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והמגזרהערביהמגזרכלכלותביןמשמעותייםפערים
התחומיםבכלהיהודי

תחום-התעסוקההואהעיקרייםהתחומיםאחד
מהםומושפעהאחריםהתחומיםעלהמשליך

הפעריםנובעיםהעבודהבשוק

ההוןברכישת-העבודהשוק-טרוםבתקופתמחסמים-
אנושי

רמת,העבודהבשוקאפליה-העבודהבתקופתמחסמים-
ועודנמוכהתשתיות



ומדיניותחסמים–האנושיההוןרכישתשלב◦

חסמים–האנושיההוןרכישתשלאחרהשלב◦
ומדיניות

תעסוקתיתבחירהשלפורמאלימודל◦

ראשונייםממצאים◦



יותרגבוהיםהנשירהשיעורי,הערביתבחברה



יותרנמוכיםאקדמי-הטרוםבחינוךההישגים,הערביתבחברה



הערביתבאוכלוסייה:
לבגרותהזכאותשיעור◦

יותרנמוך

ההישגים בבגרות ◦
ובפסיכומטרי נמוכים  

יותר



 חלקם של
סטודנטים ערבים 
במערכת ההשכלה  

אך , הגבוהה עלה
עדיין נמוך מחלקם 

באוכלוסייה

 חלק ניכר
מהסטודנטים 

הערבים לומדים  
מקצועות עם 

פוטנציאל  
השתכרות נמוך



  פער התקצוב לרעת
התלמיד הערבי 

נותר בעינו

  הפער משתקף בכל
שלבי החינוך  

אקדמי-הטרום



צעדיומתוכנניםננקטיםבחינוךהמצבתמונתלנוכח
באוכלוסייהאנושיהוןלרכישתלסייעשמטרתםמדיניות
הערבית

גבוההלהשכלהמיעוטיםשלהנגישותלהרחבתהתכנית:
תיכוןלתלמידיאקדמיהכוון◦

במכינותללומדיםסיוע◦

האקדמיהעםהראשוניבמפגשסיוע◦

ראשוןלתוארבסטודנטיםתמיכה◦

מלגות◦

"לאקדמיהשער"◦



אוכלוסייתשלכלכלילפיתוח922'מסממשלההחלטת
:2020-2016לשניםהמיעוטים

.תקצובפעריצמצום◦

.פורמאליהבלתיובחינוךגבוההובהשכלהבחינוךהשקעה◦

,תעסוקה,ומסחרתעשייה,תחבורהבתשתיותהשקעהכןכמו◦
ודיורפניםביטחון

מקצועיתהכשרה:
מקצועיתהכשרהבקורסילימודשכרלמימוןשוברים◦

בדואיםהנדסאיםלהכשרתל"אשבפרויקט◦



העבודהבשוקלרעהמופלההערביתהאוכלוסייה

במגזריתרון,אך)העבודותובסוגיבתעסוקהאפליה
(הציבורי

השניםבמהלךבשכרהאפליההתגברות

לאום/דתרקעעלאפליהלגביהפניותבמספרעלייה

לאפליההמודעותלעידודפעילותנעשתה



לילדיםטיפולמסגרותשלחשיבותן:לעבודהיציאהחסמי

הערביהציבורלרעתיוםמעונותבסבסודפער



ציבוריתלתחבורההערבייםהישוביםבנגישותשיפור
מספיקלאעדייןאך,ובתשתיות



הערבייםביישוביםאיכותייםתעסוקהמרכזימעט
לארנונהמקורגםהםהתעסוקהמרכזי◦

בתחוםהשקעהישהאחרונותבשנים,זאתעם



בפוטנציאלפוגעתהערביותהמקומיותהרשויותחולשת
הפיתוח

בממוצעמשתייכותהערביותהמקומיותהרשויות
יחסיתנמוךחברתי-כלכלילאשכול

נמוכיםגבייהושיעורינמוכותהכנסות



מדיניותצעדי:
ממשלההחלטת

922



922ממשלההחלטת:מדיניותצעדי



922ממשלההחלטת:מדיניותצעדי



מודלשליישוםHsieh-Hurst-Jones-Klenow(2016)
הישראלילמשק

כללימשקלשיוויבמסגרתRoy(1951)מודלשלשילוב◦

לביןישראלערביישלהתעסוקהדפוסיביןהקשרבחינת
עצמוהעבודהבשוקוחסמיםאנושיהוןלרכישתחסמים



העובדיםמאפייני
,ערביםגברים,יהודיםגברים:(g)קבוצותמארבעלאחתמשתייכים◦

ערביותונשיםיהודיותנשים

Mמתוךבאחדלבחוריכולים◦ = ברמתהנבדלים(i)ידמשלחי3
ונמוכהבינונית,גבוהה:בהםהנדרשתהכישורים

מנתעל.ומבוגריםביניים-גיל,צעירים:(t)עבודהתקופותשלושחיים◦
(Cohort)עוקבהבניתוחמשתמשהמודל,אלהתקופותשלושלבחון

ובמגזרהידממשלחיא"בכסטוכסטיתכישוריםברמתמתאפיינים◦

(z)יד-משלחילגביובהעדפות,(בהתאמה𝜖,𝜖ℎ𝑜𝑚𝑒)הביתי



העובדיםפעולות:

(eומוצרsזמןהשקעתתוך)אנושיהוןרוכשים,"תקופה-קדם"ב◦
חייהםבהמשךמשתניםאינםאלהשני.יד-משלחעלומחליטים

אוביניים-בגיל,צעיריםבהיותם)החייםתקופותמשלושאחתבכל◦
הביתיבמגזראוהנבחרהיד-במשלחלעבודאםמחליטים,(מבוגרים

:באפליהמתחשבים,אלההחלטותקבלתבעת◦

שכרעלכמיסויהממודלת,העבודהבשוקשכראפליית𝜏𝑤.מטעמינובעת
Becker)מסוימותמקבוצותעובדיםהעסקתלגביהפירמותבעלי 1957)

נוספותכעלויותהממודלים,אנושיבהוןהשקעהבפניחסמים𝜏ℎלרכישת
מסויםיד-למשלחכישורים



הסופיהמוצראתהמייצרותפירמותY:
.הקיימיםהיד-משלחיכלשלהשווקיםM-בפועלות◦

מהעסקתםנמוכהתועלתעקבמסוימותמקבוצותעובדיםלרעהמפלות◦

(אנושיהוןיצרני)ספר-בתי:
לייצורכתשומהבומשתמשיםואלה,eהמוצראתלעובדיםמוכרים◦

אנושיהון

מסוימותמקבוצותעובדיםלרעהמפלות◦

כמיסויממודליםשלעילהאפליהסוגישני



משקל-שיווי:

אנושיבהוןמוצרים/זמןוהשקעתתצרוכתלגביהעובדיםהחלטות◦

"התקופהקדם"בהיד-משלחלגביהעובדיםהחלטת◦

אושלהםהיד-במשלחעבודה)העבודהבכוחהשתתפותעלהחלטתם◦
מכןשלאחרתקופהבכל(הביתיבמגזרלחילופין

היד-ממשלחיא"בכקבוצהכלשלהאפקטיביתהעבודהיחידותכ"סה◦

במשקהתוצרכ"סה◦

היד-ממשלחיא"בכיעילות-שכר◦



החייםפניעלתועלתםאתמשיאיםהעובדים:

(1) log𝑈 = 𝛽σ𝑡=𝑐
𝑐+2 𝑙𝑜𝑔𝐶 𝑐, 𝑡 + log 1 − 𝑠 𝑐 + 𝑙𝑜𝑔𝑧𝑖𝑔(𝑐)

•𝐶(𝑐,𝑡)עוקבהשלתצרוכתההואcבתקופהt

•𝑠(𝑐)עוקבהי"ע"התקופה-קדם"באנושיבהוןהמושקעהזמןהואc

היווןאין•

•𝑧𝑖𝑔(𝑐)בקבוצהחברשלהתועלתהיאgיד-במשלחמעבודהi

•βלהשקעההמוקדשהזמןלביןתצרוכתביןהתחלופהאתהמכמתפרמטרהוא
אנושיבהון



תקציבמגבלתבהינתןתועלתםאתמשיאיםהעובדים:

(2) 𝐶 𝑐, 𝑡 = 1 − 𝜏𝑤 𝑡 𝑤 𝑡 𝜖𝑇ℎ − 𝑒(𝑐, 𝑡)[1 + 𝜏ℎ 𝑐 ]

•𝑤 𝑡בזמןהשכרהואt

•𝜏𝑤ו-𝜏ℎהאנושיההוןרכישתובשלבהעבודהבשוקאפליהשלהפרמטריםהם
בהתאמה

•hהעובדשלהאנושיההוןהוא

•𝜖התפלגותמתוךהנדגם,הנבחרהיד-במשלחהעובדשלהכישוריםרמתהוא
Frechetפרמטרעם𝜃:

(2.1) 𝐹𝑔 𝜖1, 𝜖2, … 𝜖𝑀 = exp{−[σ𝑖=1
𝑀 𝜖𝑖

𝜃]}

•Tלניסיוןתשואההוא

𝑒(𝑐)לרכושמנתעלללוותהעובדיםשעלהסךהואימיןבאגףהשניהמחובר•



פונקצייתבהינתןגםתועלתםאתמשיאיםהעובדים
:אנושיהוןשלהייצור

(3) ℎ = 𝑠ϕ𝑖𝑒η

•ηו-ϕ𝑖גמישויותהם



זמןהשקעתלגביהעובדיםשלהאופטימאליתההחלטה
(s)אנושיבהון:

לימוד-שנתשלאנושיהוןעלההשפעה-ϕ𝑖-בחיוביתתלויה◦
iיד-למשלחהמכשירה(s)נוספת

שלנוספתיחידההשקעתשלההשפעה-η-בגםחיוביתתלויה◦
אנושיהוןעלeהמוצר

משלימיםהם,e-וs,אנושיהוןשלהייצורגורמיכילבשימו◦



מוצרהשקעתלגביהעובדיםשלהאופטימאליתהחלטה
(e)אנושיבהון:
בהוןהשקעהלגביהןהקיימיםמהחסמיםשליליתמושפעת◦

העבודהבשוקוהןאנושי

ത𝑇לניסיוןמהתשואהחיוביתמושפעת◦

היד-במשלח,𝜖,העובדשלהכישוריםמרמתחיוביתמושפעת◦
שלוהנבחר

,האנושיההוןייצורפונקצייתשלמהגמישויותחיוביתמושפעת◦
ϕ𝑖ו-η



מסויםיד-במשלחבוחריםאשרהעובדיםשלהחלק,

𝒑𝒊𝒈(𝒄):

הכישוריםבעלאדםשמקבלהתגמול-𝑤𝑖𝑔(𝑐)-בחיוביתתלוי◦

לממוצעבהשוואה,iיד-במשלחמעבודהgבקבוצההממוצעים
היד-משלחיכלפניעלהקבוצהעבור𝑤שלהמעריכי

הןהאפליהבמידתשליליתתלויבעצמול"הנ𝑤𝑖𝑔התגמול◦

אנושיהוןברכישתוהןהעבודהבשוק



יד-במשלחהממוצעהשכרiעוקבהשלcהשייכת
t,𝒘𝒂𝒈𝒆𝒊𝒈בתקופהgלקבוצה (𝐜,𝐭):

"ייחוסנקודת"כדוגמאניקח,למדימסובכתוהמשוואהמאחר◦
כללאפליהאיןכינניחעבורם,יהודיםגבריםשל

ההשכלהבשנותחיוביתתלויזהבמקרההממוצעהשכר◦

לגביהעובדהעדפותשלzבפרמטרשליליתתלויהואכןכמו◦
יד-משלחי

אםzמשלחבאותומעבודהנמוכהתועלתלעובדישמשמע,נמוך-
כךעללפצותוכדייותרגבוהיהיההממוצעהשכר,יד



האמפירייםהנתונים-
:(ס"למ)האוכלוסיןמפקד•

2008-ו1972,1983,1995השניםעבורהמועסקיםמספר•

1972,1983השניםעבורההשכלהושנותהשכרנתוני•

:הכנסותסקרי•

2008-ו1995השניםעבורההשכלהושנותהשכרנתוני•

25-69בגילאילעילשהוזכרוהקבוצותארבעאתבוחנים,
המובטליםללא

סיווגלפי–כישוריםרמותלפיהיד-משלחיחלוקת
ס"הלמשלהיד-משלחי
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ביחס לגברים יהודים, החסמים להון אנושי עבור גברים ערבים
1972-2008



ביחס לגברים יהודים, החסמים להון אנושי עבור נשים ערביות

1972-2008



לאורךמיומנויותפניעלשונההתנהגותהראו,ערביםגבריםעבור,אנושילהוןהחסמים
לאאך;דרסטיתעלוגבוההמיומנותעםבמקצועותגבריםמולשעמדוהחסמיםכאשר,השנים

מיומנותרמתבעליבמקצועותלעבודשבחרוגבריםעבוראנושילהוןחסמיםקיימיםכינראה
נמוכהמיומנותבעליבמקצועותשבחרוערביםגבריםכינראה,מזאתיתרה)בינוניתאונמוכה

לנדרשמעברלומדיםהםכישמרמזמה–יהודיםלגבריםביחס"סובסידיה"מקבלים
(הללובמקצועות

החסמיםכאשר,השניםלאורךכמעטהשתנולאערביותנשיםעבוראנושילהוןהחסמים
בעוד,יהודיםלגבריםביחסגבוהיםנותרוגבוההאונמוכהמיומנותהדורשיםבמקצועות

השניםלאורךנמוכיםנותרוהבינוניתהמיומנותבעליהמקצועותעבורהחסמים



ביחס לגברים יהודים, החסמים בשוק העבודה עבור גברים ערבים
1972-2008



ביחס לגברים יהודים, החסמים בשוק העבודה עבור נשים ערביות

1972-2008



העבודהבשוקבחסמיםירידהחלהערביותנשיםעבורוהןערביםגבריםעבורהןכינראה

ביחס,ערביותונשיםערביםגבריםעבורהעבודהבשוקהחסמיםרמתכינראהכלליבאופן
גבוההמיומנותרמתהדורשיםבמקצועותביותרהנמוכההיא,יהודיםלגברים

הדורשיםבמקצועותשבחרוערביותנשיםעבור,העבודהבשוקהחסמיםכילראותמעניין
ערביותנשיםעבורחסמיםקיימיםלאכמעטכינראה,מאידך,גבוהיםנותרובינוניתמיומנות

גבוההמיומנותהדורשיםבמקצועות

אינםנמוכהמיומנותבעליבמקצועותשבחרו,ערביםגבריםכיהיאנוספתמעניינתנקודה
,בנוסף.קלה"סובסידיה"מנהניםואף,יהודיםלגבריםביחס,העבודהבשוקמחסמיםסובלים

מיומנותרמתבעליבמקצועותהםהעבודהבשוקערביםגבריםעבורהחסמיםעיקרכינראה
בינונית



טרוםחסמיאתלהביןהואהאתגר,הממצאיםבהינתן-
,יותרנמוכההשכלהלרמתמוביליםאשרעבודה-שוק

יותרנמוכהאנושיהוןלרמתולפיכך

שוקלחסמיהגורמיםאתלהביןאתגר,לכךבנוסף
העבודה

בחסמיםלטיפולהמדיניותכליהתאמת




