבודה דומה▪

שיעור גבוה יחסית של גברים בעלי השכלה אקדמית אינם מועסקים במקצועות  
הלימוד שלהם

..84סקר בנק ישראל, "דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה", 2010, קסיר( קלינר)ישיב ערן וניצה : מתוך
(.עיבוד לגילי העבודה העיקריים. )ס"הלמשל 2016עיבודים מעודכנים מסקר הוצאות משק הבית  * 
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 ₪8,229

 ₪14,648

שכר לעובד

גבר ערבי גבר יהודי
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30.7%

63.1%

6.4%

24.6%

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

1שיעור תעסוקה של נשים
נשים יהודיות

נשים ערביות

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”
34.מתעסוקה אזרחית לתעסוקה הכוללת גם תעסוקה צבאית, 2012-ל2011בסדרה יש שבר שכן שונו הגדרות התעסוקה בין שנת 1.      2016_1970שנים , ומעלה15בני , ס"הלמועיבודים מעודכנים מסקרי כוח אדם של 
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Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”
.2016עיבודים מעודכנים לשנת , עיבודים מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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23.1%
30.6%

36.6%

45.7%

57.2%

דתיים מאוד דתיים נוטים -מסורתיים
לדתיות

לא -מסורתיים
דתיים

חילוניים

שיעור המועסקות לפי רמת דתיות של ההורים

.משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים(. שם זמני)סקר נשים ערביות , (טרם פורסם)קסיר וגלי ליס ( קלינר)ניצה : מקור
.סקר במימון משרד הכלכלה. קסיר( קלינר)וניצה מיעאריסמי , עיבוד לנתונים מסקר שנערך למחקר של ישיב ערן: נתונים

47.8%

17.3%
4.2%

הבעל עודד לצאת 
לעבודה

הבעל לא עודד ולא 
התנגד

הבעל התנגד

לפי עמדות הבעל על יציאה , שיעור המועסקות
לעבודה של נשים

36

בהשוואה למדינות ערביות ומוסלמיות  
שיעור התעסוקה של נשים  , אחרות

ערביות בישראל אינו נמוך



18.0%

50.3%

לא שולטות בתוכנות שולטות בתוכנות

לפי שליטה בתוכנות , שיעור המועסקות
הקשורות לעבודה בסביבה ממוחשבת

20.1%

48.4%

ללא רישיון נהיגה בעלת רישיון נהיגה

בעלות על רישיון נהיגהלפי,שיעור המועסקות

.משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים(. שם זמני)סקר נשים ערביות , (טרם פורסם)קסיר וגלי ליס ( קלינר)ניצה : מקור
.סקר במימון משרד הכלכלה. קסיר( קלינר)וניצה מיעאריסמי , עיבוד לנתונים מסקר שנערך למחקר של ישיב ערן: נתונים
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(.44–25נשים בגילים )86–39' עמ, 84סקר בנק ישראל, "דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה. "2011, קסיר( קלינר)ישיב ערן וניצה : מקור

(תרגיל שרירותי)מודרניות מול מסורתיות
,באנגליתידע,משפחתימצב,ל"שנמספרלפיחלוקה
האישהתפקידלגביעמדות,נהיגהרישיון,במחשבשימוש

[20%-כמסורתיות,מהאוכלוסייה10%-כמודרניות]בבית

1.0%

75.4%

מסורתיות

מודרניות

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות בישראל
מודרניות לעומת מסורתיות

38



39

160.39–120' עמ, יוני-מרץ, 2–1, 2011הרבעון לכלכלה, "מאפיינים וצעדי מדיניות: נשים ערביות בשוק העבודה בישראל", 2012, קסיר( קלינר)ישיב ערן וניצה :המקור

5%

37%

58%

26%

47%

27%

0 1–2 ומעלה3

יהודים
ערבים

.העמותהשלסקרעלמבוסס,2016,נובהעמותתשלמצגת:מקור*

התפלגות מספר האנשים מהתחום המקצועי שמכירים  
*?ומרגישים בנוח להיעזר בהם לחיפוש עבודה

(העדפה בשירות הציבורי, לצד)בשכר ובתעסוקה אפליה➢

תכנון ופיתוח, מקשה על ייזום–רשויות מקומיות ערביות חולשה של ➢

כמחסור במסגרות לילדים–חסמי יציאה לשוק העבודה ➢

נמוכותרמות תחבורה ותשתיות ציבוריות ➢

נגישים( ותעשייה)מחסור באזורי תעסוקה ➢

כישורים רכים ועוד, מיומנויות, שפה–חסמי הון אנושי ➢

נמוכה( קישוריות)נטוורקינג ➢



העדפות אישיות תרבותיות▪

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  •

40



([  Roy(1951המתבסס על , Hsieh, Hurst, Jones and Klenow(2018)]מודל שיווי משקל כללי •

עבודה לרכישת הון  -שוק-חסמים טרום: נבחנו אמפירית תפקידם היחסי של סוגי החסמים השונים•

:וחסמים בשוק העבודה לאחר רכישת המקצוע ושל בחירת משלח יד( מקצוע)אנושי 

שנים40-כתקופה של ✓

גברים יהודים ונשים יהודיות, נשים ערביות, גברים ערבים: קבוצות אוכלוסייה4✓

.בינונית ונמוכה, גבוהה: לפי רמת הכישורים הנדרשת, קבוצות של מקצועות3✓

בכל תקופה הפרט בוחר בין  : "(מבוגרים"ו" בינוניים", "צעירים)"לאחר ההשקעה בלימודיםתקופות בחייו של האדם 3✓

המושווים  , החסמים במודל הם חסמים יחסייםעבודה במקצוע שלמד לבין עבודה במגזר הביתי
1לחסמים של גברים יהודים שנורמלו לערך 

: ירושלים, כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון 
41



עלייה ניכרת בחסמים העומדים מול גברים  •
ערבים הבוחרים במקצועות המצריכים  

כישורים

במקצועות המצריכים כישורים בינוניים לא  •
חלו שינויים על פני השנים

במקצועות המצריכים כישורים נמוכים  •
(עם ירידה קטנה)כמעט ולא חל שינוי 

42
,  כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון : ירושלים



ירידה בחסמי שוק העבודה•

הירידה בולטת במקצועות המצריכים מיומנות  •
אך עדיין קיימים חסמים, גבוהה

במקצועות המצריכים מיומנות נמוכה אין  •
יש לגברים  90-ומשנות ה, חסמים בשוק העבודה

הערבים אף יתרון

43 ,  כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון : ירושלים



מיומנותהמצריכיםבמקצועותבחסמיםירידה•
בינוניתאונמוכה

מיומנותהמצריכיםבמקצועותבחסמיםעלייה•
האנושילהוןבחסמיםמעלייהנובעתגבוהה

במקצועותיחסיתגבוהלריכוזפועליםהחסמים•
הנמוךהשכרבהינתן.נמוכהמיומנותהמצריכים

ההשתתפותבשיעורלירידהפועליחסית

44 ,  כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון : ירושלים



מיומנותהמצריכיםבמקצועותבחסמיםירידה•
נמוכהמיומנותעלבדגש,בינוניתאונמוכה

,בינוניתמיומנותהמצריכיםבמקצועותהחסמים•
יהודיםגבריםעםהפערסגירתכדיעדירדו

ערביותנשיםמולהעומדיםבחסמיםעלייה•
גבוההמיומנותהמצריכיםבמקצועות

החסםהאלפייםשנותשלהראשוןהעשורבסוף•
המצריכיםבמקצועותהואביותרהמשמעותי

היההמרכזיהחסם70-הכשבשנות,גבוההמיומנות
נמוכהמיומנותהמצריכיםבאלה

לקבוצתהשתייכותןבשלכפולקושיערביותלנשים

מסורתיתבחברהנשיםובהיותןמיעוט

45 ,  כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון : ירושלים



ירידה בחסמים בכל רמות המיומנויות•

הירידה המשמעותית ביותר התרחשה במקצועות  •
והמתונה ביותר באלה  , המצריכים מיומנות נמוכה
המצריכים מיומנות גבוהה

החסמים בשוק העבודה לנשים ערביות במקצועות  •
נמוכים וגבוהים רק  , המצריכים מיומנות גבוהה

במעט בהשוואה לאלה של גברים יהודים

רמת החסמים נמוכה יותר ככל שמדובר  •
במקצועות המצריכים רמת מיומנות גבוהה יותר

46 ,  כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון : ירושלים



ירידה ניכרת בחסמים בכל המקצועות•

עומדים בפני נשים ערביות , למרות הירידה הניכרת•
חסמים גבוהים ביחס לשאר הקבוצות

, במקצועות המצריכים מיומנות נמוכה או בינונית•
הירידה מּונעת מירידה בחסמים להון אנושי ומחסמים  

בשוק העבודה

עלייה  –במקצועות המצריכים מיומנות גבוהה •
בחסמים לרכישת הון אנושי שקוזזה בירידה בחסמים  

בשוק העבודה

הירידה המשמעותית בחסמים הובילה להשתלבות  •
גדולה יותר של נשים ערביות בשוק העבודה

,  כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון : ירושלים
47



-שוק-בפני החברה הערבית עדיין עומדים חסמים הן בתקופה של טרום➢

והן בשוק העבודה( ברכישת הון אנושי)העבודה 

,  על פני זמן➢

בשוק העבודה( בהשוואה לגברים יהודים)היחסייםירידה בחסמים •

עלייה בחסמים  –ברכישת הון אנושי היחסיים תמונה מעורבת בכיווני השינויים בחסמים •

וירידה או יציבות בחסמים בקבוצות האחרות, לרכישת מקצוע המצריך כישורים גבוהים

,  כלכלת ישראל בעשרים השנים האחרונות, (עורכים)ואסף זוסמן גרונאוראובן , אבי בן בסט: בתוך, "כלכלת החברה הערבית בישראל(. "בקרוב)2018, (קלינר)וניצה קסיר , ערן, ישיב:מקור

.פאלקמכון : ירושלים
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השלכות של השילוב החלקי של  
ערביי ישראל

49

49



50

.המדידה מתבצעת באמצעות סקר הוצאות2012החל משנת . עיבודים מסקרי הכנסות והוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

מהעניים בישראל הם ערבים48%

37.1%

49.7%
52.0%

1997 2003 (.לנפש סטנדרטית)מההכנסה החציונית 75%-משקי הבית שהכנסתם נמוכה מ: מעמד נמוך2016
.  )לנפש סטנדרטית)125%-מההכנסה החציונית ונמוכה מ75%-משקי הבית שהכנסתם גבוהה מ: מעמד בינוני
(.  לנפש סטנדרטית)200%-מההכנסה החציונית ונמוכה מ125%-משקי הבית שהכנסתם גבוהה מ:גבוה-מעמד בינוני
(.לנפש סטנדרטית)מההכנסה החציונית 200%-משקי הבית שהכנסתם גבוהה מ: מעמד גבוה

על פני זמן  , שיעור העניים בחברה הערבית

34.3%

73.1%

30.4%

19.7%
23.0%

6.3%12.3% 0.9%

כ אוכלוסייה"סה ערבים

מעמד נמוך

מעמד בינוני

גבוה-מעמד בינוני

מעמד גבוה

נפשות  , (לפי רמות הכנסה)התפלגות המעמדות הכלכליים 

50



51

הילדים נאלצים לסייע לפרנסת המשפחה  ➢
דורי  -התוצאה הנצחת העוני הבין, ויתור על רכישת השכלה

פערים כלכליים ניכרים בין יהודים וערבים➢

ניכור מהמדינה וממוסדותיה ➢

פגיעה משמעותית בתוצר➢

הקטנת היקפי המיסוי והגדלת היקף תשלומי ההעברה➢

פגיעה בחוסן הלאומי➢

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”51
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מדיניות ממשלתית
מדיניות בשטח והשלכות, עקרונות, רציונל
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היקף הבעיות
כלכלית-מבניות ברמה מקרו➢

הצטברות של בעיות משמעותיות במשך עשורים➢

?נדרש מהמדיניותמה 
נדרש מהלך פיסקלי משמעותי ולא שינויי תקציב נקודתיים➢

נדרשת רפורמה שתקיף תחומים רבים➢

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”53



טיפול בצד הביקוש לעובדים  
ובצד היצע העובדים

העצמת החברה הערבית לצד  
פעולות ליצירת חברה  

משותפת

54

– Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs: המקור Key Features and Policy Solutions”
(.דצמבר)גבעת חביבה , "רקסית'הדרוזית והצ, החברה הערבית–פיתוח כלכלי : תמונת מצב. "2016, שי-ניצה ואסף צחור( קלינר)קסיר 
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השתנתה התפיסה וגברה ההכרה בצורך בסיוע לחברה  2000מאז שנת ➢
הערבית

:מתבטא גם במדיניות בפועל, (בעיקר)בעשור האחרון ➢
רקסי'הדרוזי והצ, הוקמה הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר הערבי▪

הוקצו תקציבים רבים  ▪

(בתעסוקה ועוד, בחינוך, בתחבורה, בתשתיות)הופעלו תכניות לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הערבית ▪

נקבעו יעדי תעסוקה▪

פעילות של פילנתרופיה ושל גופים אזרחיים  ➢
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שיפור משמעותי ברמת הפיתוח הכלכלי בחברה הערבית  ➢

העמקת שילובה של החברה הערבית בשוק העבודה➢

עלייה בשיעור המשכילים ובפרט בשיעור המשכילות➢

הפערים טרם נסגרו, אך➢
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הדמוגרפיה והשלכותיה
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(כלל הגילאים)תחזית התפלגות האוכלוסייה לפי שנים 

חרדים ערבים יהודים לא חרדים ואחרים

.עיבודים מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–1980שנת : מקור
.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חליחלר אחמד "ד, "ותרחישים לגידול האוכלוסייה בעתיד2017אוכלוסיית ישראל בפתחה של שנת "מצגת –2065–2015שנים 
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.עיבודים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
.דוח הוועדה לבחינת דרכים לשמירה על האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי( ליחס התלות)מקור 

קבוצות גיל כאחוז מהאוכלוסייה
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261
265

225

חרדים יהודים לא חרדים ערבים

ציון ממוצע באוריינות קריאה

259
262

212

חרדים יהודים לא חרדים ערבים

ציון ממוצע באוריינות מתמטית

261

282

238

חרדים יהודים לא חרדים ערבים

ציון ממוצע בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת

חלקיתהיאהעבודהבשוקשהשתלבותןהאוכלוסיותהןמהירבקצבהגדלותהאוכלוסיות➢

יחסיתנמוכהאלהאוכלוסיותשלהעבודהלשוקהנדרשותהמיומנויותרמת➢

60 ,  2014–2015, (PIAAC)סקר מיומנויות :נתונים. 2018, המכון החרדי למחקרי מדיניות. מבט השוואתי–איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית , רומנובקסיר ודמיטרי ( קלינר)ניצה :מקור
.50וסטיית התקן עומדת על 250ממוצע הציונים הוא ; 500–0טווח הציונים במבחנים השונים הוא (. * 2015–2014שנים , 65–16גילים . )ה"וראמהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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למדינה תפקיד חשוב בשילוב החברה הערבית והחרדית➢
בהיותה המעסיק הגדול במשק▪

כקובעת מדיניות▪

–לעיתים מעבר להשפעה ברמת המדינה , לשלטון המקומי השפעה רבה➢
גיוס מקורות ועוד, רתימת הרשויות, ייזום, פיתוח כלכלי וחברתי

האחריות לשילוב הקהילות המגוונות בשוק העבודה מוטלת גם על ➢
האנשים והקהילה באוכלוסיות המגוונות▪

הגדלת  , פתרון למחסור בעובדים–( שאף יפיקו תועלת מהעסקה מגוונת)המעסיקים▪
העלאת הפריון והרווחיות ועוד, היצירתיות והחדשנות
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תודה על ההקשבה

קסיר( קלינר)ניצה 
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