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בישראל גבוה בהשוואה  שיעור התעסוקה➢
בינלאומית
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Data: World Economic Forum, http://reports.weforum.org/the-inclusive-development-index-2018/tables/
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מדד פיתוח וצמיחה מכלילה
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הכלה  •
דורי וקיימות-שוויון בין•
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.ההשוואה כוללת את המדינות המפותחות שנבדקו במדד: הערה

http://reports.weforum.org/the-inclusive-development-index-2018/tables/
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שילוב הקהילות השונות בחברה ובכלכלה–אתגר ➢

ומשתנה על פני זמן, ין הגדרה חד משמעיתא–? מי נכלל בקהילות המגוונות➢

שילוב ערבים וחרדים–OECD-אתגר מרכזי לפי ה➢

תעסוקההוא ההמפתח המרכזי לשילוב כלכלי וחברתי ולמוביליות חברתית ➢
)  תשתיות ועוד, חינוך: חברתי-המושפעת גם מהמצב הכלכלי(



תעסוקת ערביי ישראל
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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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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 ➢

שיעור גבוה 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 : מתוך17
).חרדים לפי הגדרה עצמית, עיבוד לגילי העבודה העיקריים. (ס"הלמשל 2016עיבודים מעודכנים מסקר הוצאות משק הבית  * 
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.2016עיבודים מעודכנים לשנת , עיבודים מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

19.1
17.5

33.9

20.8

0

5

10

15

20

25

30

35

חינוך שירותי  
, בריאות

רווחה וסעד

מסחר 
ותיקונים

שירותים 
, מקצועיים
, מדעיים

טכניים  
ואחרים

תעשייה שירותי ניהול 
ותמיכה

שירותי  
אירוח ואוכל

לא ידוע , מנהל ציבורי
מקומי 
וביטחון

,  חקלאות
ייעור ודיג

מידע  
ותקשורת

שירותים 
פיננסיים  
ושירותי 

ביטוח

ם
זי

חו
א

לפי ענף, תעסוקת נשים

נשים יהודיות  

נשים ערביות  



נמוך מהנשים יוצאות לעבוד מחוץ לביתןשיעור

ריכוז תעסוקתי גבוה בחינוך ובשירותי בריאות ורווחה

שיעור ניכר מהמועסקות עובדות במשרה חלקית
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וילדים קטנים בפרט, אימהות למספר רב של ילדים➢

מתגוררות במקומות עם בעיית נגישות לתחבורה ציבורית➢

עם השכלה נמוכה➢

עם רמת עברית נמוכה➢

שאינן שולטות במיומנויות מודרניות➢
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חסר בחלק מהמיומנויות הקשות והרכות➢

ריכוז גיאוגרפי וענפי  ➢

.160-120' עמ, יוני-מרץ, 2-1, 2011הרבעון לכלכלה, "מאפיינים וצעדי מדיניות: נשים ערביות בשוק העבודה בישראל", 2012, קסיר) קלינר(ישיב ערן וניצה :המקור23



.העמותהשלסקרעלמבוסס,2016,נובהעמותתשלמצגת:מקור24
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2016, מבוסס על דוח המוסד לביטוח לאומי. עיבודים לסקר הוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  המקור

)64-25(משקי בית בהם המפרנס  העיקרי בגיל העבודה העיקרי 1.

.רבעון לכלכלה, "על עוני עבודה ומה שביניהם", פלוג קרנית וניצה קסיר קלינר: מתוך2.
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.המדידה מתבצעת באמצעות סקר הוצאות2012החל משנת . עיבודים מסקרי הכנסות והוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור27
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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: המקור28 (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”



הגברת שילובם של ערביי ישראל 
בשוק העבודה 

מדיניות בשטח והשלכות, כיוונים נדרשים, רציונל

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור29 (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”



היקף הבעיות

כלכלית-מבניות ברמה מקרו➢

הצטברות של בעיות משמעותיות במשך עשורים➢

?מה נדרש מהמדיניות

נדרש מהלך פיסקלי משמעותי ולא שינויי תקציב נקודתיים➢

נדרשת רפורמה שתקיף תחומים רבים➢

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור30 (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”



טיפול בצד הביקוש לעובדים  
ובצד היצע העובדים

העצמת החברה הערבית לצד  
פעולות ליצירת חברה  

משותפת

Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv: המקור31 (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions”



השתנתה התפיסה וגברה ההכרה בצורך בסיוע לחברה הערבית2000מאז שנת ➢

: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 ➢

עלייה בשיעור המשכילים ובפרט בשיעור המשכילות➢

העמקת שילובה של החברה הערבית בשוק העבודה➢

עלייה ברמת שביעות הרצון של החברה הערבית בתחומים שונים➢

33



70%

67% 60%

37%

51%

2002 2003 2004 2005 2006 2013 2014 2015

שיעור שבעי הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים

חרדים יהודים לא חרדים ערבים

).בקרוב(המכון החרדי למחקרי מדיניות , "מבט השוואתי–איכות חיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית ", 2018, רומנובקסיר ודמיטרי ) קלינר(ניצה : מקור34



חרדים בשוק העבודה
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מגמות מרכזיות בתעסוקת חרדים
עד לתחילת שנות האלפיים

36



.64–25גילי , 1980-2004לשנים , עיבודים לסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  מקור37

%

85.9

78.3

63.2

36.2

84.7

74.5
יהודים לא חרדים
חרדים
סך הכול



38

ביטול המכסה של דחויי השירות הצבאי  –ל "גיוס לצה
")תורתו אומנותו("

הגדלת תשלומי ההעברה של המדינה–תמיכות ממשלתיות 

"חברת הלומדים"ביסוס 
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40.8%

47.9%

47.5%

68.7%

43.3%

60.2%

חרדיות

יהודיות לא חרדיות

כלל האוכלוסיה

.2004–1980שנים , 64–25עיבודים לסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גילי :  מקור



השלכות

40



.2003-ו1997עיבודים לסקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים : מקור

38.1%

12.0%

48.1%

12.9%

חרדים יהודים לא חרדים

לפי קבוצות אוכלוסייה, (נפשות)תחולת העוני היחסי 

1997 2003

41



מעמד נמוך

71.2%
(35.9%)

מעמד ביניים
19.8%

(26.4%)

גבוה-מעמד בינוני
6.7%

(24.2%)

מעמד גבוה
2.2%

(13.4%)

42

1997שנת  2003שנת 

.25משקי בית בהם ראש משק הבית מעל גיל , עיבודים לסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

.אחוזים מההכנסה זו125-ונמוכה מ, )לנפש סטנדרטית(אחוזים מההכנסה החציונית 75-משקי הבית שהכנסתם גבוהה מ: מעמד ביניים

.אחוזים מהכנסה זו200-אחוזים מההכנסה החציונית לנפש סטנדרטית ונמוך מ125-משקי הבית שהכנסתם גבוהה מ:גבוה-מעמד בינוני

מעמד נמוך

61.5%
(35.0%)

מעמד ביניים
25.6%

(27.2%)

גבוה-מעמד בינוני
10.1%

(23.5%)

מעמד גבוה
2.9%

(14.3%)

חרדים בהשוואה לכלל האוכלוסייה–מעמדות כלכליים 
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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%

31.4%

11.7%

יהודים לא  
חרדים

חרדים ערבים כלל האוכלוסייה

שיעור אלה שחשו עניים בשנה האחרונה

;  )בקרוב(2018, המכון החרדי למחקרי מדיניות. מבט השוואתי–איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית , רומנובקסיר ודמיטרי ) קלינר(ניצה :מקור
.  2017, המכון החרדי למחקרי מדיניות, "תרבות ועני בחברה החרדית"קסיר ואסף צחור שי ) קלינר(ניצה 

.ומעלה20של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בני 2016הסקר החברתי לשנת :נתונים

63%
71%

49%

60%

יהודים לא חרדים חרדים ערבים כלל האוכלוסייה

שיעור המרוצים ממצבם הכלכלי
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השלכות כלכליות על כלל  
,  תשלומי העברה(האוכלוסייה 

) מיסים

אי מיצוי פוטנציאל הצמיחה

השלכות חברתיות



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

לקראת  ' מס הכנסה שלילי, 'כמרכזי ויסקונסין-צעדים אקטיביים לעידוד תעסוקה ➢
הרחבת הסבסוד של מעונות היום ומסלול תעסוקה לחרדים, סוף העשור

63%-הצבת יעדי תעסוקה לנשים ולגברים ➢

צבא
הקלות על יציאה לעבודה של בני ישיבה➢

מסלולים ייעודיים לגברים חרדים בצבא➢

הצטמצמו , בתחילת שנות האלפים בשל השפל בעולם, כמו כן
ל בתלמידי הישיבות "התמיכות מחו
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.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 * 47

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

:שיעור תעסוקת נשים חרדיות
דומה לשיעור הממוצע של נשים בישראל•

בממוצעOECD–64.1%-גבוה בהשוואה ל•

63%–2020-עבר את היעד הממשלתי ל•



.  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 *

שיעור תעסוקת גברים , אבל
-חרדים 

נמוך בהשוואה לשיעור בקרב גברים  •
)ובמדינות המערביות(בארץ 

נמוך בהשוואה לשיעור בקרב גברים  •
1980-ב63%-כ–חרדים בעבר 

2020-נמוך מהותית מהיעד שנקבע ל•
ונראה כי אינו בר השגה, )63%(

48

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
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הנשים בחברה החרדית הן לרוב המפרנסות העיקריות•

מציאות זו משקפת את המאפיינים התרבותיים של החברה  •
החרדית ואת הבחירה בתוך המשפחה

אך האם יעד  , הגענו ליעד של תעסוקת נשים ועברנו אותו•
?התעסוקה הוא חזית הכול



בהשוואה לאישה לא חרדית27%-בכנמוך ( שכירה)השכר הממוצע של אישה חרדית ➢

בקרב 19%-בהשוואה ל(42%–ריכוז גבוה של נשים חרדיות מועסקות בענף החינוך ➢
)יהודיות לא חרדיות

הנשים החרדיות עובדות פחות שעות  ➢

שיעור המועסקות במשרה חלקית שלא מרצון גבוה➢

שיעור הנשים החרדיות המדווחות שהן חוו הפרות של זכויות בעבודה גבוה  ➢

50
מה משפיע על היקף  –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

).בקרוב(2018, "שעות העבודה של נשים חרדיות
.64–25גילי . סקר כוח אדם וסקר הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). דיווחים עצמיים(ומעלה 20לגילי , של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015הסקר החברתי לשנת :נתונים
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מדיניות המביאה בחשבון את 
המאפיינים התרבותיים  

הייחודיים של החברה החרדית  

החלטות ממשלה  

שילוב בתעסוקה  
איכותית  



הדמוגרפיה והשלכותיה

52



.עיבודים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור53

קבוצות גיל כאחוז מהאוכלוסייההחלק היחסי של קבוצות האוכלוסייה

50%
43% 41%

41%
47%

42%

9% 10%
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 2009 2019 2029 2039 2049 2059

0–24 25–64 65+

4%
11% 14% 18% 22%

32%
16%

21%
21%

21%
21%

19%

80%
68% 65% 61% 57%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 2015 2025 2035 2045 2065

חרדים ערבים יהודים לא חרדים ואחרים
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.מתעסוקה אזרחית לתעסוקה הכוללת גם תעסוקה צבאית, 2012בסדרה יש שבר שכן שונו הגדרות התעסוקה בשנת *54

בפועל

תחזית גידול חלקן של  
האוכלוסיות  
שהשתלבותן  

בשוק העבודה  
חלקית

גידול חלקן של אוכלוסיות עם  
הון אנושי שאינו תואם את 

צרכי שוק העבודה

פועל להקטנת קצב 
1.3-הצמיחה השנתי ב

נקודות האחוז 

פועל להקטנת פריון העבודה 
כנקודת  )ולהקטנת הצמיחה 

(האחוז



למדינה תפקיד חשוב בשילוב החברה הערבית והחרדית➢
בהיותה המעסיק הגדול במשק▪

כקובעת מדיניות▪

פיתוח  –לעיתים מעבר להשפעה ברמת המדינה , לשלטון המקומי השפעה רבה➢
,  כרמיאל, כפר קאסם: דוגמאות)גיוס מקורות ועוד, רתימת הרשויות, ייזום, כלכלי וחברתי

)  מודיעין עלית

בכלכלה ובחברה ועל , לצעדי מדיניות השפעה מהותית על שילוב בתעסוקה➢
שביעות הרצון

האחריות לשילוב הקהילות המגוונות בשוק העבודה מוטלת גם על  ➢
והאנשים בקהילותהקהילה המגוונת ▪

הגדלת היצירתיות , פתרון למחסור בעובדים–) שאף יפיקו תועלת מהעסקה מגוונת(המעסיקים▪
העלאת הפריון והרווחיות ועוד, והחדשנות
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, נרגיש, נכיר, את האחרים, אם נצא כולנו לפגוש את הגיוון הזה"
נשמע את הצלילים , נראה את העיניים הכואבות והשמחות

, גם אם יש בינינו תהומות נוכל לבנות מעליהם גשרים. השונים
...  אם רק נכיר בכך שרב המשותף בינינו על המפריד

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

)2018, מרים פרץ(
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תודה על ההקשבה

קסיר( קלינר)ניצה 

nitsa@machon.org.il


