
המכון החרדי למחקרי מדיניות,קסיר( קלינר)ניצה 

אוניברסיטת תל אביב, ברגלסש איתן "ס לכלכלה ע"ביה,ערן ישיב

כנס האגודה הישראלית לכלכלה

2019ביוני 6

.
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ואסף גרונאוראובן , אבי בן בסט: עורכים, "2015-1995
(בקרוב)2019, האוניברסיטה העברית, פאלקמכון , זוסמן



אחד משני אנשים בחברה הערבית הוא עני•

הערבים מהווים כחמישית מהאוכלוסייה וכחצי •
מהעניים

-מתמשך ובין, עמוק–העוני בחברה הערבית •
דורי

50.3%

13.8%

21.2%

ערבים יהודים כ אוכלוסייה"סה

2017, שיעור העניים

עוני

.לסקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017עיבודים משנת : מקור



2017, נפשות, (לפי רמות הכנסה)התפלגות המעמדות הכלכליים 

החציוניתמההכנסה75%-מנמוכהשהכנסתםהביתמשקי:נמוךמעמד
.(סטנדרטיתלנפש)

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

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

.(סטנדרטיתלנפש)

מעמדות כלכליים

69.8%

26.7% 33.6%

23.9%

31.8%
30.6%

4.9%

27.9%
24.3%

1.4%
13.6% 11.5%

ערבים יהודים כלל האוכלוסייה

מעמד גבוה

גבוה-מעמד בינוני

מעמד בינוני

מעמד נמוך

.לסקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017עיבודים משנת : מקור



תעסוקה ואיכות התעסוקה הם גורמים מרכזיים המשפיעים על העוני והמצב הכלכלי•

ומשליכים  , חברתי-מידת השילוב בשוק העבודה ואיכותו מושפעים גם מרמת הפיתוח הכלכלי•
עליה

77.7%

45.9%
7.8%

0 1 2+

ההסתברות להימצא 
,  מתחת לקו העוני

קטנה ככל שמספר  
המפרנסים גדול יותר

2017, לפי מספר המפרנסים במשק הבית, שיעור העניים בישראל

בין תעסוקה ועוני

.משפחות שבהן ראש משק הבית בגיל העבודה העיקרי. לסקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017עיבודים משנת : מקור



:מאפיינים בולטים

(בקרב יהודים83.7%)76.3%–שיעור תעסוקה •

פרישה מעבודה בגיל צעיר•

גברים ערבים בשוק העבודה
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גברים יהודים גברים ערבים

57.2%

23.8%

גבר ערבי גבר יהודי

שיעור המועסקים במקצועות הצווארון הכחול

ריכוז תעסוקתי בעבודות פיזיות•

שיעור גבוה של אקדמאים שאינם  •
מועסקים במקצוע שלמדו

-השכר של גבר ערבי נמוך בממוצע בכ–שכר נמוך •

בהשוואה לגבר יהודי44%

.של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016וסקר כוח אדם , 2017עיבודים לסקר הוצאות משק הבית : מקור

אחוזים, לפי גיל, שיעורי התעסוקה של גברים



:מאפיינים בולטים

אך , גדל על פני זמן–שיעור תעסוקה נמוך מאוד •
הפער בהשוואה ליהודיות לא נסגר

עוני ותעסוקה: רקע

63.2%

82.4%

18.9%

38.2%
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יהודיות ערביות

שיעור תעסוקה של נשים בגיל העבודה העיקרי

נשים ערביות בשוק העבודה

–ריכוז תעסוקתי בענפי השירותים הציבוריים •
החינוך והבריאות

(אחוזים)לפי ענף , תעסוקת נשים

.של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודים לסקר כוח אדם : מקור

33.9%

20.8%
19.1%

17.5%

חינוך רווחה  , שירותי בריאות

וסעד
ערביות יהודיות



חסמים לרכישת הון אנושי–העבודה -שוק-חסמים טרום▪
הקצאת משאבים שונה•
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▪
העדפה מתקנת/אפליה•
זמינות אזורי תעסוקה נגישים, רמת התשתיות התחבורתיות•
מסגרות לגיל הרך•
מצבן של הרשויות המקומיות  •
חסמים תרבותיים•

העדפות אישיות תרבותיות▪

גורמים לפערים בין אוכלוסיות בשוק העבודה



תוצאות-הון אנושי 

הישגי ההשכלה של האוכלוסייה הערבית בישראל מצביעים על עלייה  
אך עדיין קיימים פערים  , ברמת ההשכלה של קבוצת אוכלוסייה זו

משמעותיים בינה לבין האוכלוסייה היהודית

חציון שנות השכלה
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חינוך עברי חינוך ערבי

.ס"למ: נתונים

הישגיהן של בנות ערביות וקצב השיפור לאורך השנים גבוהים משל הבנים הערבים•



:בשלב הטרום אקדמי
שיעורי הנשירה של תלמידים ערבים בבתי ספר גבוהים יותר•

(TIMSS-וPIRLS ,PISA: ומבחנים בינלאומיים, ב"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•

ל"שיעור גבוה של סטודנטים הלומדים בחו•

ריכוז גבוה בלימוד מקצועות עם פוטנציאל הכנסה נמוך•

תוצאות-הון אנושי 



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

תוצאות-הון אנושי 

(PIAAC)ציון ממוצע במבחני סקר מיומנויות 

.2016יוני , 1640' פרסום מס, "2015–2014מיומנויות בוגרים בישראל ", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתונים

238

280 279

: ישראל

ערבים

: ישראל

יהודים

ממוצע 

OECD

212

262 263

: ישראל

ערבים

: ישראל

יהודים

ממוצע 

OECD

225

264 268

: ישראל

ערבים

: ישראל

יהודים

ממוצע 

OECD

פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת אוריינות מתמטיתאוריינות קריאה



הערביתבחברההחינוךמערכתרמת•

אקדמי-הטרוםבשלבהחינוךבמערכתתקצובפערי•

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

אחוזים מהתקציב לתלמיד יהודי8.2

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

כי הפער גדול יותר

תרבותית-בחירה אישית•

הסיבות לפערים

18
19.6

ערבי יהודי

,  עלות תלמיד בשלב הטרום אקדמי
₪אלפי , ז"תשע, לפי אוכלוסייה

.אתר שקיפות בחינוך: מקור

https://shkifut.education.gov.il/national/budget


(המדינהבשירותמתקנתהעדפהלצד)העבודהבשוקאפליה•

עבודהחוקיהפרות•

נמוכותציבוריותותשתיותתחבורהרמות•

נגישים(ותעשייה)תעסוקהבאזורימחסור•

ופיתוחתכנון,ייזוםעלמקשה–הערביותהמקומיותהרשויותשלחולשה•

יוםבמעונותכמחסור–נשיםבקרבהעבודהלשוקיציאהחסמי•

ערביותנשיםעבודתעלמביתתרבותייםחסמים•

חסמים לאחר רכישת ההון האנושי



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

רבים

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

תמונת מצב



,Hsiehשלכללימשקלשיווישלמודל Hurst, Jones and Klenow(2018)

הביתבמשקאובפירמותועובדיםצורכים,אנושיבהוןמשקיעים–פרטים:במודל•
אנושיהוןשמייצרותופירמותתצרוכתמוצרישמייצרותפירמות–פירמות

:ממורכבבמשקהתחרותיהמשקל-שיווי•

אנושיבהוןומוצריםזמןוהשקעתידמשלח,תצרוכתלגביהפרטיםבחירות✓

האנושיההוןרכישתלאחרמהתקופותאחתבכלהעבודהבכוחהשתתפותעלהחלטתם✓

הידממשלחיאחדבכלאוכלוסייהקבוצתמכלהעבודהיחידותכלסך✓

הידממשלחיאחדבכלהשכר✓

במשקהתוצרסך✓

–העבודהבשוקהשוניםהחסמיםסוגישנישלהיחסיתפקידםאתמפרקהמודל•
לאחרהעבודהבשוקוחסמיםאנושיהוןלרכישתעבודה-שוק-טרוםחסמים
האנושיההוןרכישת

המודל



הכנסותוסקרי(2008-ו1972,1983,1995)האוכלוסיןמפקד:נתונים•

ס"הלמשל

שנים40-כהנבחנתהתקופהמשך•

שללחסמיםבהשוואה,ערביותונשיםערביםגבריםשלהחסמיםאתבחנו✓

1-לשנורמלויהודיםגברים

,גבוהה:הנדרשתהכישוריםרמתלפיקבוצות3-ליד-משלחיאתחילקנו✓

ונמוכהבינונית

הבדיקה האמפירית



–גבוההמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
גבריםבפניהעומדיםבחסמיםניכרתעלייה

ערבים

מיומנותרמתהמצריכיםיד-במשלחי•
השניםפניעלשינוייםחלולא–בינונית

מיומנותרמתהמצריכיםיד-במשלחי•
השניםפניעלמסוימתירידה–נמוכה

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל

0

0.5
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

בינוני

נמוך

העבודה-שוק-חסמים בתקופת טרום–גברים ערבים 

בהשוואה לחסמים  –החסמים הם יחסיים 
1של גברים יהודים שנורמלו לערך 



העבודהשוקבחסמיירידהמגמת•

מיומנותהמצריכיםיד-במשלחיבולטתהירידה•
מסוימיםחסמיםקיימיםעדייןאך,גבוהה

לא–נמוכהמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
בשוקחסמיםהערביםהגבריםמולעומדים

מיתרונותנהניםאףהם90-הומשנות,העבודה

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל
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חסמים בשוק העבודה–גברים ערבים 

בהשוואה לחסמים  –החסמים הם יחסיים 
1של גברים יהודים שנורמלו לערך 



אונמוכהמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
.בחסמיםירידה–בינונית

–גבוההמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
בחסמיםגידולשלתוצאה,בחסמיםעלייה

י"עחלקיבאופןרקשקוזזו,אנושיהוןלרכישת
עצמוהעבודהבשוקהחסמיםירידת

יותרגדוללריכוזפועליםהחסמים•
.נמוכהמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי

שיעור,יחסיתהנמוךהשכרבהינתן
יותרנמוךיהיהההשתתפות

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל
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סך החסמים–גברים ערבים 

בהשוואה לחסמים  –החסמים הם יחסיים 
1של גברים יהודים שנורמלו לערך 



–גבוההמיומנותהמצריכיםהיד-במשלחי•
בחסמיםעלייה

נמוכהמיומנותהמצריכיםהיד-במשלחי•
מיומנותעלבדגשבחסמיםירידה–ובינונית

נמוכה

–בינוניתמיומנותהמצריכיםהיד-במשלחי•
יהודיםגבריםעםהפערונסגרירדוהחסמים

החסםהאלפייםשנותשלהראשוןהעשורבסוף•
המצריכיםהיד-במשלחיהואביותרהמשמעותי

המרכזיהחסם70-הכשבשנות,גבוההמיומנות
נמוכהמיומנותהמצריכיםבאלההיה

(מסורתיתבחברהנשיםבהיותןובפרט)מגדריובסיסאתניבסיס–כפוליםחסמיםהערביותלנשים

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל
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העבודה-שוק-חסמים בתקופת טרום–נשים ערביות 

בהשוואה לחסמים  –החסמים הם יחסיים 
1של גברים יהודים שנורמלו לערך 



יד-במשלחיביותרהנמוכההיאהחסמיםרמת•
גבוההמיומנותרמתהמצריכים

ירידה–המיומנויותרמותבכליד-במשלחי•
בחסמים

במקצועותהתרחשהביותרהמשמעותיתהירידה•
באלהביותרוהמתונה,בינוניתמיומנותהמצריכים
גבוההמיומנותהמצריכים

–גבוההמיומנותהמצריכיםיד-במשלחי•
במעטרקוגבוהים,נמוכיםהעבודהבשוקהחסמים

יהודיםגבריםלשלבהשוואה

תוצאות הבחינה האמפירית של המודל
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נמוך

גבוה

חסמים בשוק העבודה–נשים ערביות 
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