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 מחקר זה מוקדש לכל התושבים הערבים בערים המעורבות, ששנים רבות מדי התעלמו מקיומם.

המבורך של עלי מוחמד חדאד, אבי, שנפטר בטרם עת, בחודש אוקטובר  ובנימה אישית, מחקר זה מוקדש לזכרו

ל כל סביבתו. לאחר לכתו התברר אצאלא  –ל בני משפחתו הקרובה אצוהותיר אחריו חלל עצום, לא רק  ,2021

לנו משורה ארוכה של מנחמים כמה עזר וסייע להם, בנדיבות אין קץ, שלא על מנת לקבל שכר או תמורה בחזרה. 

שגם מאיתנו, ילדיו, אבי השתדל שלא לחסוך ברמה הגשמית, אך המתנות הגדולות שקיבלנו ממנו הן  מובן

הכרת הטוב. להודות בכל  –תועפות האהבה והקרבה שהעניק לנו ולנכדיו, והשיעור החשוב ביותר שהעביר לנו 

אינם מובנים בה גדלנו ש בהיום על הבריאות ועל קורת הגג, על האוכל שמונח לפנינו ועל הדברים הקטנים שבסבי

  מאליהם.

ים, הוא עצמו נולד יהערים המעורבות היו חלק בלתי נפרד מהביוגרפיה הפיזית והרוחנית של אבי. שורשיו יפוא

אבי, בהתאם לד.נ.א  ברמלה ושם הקים את משפחתו. בכל יום, במשך שלושה עשורים, נסע לחיפה לעמל יומו.

ל חצי הכוס המלאה. בהתאם למורשתו, כולי תקווה ואמונה שהתמונה הרמלאי, עשה תמיד מאמצים להסתכל ע

ממדיים בין היהודים והערבים בערים -הנשקפת ממחקר זה, של כוס ריקה (דהיינו, פערים אדירים ורב

היה  ,היינו שואלים אותו עוד תתמלא בעתיד. לצערי, אבי לא יזכה לראות זאת, אך בוודאי שלּו ,המעורבות)

מנם ובור משפחתו ומוקיריו בערים המעורבות, ועבור כלל אזרחי המדינה. הנצחתו במחקר זה אע – מייחל לכך

אך בה בעת היא נושאת תקווה שהאופטימיות  ,עומדת בניגוד לאופן הצנוע והנחבא אל הכלים שבו התנהל בחייו

ם במלאכת קידום אותה הוריש לנו במהלך השנים שזכינו לשהות במחיצתו, תדבק גם בכל העוסקיששבה ניחן, 

 השוויון בערים המעורבות.

יחיא-חאג' חדאד נסרין  

  

اإلهمال البحث الذي أمامنا مخصص لكافة المواطنين العرب في المدن المختلطة والذين عانوا لسنواٍت طويلة جراء التجاهل، 

 واإلقصاء. 

لي محمد حداد، الذي وافته المنيّة ورحل وأما في الجانب الشخصي، فإن هذا اإلصدار البحثي مهدى لذكرى والدي العزيز، ع

تارًكا فراًغا كبيًرا يصعب ملؤه، على صعيد عائلته المصغرة وعلى صعيد مجتمعه الذي  2021عنّا باكًرا في تشرين أول 

الل الفترة ترعرع، شّب، نشأ ونشط فيه. بعد رحيله المفجع تبيّن لنا عمق الخسارة الفادحة التي منينا بها، خصوًصا أننا انكشفنا خ

السابقة على جوانب كانت غائبة عنا وانعكست في كلمات المعزين، والذين استحضروا مواقف عديدة في حياته وعن مساعدته 

الكريمة ووقوفه غير المشروط إلى جانب كل من طرق بابه طالبًا منه يد العون، دون أن ينتظر أية مقابل. حاول والدي أن يمنحنا 

لنا كل ما نحتاجه وأّال يحرمنا من أي شيء، ولكن الهبة األكبر والهدية االثمن التي حظينا بها كانت حبه كل ما يملك وأن يوفر 

اإلقرار بالمعروف، الشكر  –غير المحدود ألبنائه وأحفاده. كانت ألبي رسائل كثيرة، ولكن الدرس األهم الذي علّمنا إياه كان 

  لكثيرة مهما بدت لنا صغيرة. واالمتنان المستمرين والثناء على نعم هللا ا

المدن المختلطة كانت جزًءا ال يتجزأ من سيرة والدي ومسيرته وفسيفساءه الروحاني واالجتماعي. ينحدر من جذور يافاوية، ُوِلّد 

ى في الرملة، ترعرع وشّب في أحياءها وأسس أسرته بين ظهرانيها. سافر يوميًا، ولمدة ثالثة عقود من الزمن، من الرملة إل

مكان عمله في حيفا، كادًحا وباحثًا عن لقمة العيش. أبي، لكونه صاحب مناخ، مزاج وذهنية رمالوية، نظر دائًما بإيجابية لألمور 

وحاول أال يرى سوى نصف الكأس الممتلئ وأن ينهل منه. بناًء على موروثه هذا، كلي أمل وايمان بأن نصف الكأس الفارغ 

ذي أمامنا، جراء الفوارق والبون الشاسع بين العرب واليهود في المدن المختلطة، سيمتأل في الذي يظهر من نتائج البحث ال

المستقبل القريب من خالل سد هذه الفجوات وتوفير حياة مليئة بالمساواة والعدل االجتماعي. لألسف فإن والدي، رحمه هللا، لن 

د ويرى هذا اليوم بأم عينه، هو وعائلته الصغيرة والكبيرة. صحيٌح يشهد هذه التغييرات، ولكني على يقين أنه كان يحلم بأن يشه

أن تخليد ذكراه من خالل هذا اإلصدار البحثي هو مناٍف للنهج المتواضع الذي سار على خطاه طيلة أيام حياته وعمل الخير 

ن تطاال كل من يعمل في هذا الحقل لتزيد بالسر والكتمان، ولكنه مكمل للتفاؤل وااليجابية اللتان تمتع بهما وأورثهما لنا، وامل أ

  من سعيه بغية إحقاق المساواة الكاملة في المدن المختلطة. 

 نسرين حداد حاج يحيى
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  מבוא

 .החברה הערביתשל כלכלי -חברתיפיתוח לטובת לפעול ישראל ממשלת החלה האחרונים בשני העשורים 

שינוי  על ידילמשק, החברה הערבית  ו אתרתמילא הבינו שאם  הדרגים הפוליטיים והמקצועייםלאחר ש

יזמו כמה תוכניות הם , קדימהלשעוט ישראל מדינת של הכלכלי הקטר יתקשה ההקצאה, מנגנוני של מהותי 

על דגש האלה ת ותוכנילא הושם בכל ה ,כאןעליהן נעמוד שלא מסיבות . 922חומש ובראשן החלטת ממשלה 

בערים ראוי להדגיש שההתעלמות מהאוכלוסייה הערבית  עם זאת, בערים המעורבות.הערבים התושבים 

במוסדות המייצגים של החברה  גםניכרה יא ה –נחלתו של השלטון המרכזי בלבד  לא הייתההמעורבות 

כן, על יתר  .)של החברה הערבית וועד ראשי הרשויות הערביותהערבית בישראל (כגון ועדת המעקב העליונה 

  .לייצוג מספקנציגי התושבים הערבים לא זכו עירייה של הערים המעורבות במועצות ה עד הזמן האחרון גם

במה החלו לקבל מצוקותיהם של הערבים תושבי הערים המעורבות  .אנו עדים לשינויבשנים האחרונות 

גם שינוי העלאת הסוגיה לסדר היום הביאה ל 1, בעיקר עקב פעילות החברה האזרחית.עברמב נרחבת יותר

החלטת בשיועדה , 2021שנת בואכן,  מעורבות.האוכלוסייה הערבית בערים ה כלפי הלמדיניות הממשב

של מגזר כלכלי לפיתוח הרשות החליטה  2,לחברה הערבית הבאההחומש תוכנית לגיבוש הממשלה 

לקדם לקראת אישורה של תוכנית החומש האפשרות את , לבחון המשימהעל שהופקדה  ,המיעוטים

יפו, -תל אביב: לערים המעורבותוהוליסטי ייחודי באופן  שיידרשו הממשלהבהחלטת  רכיבים ההמשכית

  . (לצד טיפול נפרד בירושלים) תרשיחא-מעלותו נוף הגלילעכו, רמלה, לוד, חיפה, 

קבע נ 28סעיף ב 2022-2026.3תוכנית החומש לשנים  550חלטת ממשלה הבתקבלה ה 2021באוקטובר 

רבים מסעיפי בנוסף,  .ש"חיליון מ 300-תתוקצב ב ,כוח ההחלטהשתגובש מ ,לערים המעורבותהתוכנית ש

ערים ל זה ובכלל אלא לכלל החברה הערבית בישראלבלבד, התוכנית אינם מיועדים ליישובים הערביים 

עליונות (בתוכנית הלחטיבות  הרחבת התקצוב הדיפרנציאלינוגעים להבולטים הסעיפים . המעורבות

ביישובים ערביים  הןביניים) בכלל החינוך הערבי (היסודיים וחטיבות הר ספהחל רק על בתי הוא דמת הקו

הרחבת למעונות יום לגיל הרך; לבניית כיתות לימוד בכלל החינוך הערבי;  ייתבנלבערים מעורבות);  הן

 ,תעסוקה של משרד הכלכלהההרחבת מסלולי להפעילות של מרכזי ריאן (מרכזי תעסוקה לחברה הערבית); ו

או על לצד הביקורת על היקף התקציב  ,לכןמסבסד המשרד העסקת עובדות ועובדים ערבים.  םשבמסגרת

תושבים ה –שלא כמו בעבר  –כיום ראוי לציין ש 4במוקד תוכנית החומש, יעמדויישובים ההחלטה אילו 

 ופקידיה.ל הממשלה על סדר יומה שעומדים ערים המעורבות הערבים ב

בערים  על אודות מצבם של התושבים הערבים עדכניתמצב  תתמונשלה הממפני ללפרוש זה נועד מחקר 

חינוך, השכלה גבוהה, , )דיורובכלל זה ( רווחההקשורים זה לזה בעבותות:  תחומים חמישהב המעורבות

לזהות  במטרהנקודות על ציר הזמן בעשור האחרון  בכמה . כל אחד מן התחומים ייסקרופשיעה תעסוקה

במכון הישראלי בעניינם שנצבר  הידע הרבנבחרו בשל הראשונים התחומים ת ארבע מגמות ותמורות.

                                                           
 .484-517), עמ' 2011) (3-4מז ( מגמות", ת ביפוקהילה מחפשת זהות: פוליטיקה מרחבי, זהות ללא קהילהדניאל מונטרסקו, " 1

תיקון החלטת  – 2016-2020"פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים  ,35-של הממשלה ה 468החלטה  2

  .25.10.2020 ,ממשלה"

  . 24.10.2021 ,"2026"התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת  ,36-של הממשלה ה 550החלטה  3

  .21.12.2021 ,עיריית לוד נ' ממשלת ישראל 7487/21ראו בג"ץ  4
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פשיעה האלימה בחברה הערבית בכלל ה כיוון שבשנים האחרונות גברההפשיעה נבחר  תחום 5;לדמוקרטיה

מבחינת הן ) דומהוכמורשעים עצורים, (בפשיעה המעורבים מספר  הן מבחינת – ובערים המעורבות בפרט

  . זו פשיעהשל הערבים  הקורבנותמספר 

היהודים מצב התושבים את מצב התושבים הערבים ל נשווהכדלקמן: ראשית  יתבצעהנתונים  תהשווא הליך

נשווה בין הערבים  ולבסוף. שונות ערים מעורבותבהערבים התושבים בין  נשווה אחר כך. בערים המעורבות

ייעשו ההשוואות  ו זאתאפשרינתונים כשה .הממוצע הארצי ללא הערים המעורבות בערים המעורבות ובין

ערבים, להפערים בין יהודים  שלתמונת מצב  תשורטטהשוואות ה על יסוד פילוח מגדרי. האלה גם על פי

 היאנקודת המוצא רשויות הערביות. לרים המעורבות בין הערים המעורבות והפערים בין העהפערים 

  .ייחודי המענ לכל עירולהתאים ביניהן להבחין ש יולכן אחת מקשה  עשויות אינןשהערים המעורבות 

 ,כללי של מגזר המיעוטים לפיתוחהרשות בין ולדמוקרטיה המכון הישראלי בין פעולה שיתוף פרי , הז מחקר

(להלן:  שהעמידה לרשותנו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים  של עיבוד וניתוח על בעיקרמתבסס 

מרשם מרשם האוכלוסין;  ממגוון מקורות:הופקו למ"ס נתוני ה .פורסמוטרם ככולם רובם  .הלמ"ס)

מרשם מקצועיות של זרוע העבודה; ההכשרות הסטודנטים של מה"ט; קובץ הקובץ ; ההשכלה של ישראל

קובצי תלמידים י לבחינות ולהערכה; צהסטודנטים; מרשם נבחני הבחינה הפסיכומטרית של המרכז האר

נתוני המטופלים במחלקות לשירותים חברתיים של ; ל משרד החינוךי נבחנים בבחינות הבגרות שצוקוב

 נסמכנוש פיםנוס ותמקור. וסקרי כוח אדם של הלמ"ס הוצאותסקרי נתוני משטרת ישראל; משרד הרווחה; 

  :עליהם

למערכת החינוך ב משרד החינוך יתקצאת  של משרד החינוך שימש אותנו לעבדבחינוך" אתר "שקיפות . 1

  בערים המעורבות.הערבי ת החינוך למערכהעברי ו

את את מוסדות החינוך בערים המעורבות ו שימש אותנו למפות. אתר "במבט רחב" של משרד החינוך 2

  מאפייניהם.

(להלן: ראמ"ה) של משרד החינוך מתוכו שלפנו נתונים  "הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך"אתר . 3

  על מבחני המיצ"ב.

  נתונים מנהליים על שכר מחדר המחקר של הלמ"ס.עיבודים מיוחדים ל. 4

  ) של הלמ"ס.PUFעיבודים מיוחדים של קבצים לשימוש הציבור (. 5

  עיבודים לפרסומים ולוחות שמתפרסמים באתר הלמ"ס.. 6

  

חוקרת המכון  בנוסף, . עיריות הערים המעורבותמ עמענים לבקשות חופש מידעל מעבר לכך, המחקר מבוסס 

עם פעילים  במתכונת חצי מובנית ערכה מספר ראיונות עומקרטיה מייסון שחאדה הישראלי לדמוק

נערכו  ראיונותהפוליטיים, נושאי משרה בכירים ונבחרי ציבור ברמה המקומית והארצית מערים מעורבות. 

סייע לנו הראיונות ניתוח  .שעליה דיברוולעיר  נות ולמרואייניםוהשאלות הותאמו למרואייבשפה הערבית 

שנה בביקר צוות המחקר  זאת ועוד: 6.מדיניות המלצות מסוימים ולגבשחסמים בבתופעות ו התמקדל

ים ואם באמצעות רשמי יםמפגש באמצעות , אםבהןמהנעשה מקרוב התרשם ובערים המעורבות האחרונה 

                                                           
, מחקרי תעסוקה בחברה הערביתהתוכנית אב לקידום  ,בן פרג'וןויחיא, איימן סייף, ניצה (קלינר) קסיר -נסרין חדאד חאג' 5

רבים שנבצר מאיתנו לטפל בהם במסגרת כמובן נושאים יש  .2021 ,, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה161-159מדיניות 

 . ועודכגון תרבות ופנאי, זהות במרחב העירוני המשותף  ,מסמך זה בשל קוצר היריעה
 הראיונות יובא בפרק ההמלצות. עלפירוט  6
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הייתה להם שיובאו להלן, אך האמפיריים לממצאים בסיס ה אינםאלו מפגשים . יםבלתי אמצעי מפגשים

  בשנים האחרונות. ים אלובערשהתרחשו להבנת התמורות  תרומה חשובה

והחיכוך בין  ,אחדים החלו מהומות מאיחודשים כעבור  .2021 ראשית שנתבהחלה המחקר  ה עלעבודה

החלטת שספק אין . ולנחיצותכואבת תזכורת  היה בערים המעורבות, שימש ויהודים לערבים, שמוקד

 םיחסיהאת המאפיינים המורכבים ים הקונפליקטכלל את לפתור תוכל א לשתהיה, ככל ממשלה, מקיפה 

הערבים מצבם של התושבים  היכרות עםשסבורים אנו זאת עם בערים המעורבות. ערבים ליהודים בין 

  ם. חלקלפחות את לצמצם יוכלו , שיוצגוההמלצות אימוץ ו ,בערים המעורבות

של צוות הרשות לפיתוח כלכלי ל ים את מלאכת הכתיבה:נו להשלידימי שסייע בלהודות לכל  אנו מבקשים

; מוסא סלמאןופז, רותם קלמר יונתן  ,חסאן טואפרה ,ראש הרשות :חברתימשרד לשוויון במגזר המיעוטים 

מייסון ל; בפז ונתונים לא יסולאלנו מאמציהם האדירים לספק ש ,יפית אלפנדרי ודוד לנדאו מהלמ"סל

 ;מהמכון הישראלי לדמוקרטיהד"ר דנה בלאנדר אשכנזי ו-ענת טהוןעו"ד  ,עםיחיאל נו ,יונתןאריה שחאדה, 

הערים המעורבות בעבר מועצות בחברות לו םלחברי ;של הטקסט מאירה טורצקי על עריכה מוקפדתד"ר ל

  .חוכמתםמומניסיונם שתרמו החברתיים ולפעילים  ;ובהווה
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  רקע 

מבוטל מהחברה  שיעור לאאך  ,מקומיות נפרדותברשויות  מתגורריםערבים בישראל היהודים והרוב 

לוד,  הןהגדול ביותר הוא בהן הערבים מספר שהמעורבות הערים  ) מתגורר בערים מעורבות.8%-הערבית (כ

ביתר ביותר. הנמוך הוא באוכלוסיית העיר הערבים שיעור  יפו-אבל בחיפה ובתל אביב, יפו-ותל אביבחיפה 

 העריםברוב  –הדתית התפלגות באשר ל. מכלל התושבים שלישעד מישית חכ עומד עלהערבים שיעור הערים 

שיעור  .נוצרים מיעוטםו מוסלמים-ערבים רוב התושבים הערבים הם ,ונוף הגלילחיפה , למעט המעורבות

  7.מאחוזפחות  עומד עלבכלל הערים המעורבות  דרוזיםה

 2020סוף רבות, האוכלוסייה הערבית בערים מעו .1לוח 

גודל האוכלוסייה   עיר
  (באלפים) הערבית

שיעור 
הערבים 

באוכלוסיית 
  העיר (%)

  התפלגות דתית

שיעור 
המוסלמים 

באוכלוסייה 
  הערבית (%)

שיעור 
הנוצרים 

באוכלוסייה 
  הערבית (%)

שיעור 
הדרוזים 

באוכלוסייה 
  (%)הערבית 

  1.5  48.5  50.0  12.0  34.0  חיפה

  2.9  97.1  29.8  24.1  לוד
  

  0.9  16.2  82.9  4.7  21.6  יפו-תל אביב

  19.3  80.7  24.3  18.7  רמלה
  

  0.6  8.0  91.4  32.7  16.2  עכו

  63.0  37.0  30.4  12.7  נוף הגליל
  

  49.0  51.0  22.0  4.9  תרשיחא-מעלות
  

  0.6  27.2  72.2  13.0  132.2  סך הכול

   .המחברים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמקור: עיבוד 

נרשמה  ןלובכ. דרמטי בשנים האחרונות שינוילא השתנה נוף הגליל, למעט יעור הערבים בערים המעורבות, ש

עלה שיעור הערבים בשתי נקודות תרשיחא -ובמעלותבעכו  ,ברמלהחיפה, ב: בשיעור הערביםקלה עלייה 

 עשורבשיעור הערבים  גדל , לעומת זאת,בנוף הגליל .נקודת האחוזבעלה הוא יפו -ובתל אביבבלוד ו ,האחוז

ן מיותר גבוה אף ששיעור הערבים בערים המעורבות הנמנע לא מן , לאמיתו של דבר 8.האחרון פי שניים

ר ילעמרשות ערבית מקום מגוריהן עתיקות את המהערביות המשפחות קצת מ שכן ,כאן השיעור שנמסר

בבחירות הצביע ל של, כדילמפוליטיים (שיקולים מאם  –הרשמית כתובתן את  אינן משנותמעורבת 

מערכת החינוך מובכלל זה , ליהנות מהשירותים המוניציפליים וצותרמשום שהן  ואם המקומיות)

 ,נשים פלסטיניות חסרות מעמד ה שלהערים המעורבות במרכז יש אוכלוסייבכמה מן כמו כן,  9.העירונית

הערים שטענה ל ,מוגבלהללו תופעות שתי ההיקף ש כיווןזאת, עם  קשה לאמוד את היקפה. שבהיעדר רישום

                                                           
 ,Ahmed Baler Diabאו חיפה ונוף הגליל רעל עדכני  למחקרמחקר זה לא יתמקד בהבדלים בין הקבוצות הדתיות בערים.  7

Ilan Shdema, and Izhak Schnell, "Arab Integration in New and Established Mixed Cities in Israel", Urban Studies 

(2021) 

  . , יוזמות אברהם2013 – החברה הערבית בישראל -המידע  אוגדןיצחק רייטר (עורך),  8

  הן בנצרת כי בנוף הגליל אין בית ספר בשפה הערבית.משפחות שהיגרו מנצרת לנוף הגליל, למשל, מבקשות לרשום את ילדי 9
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נשענת על  אין על מה לסמוך, והיא )דמוגרפיתהבחינה המלפחות (ודי צביונן היהאת מאבדות המעורבות 

כלל הערבים בששיעור הערבים המתגוררים בערים המעורבות  והא ראיהעובדות.  ולא עלמוטיבציה פוליטית 

  . 8%-כעל זה שנים  עומדבישראל 

ערים כוללת  ,הראשונה. טגוריותקלחלק את הערים המעורבות בישראל לארבע  אפשר ריתהיסטומבחינה 

התושבים  גורשו/ברחו רובהיו ערביות. לאחר המלחמה  1948-שערב המלחמה ב 10דוגמת לוד, רמלה ועכו,

המדינה בנכסי  ה שלבעידוד שהתיישבוהוחלפו בתושבים יהודים וחיש מהר הערבים מערים אלו 

מספר התושבים הערבים באותן ערים, אך האוכלוסייה הערבית נותרה עם השנים גדל  אומנם ."נפקדים"ה

בלוד עוד  ושהתגורר , כלומר מי"ים"מקורי אנשי לוד מגוונת. בעיר גריםמיעוט. האוכלוסייה הערבית בלוד 

 עירל ומהנגב שהיגר םבדואי ;תושבי כפרים סמוכים שהיגרו ללוד בעקבות המלחמה ;1948-טרם המלחמה ב

כנו יוסייענים (משת"פים) שש ;האוכלוסייה הערבית בלוד)בקרב רוב ה הם(וכיום  70-עד שנות ה 50-שנות המ

כרם  12הרכבת, פרדס שניר,ארבע שכונות: רוב האוכלוסייה הערבית בלוד מרוכזת ב 11שירותי הביטחון. עירב

א ל, אשר התפרסמה שלשכונה המעורבת רמת אשכוהס"ח) והמכונה במסמכים רשמיים אל תופאח (

שגם בהן נקלטו  ,בעכו וברמלה חיכוכים על רקע לאומני. לשמוקד אלים כ 2021בטובתה בעקבות אירועי מאי 

 ם כי בפילוח דתי היא(א סייענים, האוכלוסייה הערבית הומוגנית מעט יותר מזו של לודבמרוצת השנים 

וברמלה  13;עיר העתיקה ובשכונת וולפסוןבעיקר במרוכזת בעכו האוכלוסייה הערבית  הטרוגנית יותר).

גן חק"ל ובשכונת בבעיר העתיקה,  14,מתושבי העיר הערביםכשליש  יםבה מתגוררשבשכונת ג'ואריש, 

  המיעוטים. 

 היה בהן 1948שערב המלחמה בשנת  ,יפו וחיפה-דוגמת תל אביבמעורבות ערים  כוללתהשנייה טגוריה הק

 יההבהן הציבור הערבי ומאזן הדמוגרפי, ב חל היפוך ברורלחמה בעקבות המ .רוב ערבי ומיעוט יהודי

חיים בעוני ש יש בהם – הערבים למיעוט. מה שמייחד את הערים הללו הוא הפערים הכלכליים בין תושביהן

אחרים משתייכים למעמד אילו , גם בהשוואה לרשויות ערביות, וובמציאות של פשיעה ואלימות קשה מחפיר

שליש ביפו  ,5%אינו עולה על יפו -ששיעור התושבים הערבים במטרופולין תל אביבאף גבוה. -בינוני

בעיקר בעג'מי  – מתגוררים בשכונות מעורבות התושבים הערביםים משני שלישומהתושבים הם ערבים 

ואדי ניסנאס בוכבאביר, בהאוכלוסייה הערבית  מתרכזתבחיפה  15רוב ערבי. בעלות , שתי שכונותג'בליהבו

מוקד ומשמשת  מטרופולין של אזור הצפוןחיפה היא הות המעורבות כרמל צרפתי, עין הים והדר. שכונבו

  להגירה חיובית של צעירים ערבים. 

עיר יהודית במטרה לייהד את הגליל שנוסדה כ, (לשעבר נצרת עילית) נוף הגליל מצויהבקטגוריה השלישית 

בראשן העיר נצרת. ויות ערביות בצפון הארץ, בין היתר בשל קרבתה לרשו – מעורבת נעשתהועם הזמן 

                                                           
ענת קדרון ושולי לינדר ירקוני בעכו בתקופת המנדט היה גרעין קטן של יהודים שנע בין מאות לעשרות בודדות. ראו  10

 ). 2021( 122, 115  27,28,"התיישבות יהודים בערים הערביות בתקופת המנדט: המקרה של עכו" ישראל 

, עמ' )2017( )1-2(יח  משפט וממשל ,"מחיר המידע: קליטה ושיקום של סייעני מערכת הביטחון בערי ישראל" ,נגמנחם הופנו 11

97-55.  

 .2014במקום ושתי"ל,  ,ח מסכם"""מיפוי ותכנון עם קהילה בשכונת פרדס שניר: דוינון גבע, ויוסף -חגית נעלי 12

, עבודת ליברליזם-בין לאומיות ונאו :יפריה ובערים מעורבות בישראלמדיניות התיישבות גרעינים בפר ,יעל שמריהו ישורון 13

 .91, עמ' 2020, בנגב אוניברסיטת בן גוריון דוקטורט,
: דנה אייזנקוט, ראובן חיראק בתוך ,קהילות סגורות במרחב האורבני : רמלה כמקרה מבחן" –"חומה שקופה  ,פרבר-גילי חן 14

 .492, 481 , עמ'2021, חיפה: פרדס, תחומי-ות בחברה הישראלית במבט רבאתגרים ומגמ ושלומי דורון (עורכים),
  .64 , עמ'2020, תל אביב: בבל, לאומיות בחיי היומיום ביפו-עיר שסועה לה יחדיו: דו ,דניאל מונטרסקו 15



9  
 

ובשכונה  16שסופחה לעיר סמוך להקמתה, ,התרכזו התושבים הערבים בעיקר בשכונת הכרמים תחילה

 18אך עם השנים נרשמה עלייה מתמדת בשיעור הערבים גם בשכונות אחרות ברחבי העיר. 17הדרומית,

לעיר עקב משבר לעבור  נאלצו לעיתיםחופשיים,  מהמעמד הערבי הבינוני, בעלי מקצועותערביות משפחות 

ולהבטיח לעצמן טובים יותר שירותים מוניציפליים  כדי לקבלאו  ,התכנון והדיור ביישובים הערביים

 ממקום להתרחק כדילעיר היו גם מי שעברו צפוי להם ברשויות הערביות. שהיה  אחר מזהולילדיהן עתיד 

   19.תתרבותיו-בשל סיבות קהילתיות םהולדת

ערב  20מעלות ותרשיחא. –רשויות  שתיאיחוד מהוקמה ש תרשיחא-מעלותשמורה להרביעית  הקטגוריה

הגיעו עולים חדשים רבים, אחריה רוב מוסלמי ומיעוט נוצרי, אך תרשיחא היישוב כלל  1948המלחמה בשנת 

תרשיחא -מעלותהגיעה לבשנות השישים  והמאזן הדמוגרפי השתנה. 22,צפון אפריקהמו 21רומניהמבעיקר 

   23בה עד היום. תמתגורר החלקובדואית  גם אוכלוסייה

אוצר בתוכו משמעויות הוא  .במחקר זה אותנוגם , ישמש "עיר מעורבת" לתיאור ערים אלו,הרווח המונח 

מטעמים שונים  יםיש גם מי שמתנגדשזה המקום לציין  24.המנדט הבריטי ומשמש מאזפוליטיות וחברתיות 

"ערים  או אפילוערים מאוימות", "ערים משותפות" "מרחבים הללו לכנות את ה יםה ומציעלשימוש במונח ז

  25שסועות".

מצבם של באשר ל הסכמה שליש איים אבל בקרב העוסקים בנושא זה , על המונח עומדת בעינההמחלוקת 

סובלים  בותבערים המעורהערבים  רוב: זו אין מחלוקתת יסוד עובד על .הערבים בערים המעורבות בישראל

הן מנחיתות ו) מוגבל הפקידות המקצועיתבקרב ובוודאי  יותבמועצת העירכוחם ( פוליטיתמנחיתות הן 

ובין שכניהם היהודים הוא  םביניהפער הבינוני ובני המעמד המקצתם  ,מוךהנמעמד בני הרובם (כלכלית 

 מצבלבהשוואה גם לעיתים גרוע הערבים בערים המעורבות התושבים  שמצבהוא  פחותידוע מה ש. )גדול

של התושבים הערבים מצבם אפוא סקר יהבאים יפרקים בהעניות. הערביות התושבים ברשויות המקומיות 

    לעיל.שפורטו  תחומיםהבחמשת בערים המעורבות 

                                                           
חיפה: אוניברסיטת  ,1956-2016המקרה של נצרת עילית בשנים  :בין ייהוד לאיבוד הגליל ,אורבך וארנון סופר-ניקולא יוזגוף 16

  .19 , עמ'2016חיפה, 

: טובי פנסטר וחיים בתוך ,"נצרת עילית כעיר מעורבת: הגירת הפלסטינים אליה וסוגיות של התנהגות מרחבית" ,הנא חמדאן 17

 מכון ון ליר , ירושלים ותל אביב:עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות יעקובי (עורכים),

 .126, 110, עמ' 2006והקיבוץ המאוחד, 
דוח בנק ישראל  ,כלכליים"-"הפריסה המרחבית של החרדים ושל ערביי ישראל ומאפייניהם החברתיים :סוגיות ברווחה ,פרק ח 18

 . 207עמ' בנק ישראל, , 2016
  .17.8.2017 ,הארץ ,הכחשה""בלי בית ספר או בית קברות לתושביה הערבים, נצרת עילית היא עיר מעורבת ב ,נעה שפיגל 19

ההיסטוריה של תרשיחא, אף שלא קיבלה את מעמד הבכורה הסימבולי בשם המאוחד, עתיקה מזו של שכנתה. ראו עאמר  20

שחר וניצה -: רינה בןבתוך ,"הזרה מבפנים: עברית וערבית בשלטי השמות שקבע הריבון הישראלי בתרשיחא הערבית" ,דהאמשה

 .107, 101 , עמ'2018, ח, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, ת שפה חיההעברי ארי (עורכות),-בן
מיום  ,אל המושל הצבאי בצפון ,מכתבו של יעקב מחרז, נציג המושל הצבאי בגליל המערבי ,""תרשיחא ,17039/18א"מ גל  21

24.4.1955 . 
   .שם 22

: סכום תרגיל ים וקונפליקטים כרקע לתכנוןצרכ – עמדות התושבים – "תרשיחא דברה שמואל,וברוך קיפניס  ,דלית גסול 23

 . 135, 133 ), עמ'1996( 44/45אופקים בגאוגרפיה  ,"מסדנאות התכנון של החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה
סוגיות מוסטפא כבהא (עורך),  :בתוך ", ערים מעורבות''לשלילת המושג " ,למחלוקת על קביעה רווחת זו ראו נחום קרלינסקי 24

 . 101-73 , עמ'2020, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, בחקר תולדות המזרח התיכון המודרני נבחרות
, של כתובת: בית, היסטוריה ובעלות בתכנון העיר הישראלית־פלסטינית "ארכיאולוגיה" ,. ראו גם טובי פנסטר50, עמ' שם 25

  זו. במחלוקת משום נקיטת עמדה איןבמונח "ערים מעורבות"  להשתמשבחירתנו ב. 21, עמ' 2021חיפה: פרדס, 
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  רווחה 

 26רק בשנות התשעיםו, הממשלההתעלמות מהתושבים הערבים בערים המעורבות שנים רבות סבלו 

הערבים תושבי הערים  של רעועהכלכלי -חברתיהמצב ה. מצב זה השתנה 27לפייםראשית שנות האבו

כל הערים המעורבות את במידה זו או אחרת  מאפיין, הפשיעהעל רמת גם  שיש לו השלכותהמעורבות, 

"אוכלוסיית העיר מצטיינת בעבר,  נכתבכבר בלוד, כפי שיפו ועכו. : לוד, רמלה, מהןארבע ר קבעיאך  

הרכבת. ת כונשכגון  ם,ערביגדול של ריכוז בהן שיש בשכונות בייחוד  28,ו־אקונומית כרונית"בחולשה סוצי

"מצב האוכלוסייה הערבית בה אינו טוב יותר ממצב האוכלוסייה ביישובים הערביים כי  נכתבעל רמלה 

מצב ם גם כיו 30.לפני שני עשורים שהשנעבמחקר  דברים דומים נכתבו גם על יפו 29."ואפילו גרוע יותר

, בעכוהמתגוררים הערבים  עלגם עג'מי, בכי רע. שכונת הערבים ביפו, ובייחוד ברבים מהרווחה של 

סקירה של מרכז המחקר והמידע  31."הם "חיים בתנאים קשיםשידוע  ,המרוכזים בעיקר בעיר העתיקה

את  הממשלי ,ערים אלוב 32אזורים סטטיסטייםשל כלכלי -החברתיהדירוג של הכנסת, שבוחנת את 

 יםמשתייכהיא הרוב אוכלוסייה הערבית ההאזורים הסטטיסטיים שבהם  כלוברמלה בלוד : התמונה

מהאזורים הסטטיסטיים  15%(לעומת  4-ו 3 לאשכולות יםמשתייכ םכול יפו-בתל אביב ;2-ו 1לאשכולות 

  4.33 עד 2לאשכולות ובעכו  ;)היהודיים

ערבים  ישפה חיבאומנם . מעטשונים ם כלכליי-רתייםהמאפיינים החב ונוף הגלילתרשיחא -מעלותחיפה, ב

באזורים מתגוררים  מן הערבים %30אך  34מעורבות,בשכונות מתגוררים ה גבוה-בינוניהמעמד ה מן

המצוקה למשל שכונת  –  2-ו 1 כלכליים-חברתיים אשכולותל שמשתייכים סטטיסטיים בעלי רוב ערבי

עליה שתרשיחא, -מעלותב 36.בלבד 6% עומד עלולות אלו שיעור השכונות היהודיות בעיר באשכ 35.חליסה

 37",, שכונת עוני בתוך מעלות'סלאמס'כי "הפכה להיות נא אטלב אלסהכנסת עשורים חבר שני לפני טען 

                                                           
 .302 , עמ'2002, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, שיקום השכונות : פוליטיקה של שינוי ,דניאל שמשוני 26

 . 30.1.2000 ,הממשלהשל  1030ה ראו למשל החלט 27

עיונים  ,פיות פוליטיות"מקרו־פוליטיקה, מיקרו־פוליטיקה וביוגר :21"מנהיגות המיעוט הערבי בלוד במפנה המאה ה־ ,יצחק דהן 28

 .131, 120 ), עמ'2015( 25בתקומת ישראל 
יחד אך לחוד: ערים  : אלי רכס (עורך),בתוך ,הפרספקטיבה הערבית": "רוב ומיעוט בערים המעורבות בישראל ,חנא סויד 29

  . 30, 27 , תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, עמ'מעורבות בישראל

  .2007 ), ירושלים: שתיל,סקר שטח –יפו, לוד ורמלה (זרחים הערבים בערים המעורבות הא הנאא חמדאן,ויוסף ג'בארין  30

 .57-58), עמ' 29הערה  לעילרכס ( :בתוך ,על מצב הערבים בעכו": "דיירים זרים בבתיהם ,זוהיר בהלול 31

רים הסטטיסטיים הם תושבים. האזו 10,000-בעלי יותר מיישובים לחלוקה גאוגרפית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  32

את  נתונים אלו משקפים .נתוניםעליה היחידה הקטנה ביותר שמפרסמים  זויחידות גאוגרפיות קטנות והומוגניות ככל האפשר. 

  מאפייני האזור בתוך היישוב.

והמידע של  ירושלים: מרכז המחקר ,מבט על –ערבים בערים המעורבות  ,ראו עדו אבגר, אתי וייסבלאי, רמי שוורץ ומיכל לרר 33

 .10-7, עמ' 2021 הכנסת,
 .138, 125), עמ' 2021( 3כתב עת למדעי הרוח והחברה  –קשת  ,"ערים מתערבבות בישראל" ,אורבך-ניקולא יוזגוף 34

 :ערי המחר טובי פנסטר ואורן שלמה (עורכים), :בתוך ,חיפה" ,בשכונת חליסה 'הזכות לעיר'"מאבק על  ,סליבא-הנאא חמדאן 35

 .98, 92, עמ' 2014, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, ק וקיימות היום?תכנון, צד
  .10 ), עמ'33הערה  לעילאבגר ואח' ( 36

  .26.7.2000 ,של הכנסת החמש עשרה 137-הישיבה ה 37

1פרק 
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הגבוהים אשכולות ל לאאך  ,(בדומה לנוף הגליל) 5אשכול ל םכול משתייכיםבעיר האזורים הסטטיסטיים 

  .רוב יהודי שיש בהםמהאזורים הסטטיסטיים כמחצית  שאליהם משתייכים ,7-ו 6יותר, 

גודל ובכלל זה , בערים המעורבותהערבים תושבים הרווחה של המצב על מעודכנים נתונים נסקור  זהבפרק 

 .העל דירהבעלות שיעור ו עוניהתחולת , ביתלמשק  הכנסותהוצאות והמפרנסים, מספר , משקי הבית

שיעור המטופלים על כמו כן, נציג ממצאים  הלמ"ס לסקרי הוצאות. על עיבוד מיוחד שלסקירתנו תתבסס 

 ו עלבססהממצאים ית .בדיןמספר המורשעים במשתקפת שהיא כפי הפשיעה רמת על ו במחלקות הרווחה

אלו יסייעו כל  .נתוני משטרת ישראלעל נתוני המחלקות לשירותים חברתיים (מש"חים) של משרד הרווחה ו

התערבות ממשלתית  לקבוע איזובמטרה  בשנים האחרונותבתחום הרווחה מות על המגלשפוך אור לנו 

  .רצויה

  

  משק ביתלמפרנסים מספר הנפשות והמספר 

. ום בערים אלימשקי בית יהודיב מספרןם בערים מעורבות גבוה מימספר הנפשות הממוצע במשקי בית ערבי

ואילו במשקי  ,ם בערים המעורבותירביהבית העמשקי בתוך כמה שנים ירד מאוד מספר הנפשות בעם זאת, 

שבשנים האחרונות מגיעות לערים  שהסיבה היאיתכן י. מזעריתירידה הבית היהודיים ירד מספרן 

צמצום ל ףנוס יאפשרהסבר . תא המשפחתיה של לא מסורתית התפיס בעלותמשפחות ערביות המעורבות 

שנראה להלן רק הולכת ומחריפה שכפי , דיוררמת מחיה ומצוקת  כגוןשיקולים כלכליים א והמספר הילדים 

במספר הנפשות הירידה היקף ש מהשוואה בין יישובים ערביים ליישובים מעורבים עולה. האחרונותבשנים 

לעומת  ,4.6 ,2018-, נכון לנותרהוא  יםערביה ביישובים למשק בית בקרב האוכלוסייה הערבית אינו זהה:

  בערים המעורבות. 3.6

 משק בית, לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג יישובלמספר נפשות  .1תרשים 
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 , לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג יישובתמשק בילמספר מפרנסים  .2תרשים 

  
 מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.

  

  והוצאותהכנסות 

גבוה יותר ממספרם במשקי הבית ם בערים המעורבות ימשקי הבית הערביבמפרנסים מספר האומנם 

עמד  2018בשנת . גבוהה יותרים ימשקי הבית היהודשל הכנסה ה , אבל)2תרשים (היהודיים בערים אלו 

ם בערים ימשקי הבית הערבי ה שלכנסההבה בעת, ם. ילטובת משקי הבית היהודי ש"ח 7,600-כהפער על 

 אפשר. ללא ערים מעורבותמההכנסה הממוצעת של משקי בית ערביים  ח"ש 1,200-המעורבות גבוהה בכ

ברוטו לפרטים שכירים. זה המקום לציין הממוצעת להבין זאת על רקע הפער (הקטן, אך הקיים) בהכנסה 

ם בערים ים וערביימשקי בית יהודי לשה בהכנסה חלה עלייה גדול 2018-2008בכלל המדינה, בשנים  שכמו

ש"ח,  9,000-העלייה בכהסתכמה ם בערים המעורבות יעם זאת, במשקי הבית היהודי). 3תרשים המעורבות (

בקרב  בדומה לעלייה שנרשמה –ש"ח  6,000-מ בפחותם בערים אלו הסתכמה יבמשקי הבית הערביואילו 

ממה מראה  3תרשים  .ערים הלכו והתרחבו. במילים אחרות, הפערים מעורבותללא  האוכלוסייה הערבית

 בקרבם חלההאחרון בעשור שלראות  אפשרהערבים בערים המעורבות. התושבים של ההכנסה מורכבת 

ההכנסה בשיעור קלה ועלייה ) 15%-ל 20%-(מ תמיכותממקצבאות והמתקבלת הכנסה שיעור הבירידה 

. ערים מעורבותלא לים יבמשקי הבית הערבשנרשמו ולשיעורים למגמות בדומה  ,)80%-ל 78%-מ( מעבודה

שיעור ותמיכות מומקצבאות ההכנסה שיעור היה לעומת זאת,  ,בערים המעורבותם יהיהודיהבית במשקי 

מפנסיות ואילו שיעור ההכנסה  ,םימשקי הבית הערביב וריםמהשיע 2018בשנת קטן מעבודה  ההכנסה

חשיבותו  אתשקפים מאלו נתונים . )בהתאמה ,2וכמעט פי  5פי (יותר  גדול ה זוהיה בשנ ומהוןגמל וקופות 

כמו . אחריםמניבים הכנסה מקורות בהיעדר  ,עבור הערבים בערים המעורבותשל שוק העבודה המיוחדת 

שמקנה סוציאליות האוכלוסייה היהודית בזכויות לבין האוכלוסייה הערבית  כן, הם מרמזים על הפער

  בבעלות על נכסי הון מניב.עבודה (פנסיות וקופות גמל) ו
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 ש"ח) של משקי בית, לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג יישובבהתפלגות מקורות ההכנסה ברוטו ( .3תרשים 

 
  שכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.מקור: עיבוד מיוחד של הל

  

הנסיקה על רקע הגיעה ים בערים המעורבות ימשקי הבית הערב לשהעלייה הבלתי מבוטלת בהכנסה 

 הנתונים לאורך ה שלמבחינ בישראל בכלל.ובמשק , בערים המעורבות שכירים לשברוטו הכנסה הממוצעת ב

יותר מן ש"ח  250 – ש"ח 7,572מעורבות עומדת על  ערבים בערים ההכנסה הממוצעת שלש עולה עשור

, 2013-ו 2008שנים ואולם מבחינת הנתונים ב .ערים מעורבותללא שכירים ערבים של  תהממוצע ההכנסה

מעורבות הייתה הערים בערבים שכירים  לשההכנסה הממוצעת עולה שהן בקרב הנשים, והן בקרב הגברים 

משקי בית  לשההכנסה , 3תרשים כפי שמוצג ב. ערים מעורבותלא לערבים שכירים  מזו שלנמוכה יותר 

מספר מפרנסים גבוה יותר עקב  )2013-ו 2008ם בערים מעורבות הייתה גבוהה יותר גם בשנים אלו (יערבי

ת מעבודה בקרב ערבים כלומר ההכנסה הממוצע למשק בית והכנסה גבוהה יותר ממקורות שאינם עבודה.

ההכנסה שיצוין עוד  38ערבים שאינם מערים מעורבות. ה במידה ניכרת מזו שלאינה גבוהבערים המעורבות 

הפער בין יהודים מערים גדל  2018-2008בשנים שו ממוצע הארצימה גבוהההיהודים בערים המעורבות של 

  . מעורבות ליהודים שאינם מערים מעורבות

                                                           
 בפרק על תעסוקה. להלן יםמוצגהנהליים ימהשכר הנתוני מתמונה דומה עולה  38
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 (ש"ח) , לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג יישובשכיר לשברוטו ממוצעת הכנסה  .4תרשים 

  
  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.

  

. בערים המעורבות מגלה יתרון מובהק לגברים יהודיםשל שכירים פילוח מגדרי של ההכנסה הממוצעת 

מהשוואה בין נשים יהודיות מהגברים הערבים.  2ערביות וכמעט פי הנשים המ 2.5משתכרים פי  הם

ערים ביותר מנשים ערביות  61%ערים מעורבות בנשים יהודיות השתכרו  2018שנת בלערביות עולה כי 

  (דווקא  התרחבים מוחלט במספריםאך  –אחוזים בהפער עם השנים הצטמצם  מעורבות.

  .)5 תרשים

  

 שכיר בערים מעורבות, לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה (ש"ח) לשברוטו  ממוצעתהכנסה  .5תרשים 

  
  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.
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 ואילו, 2018-ב 59%-ל 2008-ב 45%-רכב אחד מ שיש בהםור משקי הבית ם בערים מעורבות עלה שיעיבקרב משקי הבית הערבי 39

 ).67%-ל 57%-העלייה באותן שנים קטנה יותר (מהייתה מעורבות הערים בם ייהודיהבית הבקרב משקי 

 בערים המעורבותים יערבבית  במשקיו בישראל בכלל, כתובהרכב ההוצאה לתצר עלייהגם חלה  בד בבד

-ם בערים מעורבות בימשקי בית ערבישל עלתה ההוצאה הממוצעת  2018-2008בשנים . )6תרשים ( בפרט

ם בערים מעורבות ייהודין העלייה במשקי בית גבוהה בהרבה מזו ). עלייה ש"ח 16,192-לש"ח  8,934-(מ 81%

הוצאה על תחבורה ב נרשמהבמיוחד עלייה חדה  ).40%( ערים מעורבות ללא םימשקי בית ערביבאו ) 39%(

יציאה לעבודה ב עקב הגידולככל הנראה ש"ח),  4,556-לכ 1,400-, מ225%-עלייה של כ ;7תרשים ותקשורת (

 חשובההוצאה עוד  1.רכב אחד לפחות שבבעלותםור משקי הבית בשיע גידולוב לה ועלויות התחבורה הנלוות

ם יבמשקי בית ערביעלתה ההוצאה על דיור  2018-2008בשנים על דיור. ההוצאה בה עלייה היא חלה ש

 בהשוואה הרבה יותר) אך 60%ערים מעורבות (בם ייהודי משקי בית מבקרב פחות, 44%-בערים מעורבות ב

העלייה בשיעור משקי הוא הסבר אפשרי לכך  ).8תרשים ) (31%( מעורבות עריםללא  םיערביבית משקי ל

בשנים הגרים בדירה שכורה, וכן העלייה החדה במחירי הדיור והשכירות  מעורבותם בערים יהבית הערבי

   אלו.

 (ש"ח) , לפי סוג יישוב וקבוצת אוכלוסייהבית משקל תצרוכת לע ההוצא .6תרשים 
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 הוצאה על תחבורה ותקשורת למשק בית, לפי סוג יישוב וקבוצת אוכלוסייה (ש"ח) .7תרשים 

  

  

 הוצאה על דיור למשק בית, לפי סוג יישוב וקבוצת אוכלוסייה (ש"ח) .8תרשים 

  

 בוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.מקור: עי
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דומות, ואילו ם בערים המעורבות ים והיהודייהוצאות של משקי הבית הערבישהלכך יש לתת את הדעת 

ם יערבי במשקי בית גירעוןה גדלחודש  מדי כלומרהן למשק בית הן לפרט.  –הכנסות שונה בתכלית הגובה 

העלייה שלמעשה, נראה  שבממוצע מצליחים לחסוך. ,םימשקי הבית היהודיכמו ב שלאבערים המעורבות, 

והפער  הוצאותמעורבות אינה מדביקה את העלייה החדה יותר בהערים בם יערביהבהכנסות של משקי בית 

-2018בשנים ש אף. ולצבירת חובות כלכלית מתמשכתלמצוקה להביא משקי בית רבים עלול  בין השתיים

כלל כם יערביהבית ה, המצב במשקי מבחינה זוערים מעורבות בם ימצב משקי הבית הערבי הידרדר 2008

  ). 9תרשים דרדר (ילא הבשנים אלו אם כי  – גרוע יותר

 וצת אוכלוסייה (ש"ח)הוצאות למשק בית, לפי סוג יישוב וקבלהפרש בין הכנסות נטו  .9תרשים 

  

 מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.
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  תחולת העוני

בקרב  תחולת העוני ירדה 0820-1320בשנים מעלה ש, למשקי ביתלפי המדידה  40תחולת העוני, ה שלבחינ

בהגירה זאת  לתלות שאפשרתכן יי. אלובערים היהודים בקרב  מעטה תעלו בערים המעורבות הערבים

עניות ערביות משפחות של  הגירה השליליתאו ב לערים מעורבותמבוססות ערביות משפחות של החיובית 

של ילדים נרשמה עלייה בתחולת העוני מכן לאחר שהשנים שבחמש אלא  .לרשויות מקומיות ערביות

 41.לאומילביטוח המוסד פרסם ש 2021לשנת דוח העוני שנחשפו בלמגמות בניגוד  ,ערבים בערים המעורבותה

משפחות ערביות לעומת ערביות עניות, משפחות  בקרבגבוה יותר  לידה בפריוןזאת לתלות  אולי אפשר

  שהיגרו לערים המעורבות.מבוססות 

בקרב ערבים בערים  הקשהלהתעלם מהעוני  אין האחרון עשורב בתחולת העונילמרות הירידה לכן 

וקרוב למחצית ציבור היהודי, מה 2.5פי  – למשקי ביתתחולת העוני מיש שלכ עומד על שיעורו .המעורבות

(בני פחות של אוכלוסייה צעירה  השיעור הגבוהמהילדים היהודים בערים המעורבות. (!)  4.5פי  –ילדים מה

שמשפחות ערביות  מלמד 42)%24לעומת  %38יהודים (ל בהשוואהערבים בערים מעורבות של מעשרים) 

עוד . גבוה יותר לחיים בעוניבסיכון נמצאות ילדים רב של מספר  ויש בהןים מעורבות בערשמתגוררות 

 חלקערבים בערים מעורבות, בקרב הבית משקי של הפרטית בהכנסה העלייה למרות שאלו נתונים  מראים

 הכלכלי המצבאת לשפר  לא הצליחה קבוצה זו יחסיבאופן לפחות כלומר העוני. לקו מתחת נותר  ניכר מהם

  תמונה מדויקת.  מצייראינו  שהודגם לעיל . ולכן הגידול הממוצע בהכנסותבקרבה הולכים וגדליםפערים וה

 (%) משקי ביתתחולת העוני של  .10תרשים 

 

                                                           
 50%"שיעור האוכלוסייה הנמצאת מתחת לקו העוני. קו העוני הוא  היאלפי הגדרות המוסד לביטוח לאומי תחולת העוני  40

 מההכנסה החציונית נטו לנפש סטנדרטית".
), נהלייםילפי נתונים מ( 2020 – שוויון בהכנסות-ממדי העוני והאיניצה (קלינר) קסיר, ומירי אנדלבלד, להב כראדי, רינה פינס  41

  . 2021 הביטוח הלאומי,

   .5 ), עמ'33הערה  לעילאבגר ואח' ( 42
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 תחולת העוני של ילדים (%) .11תרשים 

  

 לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית 

 

  דיור

קשורה  . היאיותר מכל סוגיה אחרתונפיצה רגישה הדיור סוגיית  בערים המעורבותהערבים התושבים עבור 

שזמין  43,הציבורידיור ה. אחריםשיקולים לו כלכלייםאינטרסים לגם אך בה בעת  ,ערבי-היהודיסכסוך ל

יכול היה  44,ברשויות המקומיות הערביותלערבים מאשר יותר  לאוכלוסייה הערבית בערים המעורבותונגיש 

פרסם לאחרונה עם זאת,  .ידן משגתאין שבערים המעורבות מהחברה הערבית למשפחות הולם לתת מענה 

"בעקבות בירור תלונה של בן מיעוטים הזכאי לדיור ציבורי, מצאה הנציבות  כיקבילות הציבור נציב 

 –הייתה נהוגה פרקטיקה של הקצאת דירות הדיור הציבורי באופן לא שוויוני ] ...[ הבינוי והשיכוןשבמשרד 

הערביות בערים המעורבות השכונות סבלו פליה זו, א נוסף על 45."]...[ על בסיס מפלה של השתייכות לאומית

בעקבותיה ש חוקיתלא לבנייה הביאה  ת הדיורמצוק 46משוועת. ת דיורמצוק לידישהביא  ,תכנוןמחוסר גם 

מי שידו משגת גם נוסף על כך,  47.בערים המעורבות הערביםהתושבים של בתיהם לצווי הריסה רבים  הוצאו

                                                           
"נכסי הנפקדים"  נעשו, בחלק מהערים, 1948לאחר בין השאר: . כאןמתואר ה הרבה יותר מןסוגיית הדיור הציבורי מורכבת  43

 ,יעל שמריהו־ישורוןראו עם השנים. והוא עצמו הופרט בחלקו  ;שהופקעו מבעליהם הערבים לדירות בבעלות הדיור הציבורי

אש בשדה ניצן לונברג (עורכים), , בתוך: דניאל מונטרסקו ו"המוסר הכפול של הדו־קיום: אתנו־ג'נטריפיקציה בערים המעורבות"

 . 19, עמ' 2021, ירושלים: מכון ון ליר, תיק מסות על אלימות וסולידריות –קוצים 
  .341, 336), עמ' 2014( )2(טו  סוציולוגיה ישראלית ,ישראליות"-הוריות פלסטיניות-זכות לדיור נאות: אימהות חדה" ,טל מלר 44

 . 38 , עמ'2018בקר המדינה ונציב תלונות הציבור, , ירושלים: מ2017לשנת  44דוח שנתי  45

 . 2011, האגודה לזכויות האזרח ,"מצוקת הדיור בקרב החברה הערבית בישראל" ,עאוני בנא 46

 יגיל לוי ואתי שריגראסם ח'מאיסי, "הרשויות המקומיות הערביות: בין מאפיינים ייחודיים למאפיינים אוניברסליים", בתוך:  47

  .391 , עמ'2014, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, א ,בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק –טון המקומי השל (עורכים),
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מושפעות מן ומפלות ערבים בערים המעורבות  כמה מהןש ,נתקל לא אחת באפליה מצד חברות הבנייה

  48.עליהןתושבים יהודים המתנגדים לבואם מפעילים הלחצים הגדולים ש

ים הגרים ילשיעור משקי הבית הערבנוגעים חברה הערבית בערים המעורבות ה עליותר בהמדאיגים הנתונים 

מקרב הערבים  %48-רק כהיו  2018שנת ב ואילו, %76שיעור זה על עמד  8020בשנת  49.בדירה בבעלותם

בקרב הציבור השוואה, גם לשם . נקודות האחוז 30כמעט של ירידה תלולה  – בערים המעורבות בעלי דירה

בקרב משקי בית מנם גם וא. בלבד כשלוש נקודות האחוז שלאך , נרשמה ירידהבערים המעורבות ודי היה

), אך בקרב משקי הבית 81%-ל 85%-(מכבשיעור הבעלות על דירה חלה ירידה  ערים מעורבות ללאם יערבי

נטריפיקציה, ם תהליכי ג'ה יםאפשרי יםהסברזמן קצר. בתוך תלולה מאוד הירידה הייתה בערים המעורבות 

מאפשרים שאינם , בערים המעורבותדפוסי המגורים ו עכו,ברמלה ובבעיקר ביפו אך גם בלוד, שמתרחשים 

במקביל, זאת. שיאפשר למקום אחר הדירה ולעבור אותה למכור את בנחלתה ומאלצים להתרחב למשפחה 

 .)13תרשים ( רים דירההשוכם בערים מעורבות יהערביהבית משקי לראות את הנסיקה בשיעור  לא מפתיע

לשאר  בהשוואה, עלייה דרמטית )34.9%-ל 19.3%-נקודות האחוז (מ 15.6-עלה שיעורם ב 2018-2008בשנים 

נוסף על בהוצאות משקי הבית הערביים.  ,מכריע פילוואמרכזי, רכיב  נעשיתזו כזכור, הוצאה  האוכלוסייה.

אשר רמת לציבור היהודי בערים אלו,  בהשוואההערבים בערים המעורבות חיים בצפיפות רבה יותר האמור, 

בה בעת, רמת הצפיפות של הערבים ציבור היהודי. בלממוצע הכללי נמוכה גם בהשוואה בקרבו הצפיפות 

  . )14תרשים ( יםיממוצעת בכלל משקי הבית הערבה נמוכה מן הרמה בערים המעורבות

 שיעור משקי הבית הגרים בדירה בבעלותם (%) .12תרשים 

 

                                                           
בעקבות תא"ם  – 'שאלת המפתח' " ,ראו שחר פישר ועודד רון – עפולה במקרה זה –נעשה בערים מעורבות בהתהוות ה בעניין 48

 . 2021 ,106קי הארות פסיקה , מבזזכויות אדם :ברשת "המשפט" ",כוכה נ' עמיאל 33402-07-20
"הדיור הציבורי ביפו כבבואה  ,ראו נטע זיו .חלק בלתי נפרד מפוטנציאל המוביליות החברתית בישראל היאהבעלות על דירה  49

  .96-95), עמ' 29הערה  לעילרכס ( :בתוך ,להתבדלות אתנית"
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 גרים בדירה שכורה (%)השיעור משקי הבית  .13תרשים 

 

  בדמי מפתח ובדיור מוגן. דירותשכירות כוללת הערה: 

 צפיפות (מספר נפשות לחדר) .14תרשים 

  

 מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.

  

  רווחה ושירותים חברתיים בערים המעורבות

מערך רווחה שיספק מענה הולם  יקימולצפות שעיריות הערים המעורבות  היה אפשר האמור לעיל על פי

 בקרבסלים בריק, שיעור המקרים הסוציאליים  ו שלדבר. לפי מחקרלתושבים הערבים, אלא שלא כך ה

גבוה בהרבה משיעורם  – הןערבים המתגוררים בערים המעורבות עומד על כמחצית מכלל תושבי

מנם וא 50ש.וקטן מהדר , לעומת זאת,מספר העובדים הסוציאליים הערבים ו.ערים אלשל באוכלוסייה 

יש יתרון בקבלת טיפול מבן אף , ולעיתים באוכלוסייה הערביתטפל ם יהודים יכולים ליעובדים סוציאלי

קבוצה אתנית שונה, אך כפי שקבע לאחרונה מחקר בנושא "נראה שההתאמה בין המוצא של העובד 

                                                           
 . 147 , עמ'2016פה: אוניברסיטת חיפה, , חיהערבים בערים המעורבות היבטים פוליטיים השוואתיים ,סלים בריק 50
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הסוציאלי לבין המוצא של לקוחות שירותי הרווחה מגבירה את הנגישות לשירותי הרווחה של הזקוקים 

   51להם".

יהודים בערים מעורבות לערבים פער בין השעולה  נפש 1,000-לים לשירותי רווחה של מספר הפונ מבדיקה

עומד מספר הפונים בערים מעורבות  52מעורבות.הערים הללא  ץ כולהיהודים בארלערבים הפער בין מן  קטן

עומד מספר ללא ערים מעורבות  ץ כולה; באריהודיםבקרב  81.4 , לעומת103.4על נפש  1,000-להערבים 

שהאוכלוסייה הערבית  פירוש הדבר. יהודיםפונים  69לעומת , 123.1על נפש  1,000-להערבים ונים הפ

למרות חולשתן של הרשויות המקומיות הערביות  הרשותשל למחלקות הרווחה פונה ערביים הביישובים 

הערים  האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות, שברוב ,לעומת זאת 53תקינה של עובדים סוציאליים.-ותת

תרשים ( יישובים הערביים, פונה ומופנית פחות למחלקות הרווחה בעירבממוצע מן האינו טוב יותר  המצב

15( .  

 )2020נפש ( 1,000-מספר נזקקים במחלקות הרווחה בערים המעורבות ל .15תרשים 

  

  נהליים של משרד הרווחה.ייוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים ממקור: עיבוד מ

  

בערים המעורבות שיעור ש נמצא .רווחההלמחלקות  ולהפניה את הסיבות לפנייה יםשלהלן כוללהתרשימים 

 ערים מעורבותמקומות שאינם "עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה" בהשוואה לבשל  היותר של ערבים פוננמוך 

, שיעור )46לעומת  33.9( "תפקוד לקוי של הורים או ילדים"בשל  ה, שיעור נמוך יותר פונ)32.8 לעומת 30(

                                                           
"שירותי רווחה ציבוריים בערים  ,חליליה-ריזק ומנאר סגיר-זיו, עובור טאהא-ריא, תמר שורץ-רוני סטריאר, השאם אבו 51

 .419, 401), עמ' 2020ספטמבר -(יוני )3-2( מ חברה ורווחה ,תפיסות העובדים": מעורבות
היא "הסיבה שבגללה פנה או הופנה הפרט למחלקה  ,זקקות מוגדרת. נזקקות, לפי הלמ"סבעלי נהמספרים מתייחסים לפונים  52

  לשירותים חברתיים".

נסרין חדאד חאג' יחיא, איימן סייף, ניצה (קלינר) קסיר ובן פרג'ון, "מצב הרווחה בחברה הערבית: עוני, מדיניות ממשלתית  53

 .)5הערה  לעיל( קה בחברה הערביתתוכנית אב לקידום תעסווחולשת הרשויות המקומיות", 



23  
 

 5( "התמכרות ועבריינות" בשל הפונגבוה הרבה יותר שיעור ) ו4לעומת  6.2בשל אלימות ( הגבוה יותר פונ

  ). 2.3לעומת 

 לפי סוג נזקקות וקבוצת אוכלוסייה מות שאינם ערים מעורבות,למקוהשוואה בין ערים מעורבות  .16תרשים 

  

  נהליים של משרד הרווחה.ימקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים מ

ת. כפי שעולה ר מעורבת לפי סוג נזקקויעכל המטופלים הערבים והיהודים במציג את התפלגות  17תרשים 

  כל אחת בנפרד.ב נדוןמן התרשים, לכל עיר יש מאפיינים שמייחדים אותה ולכן 
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  , לפי סוג נזקקות וקבוצת אוכלוסייהנפש במחלקות הרווחה בערים מעורבות 1,000-מטופלים ל .17תרשים 

  

  נהליים של משרד הרווחה.יממקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים 

  

מספר  יפו-תל אביבב רק .)161.8(הוא גבוה נפש  1,000-מטופלים להמספר  תרשיחא-במעלותבמפתיע, 

תרשיחא -במעלותכלכלי של האוכלוסייה הערבית -המצב החברתיש אף, גבוה יותרנפש  1,000-להמטופלים 

כלומר ), נפש 1,000-ל 138.1( גבוהיחא תרש-במעלות היהודיםמטופלים המספר  גם. עם זאת, יחסית טוב

) נפש 1,000-ל 81.4יותר מהממוצע בשאר הערים המעורבות (לקבלת סיוע פונה האוכלוסייה היהודית בעיר 

פילוח סיבות הנזקקות עולה מ ואולם ).נפש 1,000-ל 69י ללא ערים מעורבות (צאר-ויותר מהממוצע הכלל

האוכלוסייה הערבית פונה  –היהודית בעיר לאוכלוסייה שיש הבדל מהותי בין האוכלוסייה הערבית 

   זקנה. בעיקר עקב ,דיתהאוכלוסייה היהו ואילועוני, קשיי הכנסה ותעסוקה,  בעיקר עקבלמחלקות הרווחה 

) הן בהשוואה נפש 1,000-ל 90.1במחלקת הרווחה (ערבים יחסית של מטופלים נמוך יש מספר  בנוף הגליל

 אך בעיקר בהשוואה) נפש 1,000-ל 103.4(בערים המעורבות ם ערבים של מטופליממוצע מספר הל

הוא הפער מקור פנייה מעלה שלסיבות ה. עם זאת, פילוח )נפש 1,000-ל 192.2( לאוכלוסייה היהודית בעיר

(גם ביחס של ערבים שיעור נמוך מאוד בהשוואה לשיעור גבוה מאוד של יהודים שפונים בשל זקנה  ברובו

 מןמשפחות צעירות מ הםגרים בנוף הגליל השרוב הערבים  הסיבה לפער היא). הארצי לממוצע הערבי

  לשעבר.  ת המועצותבאוכלוסייה היהודית יש שיעור גבוה של מהגרים מבוגרים מברי ואילוהמעמד הבינוני, 

. קטןמקרבה פונים ה כלכלי נמוך, שיעור-אף שהאוכלוסייה הערבית בעיר מתאפיינת במצב חברתי ,ברמלה

, שכן גם שיעור הפונים מהאוכלוסייה היהודית נמוך בעיה רוחבית עירמחלקת הרווחה בבנראה שיש אומנם 

בקרב האוכלוסייה  אבל שיעור הפונים נמוך במיוחד ,)בינוני ומטה כלכלי-חברתי מצבהיא בשגם  אף(יחסית 

האוכלוסייה הערבית פונה לה שופילוח לפי סיבות נזקקות עמ). נפש 1,000-ל 70.2לעומת  52.3הערבית (

 ועוני ,תגבלּולמחלקת הרווחה משלוש סיבות עיקריות: תפקוד לקוי של הורים או ילדים, סיבות רפואיות ומּו
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למחלקות  הפונברמלה קשיי הכנסה ותעסוקה. מעניין לראות ששיעור נמוך יחסית מהאוכלוסייה הערבית ו

מצוי בדוח מבקר  –מידת הנגישות התרבותית  – י לכך. הסבר אפשר)נפש 1,000-ל 4.2( הרווחה בשל אלימות

בו צוין כי במסגרת הביקורת על "המרכז לשלום המשפחה" בעיר רמלה נכון  2020המדינה שפורסם ביולי 

נמסר לצוות המבקר כי לא מצויים בו עובדים סוציאליים מהחברה הערבית. זאת חרף  2019לפברואר 

מגיעות מהחברה הערבית כאשר על פי רוב, לפי הדוח, מצב האלימות מהפניות למרכז  20%-העובדה שקרוב ל

בבית בעת הפנייה חמור ואקוטי יותר מהמצב בו פונות נשים יהודיות מה שמצריך טיפול מהיר ויעיל כפיקוח 

, העובדת הערבייה שגויסה יצאה לחופשת לידה ומשרתה 2019נפש ממש. עם סיום הביקורת, בנובמבר 

הקשר למגזרים הייחודיים -בכדי הדגיש המבקר "את חשיבותה של התייחסות מודעת נותרה מיותמת. לא

בעיר" וקבע כי "על גורמי הרווחה העירוניים ללמוד להכיר את המגזרים השונים ולהקצות לטיפול בהם כוח 

   54.אדם בעל רגישות ויכולת תרבותית"

מעורבות, ונמוך במעט מהממוצע הכלל  גבוה מהממוצע בערים) 131.7(מספר הפונים למחלקת הרווחה  בעכו

ארצי ללא ערים מעורבות. המיקום היחסי תואם את המיקום היחסי של המצב הסוציואקונומי של תושבי 

מעט נמוך מן הממוצע. כמו כן, נראה כי שיעור הפונים למחלקת הרווחה מן האוכלוסייה  –עכו הערבים 

רות שגם הוא גבוה ביחס לממוצע האוכלוסייה היהודית ), למ98.6הערבית גבוה מן האוכלוסייה היהודית (

בערים מעורבות. בדומה לערים אחרות, גם בעכו הסיבות לפנייה למחלקת הרווחה שונות בין האוכלוסייה 

היהודית והערבית. שתי הסיבות המרכזיות לפנייה לרווחה בקרב האוכלוסייה הערבית הן: עוני, קשיי 

). באוכלוסייה היהודית יש שיעור גבוה 46.7לקוי של הורים או של ילדים () ותפקוד 42.6הכנסה ותעסוקה (

קוד לקוי של הורים וילדים ) ותפ24.2), סיבות רפואיות ומוגבלות (26.6יחסית של פונים על רקע זקנה (

)23.8(.55   

. )47.6( לרמלה, יש מספר נמוך מאוד של פונים למחלקת הרווחה מהאוכלוסייה הערבית בעיר בלוד, בדומה

למעשה, למרות שמצבה הסוציואקונומי של האוכלוסייה הערבית בלוד הוא הירוד ביותר מן הערים 

המעורבות, שיעור הפונים למחלקת הרווחה הוא הנמוך ביותר. גם כאן, בדומה לרמלה, נראה שמחלקת 

. )70.2( ם יחסיתהרווחה אינה נגישה בפני כלל התושבים שכן גם האוכלוסייה היהודית פונה במספרים נמוכי

באופן כמעט אבסורדי, תושבי לוד הערבים, ששילובם בתעסוקה ושכרם נמוכים ביותר, כמעט ואינם פונים 

מהאוכלוסייה  1%-(כלומר, פחות מ 9.3רק  –למחלקת הרווחה על רקע עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה 

, לעומת 12.2ך במיוחד ועומד על הפונים על רקע תפקוד לקוי של הורים או ילדים נמו מספרהערבית!). גם 

קבע  2013בשנת  כברבקרב האוכלוסייה הערבית בכלל הערים המעורבות. נפש  1,000-ל 33.9ממוצע של 

שירותים שנותנים  – 'רגישי תרבות'מבקר המדינה כי "מחלקת הרווחה בעיר אינה מספקת שירותים 

עובדים הערבים במחלקה לשירותים ומספר ה –מטפלים המכירים את תרבותו ואת שפתו של המטופל 

                                                           
, 2020, מבקר המדינה, 2020דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  ",מניעת אלימות בין בני זוג וטיפול בנפגעיה – עיריית רמלה" 54

רה "החב ,הגיל הרך. ראו אירה טולצ'יןבתחום במשך שנים גם כך קרה  – . יצוין כי לא רק תחום זה לא זכה למענה הולם770 עמ'

  .23.6.2021 ,זמן ישראל ,אבל אין מי שיספק אותם" –הערבית זקוקה יותר מכל לשירותי רווחה 

עסק בין היתר בשירותים החברתיים בעיריית עכו, נמתחה ביקורת על ש ,3201שנת לזה המקום לציין כי בדוח מבקר המדינה  55

 ם"צוות משפחות המגזר הערבי, המונה שבעה עובדי :חברה הערבית בעירהמטפלים בם יהמספר הנמוך של העובדים הסוציאלי

תיקי משפחה פעילים, לרבות טיפול במקרים חמורים ודחופים  884-ב 2012משרות, טיפל בשנת  5.75-סוציאליים המועסקים ב

עכו והחברה עיריית ("על פי חוק נוער, טיפול בפגיעות מיניות, הכנת תסקירים לפי סדרי דין לבית המשפט וטיפול סעד בקשישים" 

 . 475, 455, עמ' 2014מבקר המדינה,  ,2013דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ", הכלכלית לעכו בע"מ
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הערות על פי הנתונים לא זכו ש אלא 56חברתיים אינו משקף את שיעור הערבים בקרב אוכלוסיית העיר".

שנמסרו לנו מעיריית לוד  2021המבקר לאוזן קשבת. נתונים עדכניים על מספר העובדים הסוציאליים בשנת 

 86 שמועסקים בו, מועסקות בעירייה, מתוך אגף המשר 1.6-עובדות סוציאליות ערביות, ב 2שרק  מלמדים

 מהחברה הערביתסוציאליות עובדות לגייס היא מתקשה שהעירייה טוענת  ).2.3%עובדים סוציאליים (

מהחברה  בדות סוציאליותנכונותן של עוש תכןיירמת האמון הנמוכה של החברה הערבית בעירייה  נוכחלו

אין בכך כדי לפטור את הרשות  אכן מועטה. עם זאת,רייה עצמן לשירות העיאת הערבית להעמיד 

  מאחריותה. 

), הן נפש 1,000-ל 109.5( גבוה יחסית האוכלוסייה הערביתבקרב פונים למחלקת הרווחה ה מספר בחיפה

). עם נפש 1,000-ל 87.1בהשוואה לממוצע בכלל הערים המעורבות הן בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בעיר (

כלכלית. הסיבה העיקרית -ציין שמצבה של האוכלוסייה היהודית טוב יותר מבחינה חברתיתזאת, ראוי ל

היא תפקוד לקוי של (הרבה יותר מכל סיבה אחרת) לפנייה למחלקת הרווחה בקרב האוכלוסייה הערבית 

, )נפש 1,000-ל 24.4קשיי הכנסה ותעסוקה (ווני לא מבוטל של פונים על רקע ע גם מספרהורים או ילדים. יש 

-ל 8.3על רקע אלימות ( הפונמספר גבוה יחסית ציבור היהודי. ממספר הפונים על רקע זה מקרב ה כפול

כלל הערים המעורבות. בגבוהים מן הממוצע  שיעורים), נפש 1,000-ל 6) והתמכרות ועבריינות (נפש 1,000

טוב, יש חלק לא  לכליכ-חברתישבחיפה חלק מהאוכלוסייה הערבית במצב  שאף על פיממצא זה מדגיש 

השיעור הגבוה של עם זה עולה בקנה אחד ממצא  .אלימות ועבריינות ,עונימבוטל שחי בשכונות רוויות 

  ).כפי שנראה להלן( מורשעים ערבים בעיר

גבוה  –) נפש 1,000-ל 174.2האוכלוסייה הערבית הוא הגבוה ביותר ( הפונים בקרב מספר יפו-בתל אביב

 ללא) ואף מן הממוצע הארצי בקרב ערבים נפש 1,000-ל 103.4לל הערים המעורבות (בהרבה מן הממוצע בכ

היהודית בעיר לאוכלוסייה . הפערים בין האוכלוסייה הערבית )נפש 1,000-ל 123.1( ערים המעורבותה

עומד על רווחה בקרב היהודים ההפונים למחלקת מספר הפונים למחלקת הרווחה.  במספרמשתקפים גם 

ליהודים בכלל הערים הן בהשוואה בהשוואה לאוכלוסייה הערבית  נמוך מאוד הן–נפש  1,000-ל 72.1

קשיי הכנסה ותעסוקה וגבוה מאוד של פונים על רקע עוני  מספרהמעורבות. בקרב האוכלוסייה הערבית יש 

, ם אלובתחומיהערים. נתון זה ממחיש את מצוקתה של האוכלוסייה הערבית מכל גבוה –) נפש 1,000-ל 67(

עובדים  9יפו מועסקים -בעיריית תל אביב .עירונית לתושביםהרווחה המערכת נגישותה של על  גם מעידאך 

יפו. כמו כן, בתל  מספר זה הולם כנראה את הצרכים של), אך 2.1%( בסך הכול 422סוציאליים ערבים מתוך 

יבות רפואיות ומוגבלות הן בקרב גבוה של פונים על רקע ס מספריש  57תרשיחא,-יפו, בדומה למעלות-אביב

). העובדה נפש 1,000-ל 31.5הן בקרב האוכלוסייה היהודית (ו) נפש 1,000-ל 44.9האוכלוסייה הערבית (

תרשיחא ונוף הגליל יש שיעור גבוה של פונים על -יפו, מעלות-שדווקא בערים חזקות יחסית, כגון תל אביב

וסייה עם לאוכל המענ לתתדווקא על הצלחת הרשות ראה ככל הנגבלות מצביעה ורקע סיבות רפואיות ומ

  נכות, לקויות ומוגבלות.

                                                           
  .547, 541, עמ' 2012מבקר המדינה,  ,2011-2012דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים ", מצב העיר לוד" 56

 ). 21%(הכול  בסך 24תוך מערבים עובדים סוציאליים  5 מועסקים תרשיחא-במעלות 57
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  פשיעה 

וגם  61עכוב 60רמלה,ב 59לוד,ב 58ביפו, בשכונות ערביות עניות , בעיקר המעורבותים הער במקצתהרווחה מצב 

 מצוקהשל  יםמרחבבדווקא  תופורח תמשגשגשכן פשיעה , פתח לעולם הפשע מימים ימימה היה ,חיפהב

רמת הפשיעה לעיתים  הייתההעשורים בשלושת  ,2010-1990על פי מחקר שהתמקד בשנים  ואכן, .והזנחה

נוגע  זהבהקשר ממצא מדאיג במיוחד  62.בייםהעריישובים ב יותר מאשראף גבוהה המעורבים ביישובים 

במגמת עלייה ), המצוי 18(תרשים  בערים המעורבות 24-18 ינצעירים ערבים בבקרב המעש חוסר שיעורי ל

על על מורשעים בדין, בוגרים וקטינים, ולנתוני משטרת ישראל עיבוד בפרק זה נציג . 2019–2015בשנים 

  תיקים פליליים של קטינים.

 ) בערים המעורבות (%)24-18בני חוסר מעש בקרב צעירים ( .18תרשים 

  

  ואינם במסגרת הכשרה או השכלה כלשהי.חסרי מעש מוגדרים מי שאינם עובדים הערה: 

   כוח אדם.עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר מקור: 

  

, אך שיעור הערבים שהורשעו בדין 21%-כ בכלל האוכלוסייה בישראל עומד עלהאוכלוסייה הערבית שיעור 

האוכלוסייה ששיעור  אףרבה יותר: שיעורם גבוה הות . בערים המעורב1.7כלומר פי  – 36%על  2019-בעמד 

 , כלומר פי35% על שהורשעו בדיןשיעור הערבים עמד  2019בשנת בלבד,  13% בערים אלו עומד עלהערבית 

היחס  .41%רמלה בו 54%עכו ב, 52%וד בל :גבוה במיוחדהערבים המורשעים  שיעורבערים אחדות  ..2.7

-בתל אביב הואכלל המורשעים ב אוכלוסייה זו לשיעור הגבוה ביותר בין שיעור האוכלוסייה הערבית בעיר

                                                           
  .118 ), עמ'15הערה  לעיל(מונטרסקו  58

  .101, 69 (תשס"ג), עמ' י ג'מאעה ,"חיי השגרה בלוד: על כוח, זהות ומחאה מרחבית בעיר המעורבת לוד" ,חיים יעקובי 59

 .1997 ,האגודה לזכויות האזרח, "שכונת ג'ואריש ברמלה, דו"ח תחקיר" ,פלסטין אסמעיל 60

  . 14.3.2001 ,"פשע וטרור משתוללים בעכו" בנושאשל הכנסת החמש עשרה  186-ה הישיבה 61

, תוך התמקדות בחברה הערבית: 1990-2010ממדי הפשיעה בישראל בשנים  ,נעם זוסמן, יונתן וודבריג' וסאמי מיעארי 62

  .14, עמ' 2016המכון הישראלי לדמוקרטיה,  ירושלים:

2פרק 
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אוכלוסיית כלל משיעור האוכלוסייה הערבית ב 4.8פי  – 21%שיעור המורשעים הערבים עומד על  בהיפו, ש

  .)3.1פי (העיר. גם בחיפה היחס גבוה מאוד 

 2019שיעורם באוכלוסייה בערים מעורבות, כלל המורשעים לעומת בשיעור המורשעים הערבים  .19תרשים 

  

  משטרת ישראל.עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני מקור: 

כלל מ) בשיעור המורשעים הערבים 35%-ל 30%-חלה עלייה של חמש נקודות האחוז (מ 2019-2014 בשנים

. )20תרשים ( )36%-ל 34%-(מ וזנקודות האח 2של ארצית -כללעלייה  , לעומתבערים המעורבותהמורשעים 

בחיפה  :2019-2014כלל המורשעים במיוחד בשנים בשיעור המורשעים הערבים עלה ערים מעורבות  בכמה

כמו כן,  .52%-ל 50%-בלוד מו 29%-ל 24%-תרשיחא מ-, במעלות35%-ל 26%-, בנוף הגליל מ36%-ל 27%-מ

מגמה עקבית  עלייה שמעידה על – 50%-ל 48%-מ בלוד עלה שיעור המורשעים הערבים 2014-2009בשנים 

יפו -תל אביבבעכו ובנוף הגליל, גם ב .ןשנבחכלל המורשעים בעשור בשל עלייה בשיעור המורשעים הערבים 

ופני (ולא, למשל, על שינויי בא על רמת הפשיעהשעים מעיד רשמספר המו ככלעלייה. בשנים אלו חלה 

  . מטרידה עלייהאנו עדים לש, הרי האכיפה)

 כלל המורשעים (%)בשיעור המורשעים הערבים  .20תרשים 
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 )2019כלל המורשעים בערים מעורבות, לפי עיר (בשיעור המורשעים הערבים  .21תרשים 

  

 משטרת ישראל.לסטטיסטיקה לנתוני  עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזיתמקור: 

 ולכן ,כלל אוכלוסיית המורשעים בכל עירבלשיעור המורשעים הערבים  נוגעיםהנתונים שהוצגו לעיל 

 מטעה.רושם הם עלולים להותיר  בפשיעההצגת מעורבותה של האוכלוסייה הערבית לחשובים ככל שיהיו 

-בקרב האוכלוסייה הערבית במעלותנפש  1,000-מספר המורשעים למנם וא, 22תרשים כפי שעולה מ

כים נמו ים אלו, אך שיעורים אלואוכלוסייה היהודית בערגבוה ממספרם בקרב הנוף הגליל בתרשיחא ו

מספר רמלה ביפו ו-תל אביבבבלוד, בקרב האוכלוסייה הערבית בערים אחרות.  יםהשיעורמ במידה ניכרת

ובחיפה  . גם בעכו, בהתאמה)14-ו 15.4, 16.3( מאוד בכל קנה מידהגבוה נפש  1,000-רשעים הערבים להמו

  .), בהתאמה9.2-ו 11.7( גבוהים יחסיתהמספרים 

נפש בערים מעורבות עומד על  1,000-בקרב האוכלוסייה הערבית שיעור המורשעים לשגם מן התרשים עולה 

 יםשיעור בקרב האוכלוסייה הערבית שאינה מתגוררת בערן הרבה מגבוה בהשיעור  –נפש  1,000-ל 11.7

  ).נפש 1,000-ל 2.5האוכלוסייה היהודית בערים מעורבות ( בוודאי מןאך ), נפש 1,000-ל 6.2מעורבות (
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 2019, נפש מתוך קבוצת האוכלוסייה בעיר 1,000-בוגרים מורשעים בדין, שיעור ל .22תרשים 

  
+ בתוך כל 18שחלוקת קבוצות הגיל בלוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינה מאפשרת פילוח של קבוצת הגיל  כיוון הערה:

  +.20השיעור עבור קבוצת הגיל  חושב ,עיר מעורבת

 –ה עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני משטרת ישראל; מספר הנפשות באוכלוסיי –מקור: מורשעים בדין 

  עיבודי המחברים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  

מתגוררת מעורבות מהאוכלוסייה הערבית שאינה המאפיין שבו נבדלת האוכלוסייה הערבית בערים עוד 

ערים בערבים ששיעור ה נמצא. )23תרשים ( ההרשעהושגה  ןא סוג העבירות שבגינומעורבות הה יםערב

מהשיעור המקביל  במידה ניכרתנמוך ) 19.4%(בעבירות כלפי הסדר הציבורי  2019בשנת הורשעו מעורבות ש

). ממצא 25.2%ערבים שאינם מעיר מעורבת (השיעור בקרב ), וגם מ29.5%ערים מעורבות (בבקרב יהודים 

הן בהשוואה  – )%26.9( 63רות מוסרמעורבות שהורשעו בעבי עריםבערבים בולט נוסף הוא השיעור הגבוה של 

שיעור זה  .)12.4%רבים שאינם מעיר מעורבת (בוודאי בהשוואה לעאך  ,)23.6%ערים מעורבות (בליהודים 

רות יעב ממצאים דומים עלו בבחינת ).30.4%לוד (ב) ו30.8%יפו (-תל אביבב), 35.5%בעכו (גבוה במיוחד 

ב בקר 19.3%, לעומת מסוג זה ם מעורבות הורשעו בעבירותים מערימהמורשעים הערב 24.9% 2019-ב רכוש.

  ערבים שאינם מעיר מעורבת.מה 17.6%-יהודים בערים מעורבות ו

                                                           
לות בין היתר עבירות סרסרות ושידול למעשה זנות, שימוש וסחר בסמים, גידול וייצור לפי משטרת ישראל "עבירות אלו כול 63

  .19, עמ' משטרת ישראל: השנתון הסטטיסטיסמים". 
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 (%) 2019התפלגות סוג העבירות של מורשעים בוגרים, לפי סוג יישוב וקבוצת אוכלוסייה,  23תרשים 

  
לכן סוג העבירה נקבע לפי סעיף החוק החמור ביותר בהאשמה ובהרשעה ועבירה אחת, אדם יכול להיות מורשע ביותר מ הערה:

  דירוג חומרת העבירה.לפי העונש המרבי הצפוי לעומד לדין או למורשע בדין ולפי כולה, 

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני משטרת ישראל.

  

שיעור בקרב מבוגרים אלא גם בקרב קטינים. כאמור,  רק לא גבוההמורשעים  כללערבים בשיעור ה

, אלובערים  הבוגרים מכלל המורשעים 35% על 2019-עמד במעורבות הערים בבוגרים הערבים המורשעים ה

בכלל המורשעים בערים הערבים  שיעור 2019עמד בשנת  משיעורם באוכלוסייה. בקרב קטינים 2.7פי 

אולם אם ו. ערבים בוגרים זו שלבותם של קטינים ערבים גדולה מנראה שמעורלכאורה . 51%מעורבות על 

שיעור הקטינים הערבים  כלומר ,בחשבון שהאוכלוסייה הערבית צעירה מהאוכלוסייה היהודית מביאים

שיעור ההרשעות בקרב קטינים ערבים דומה  הרי 64בה, גבוה משיעור הבוגרים הערביםבכלל האוכלוסייה 

בכל קבוצות מספר המורשעים  היה 2019-2009בשנים  ,24שעולה מתרשים  . כפילשיעור בקרב בוגרים

ללא ערים מעורבות נראה שהירידה כל הארץ אולם הן בערים מעורבות הן בו .במגמת ירידההאוכלוסייה 

. בערים המעורבות חלה זו עלה בתקופה המורשעיםהערבים  שיעור לכןו ,בקרב היהודים הייתה חדה יותר

ללא  יםארצי-הכלל ניםהנתומן ר זהה. שאהשיעור נ 2019ומאז ועד  ,)51%-ל 43%-(מעלייה  2014-ל 2009בין 

, ם מוחלטיםמספריב הן) 39%-ל 26%-(מ הן בשיעורעלייה חדה  חלה 2014-ל 2009עולה שבין ערים מעורבות 

 מערים מעורבות גבוהה ערבים קטיניםמעורבותם של . בכל מקרה, 37%-ל ירד השיעור 2019-באך 

  .(בדומה למצב בקרב בוגרים) קטינים ערבים שאינם מערים מעורבות ממעורבות

                                                           
שהגילים  לאור העובדההקטינים הערבים בערים מעורבות. עם זאת,  ם המדויק שלכאן אין לנו אפשרות לחשב את שיעור גם 64

 21%על מעורבות הבערים  19-15-בני ההערבים שיעור עמד  2019מוטלת אחריות פלילית), בשנת  12(מגיל  18-12הרלוונטיים הם 

  מכלל הקטינים.
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 קבוצת האוכלוסייה שיעורבסוגריים: מורשעים לפי סוג יישוב וקבוצת אוכלוסייה (הקטינים מספר ה: 24תרשים 
 כלל הקטינים המורשעים)ב

  

  מי שאינם ערבים או יהודים.בתרשים לא נכללים שמשום  100-גיע למ אינוהאחוזים סכום הערה: 

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני משטרת ישראל.

 

ירד מספר התיקים הפליליים של בני נוער יהודים  2020בשנת  נו,ישבידם נתוניהעל פי שלציין זה המקום 

בקרב  ניכרה גםדומה ירידה . שנים קודמותבהשוואה ל וערבים בכל הערים המעורבות למעט ערבים ברמלה

גם . והעבריינות ששינו גם את דפוסי הפשע ,בגירים, ככל הנראה על רקע התפרצות מגפת הקורונה והסגרים

מספר התיקים שנפתחו  ירד בשנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל 2020מרכזיים לשנת הממצאים לפי ה

לירידה במספר התיקים  אפשריהסבר עוד  2019.65נת לש השוואהב 10%בכמעט  2020לבני נוער בשנת 

לאכוף פשיעה  היכולת הגביל אתהקורונה  תקופתמשטרה בל שנוספוריבוי התפקידים שהוא הפליליים 

 היהודיםבני הנוער לעומת הערבים בני הנוער לשנפתחו התיקים הגבוה של שיעור הזאת, עם  בקרב בני נוער.

  תרשיחא.-הערים המעורבות למעט מעלותבאוכלוסייה בכל יעורם שמבהרבה  הוא גבוהומטריד מאוד, 

                                                           
  . 11, עמ' 2021מאי , אגף התכנון והארגון, 2020השנתון הסטטיסטי  :משטרת ישראל 65
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 2020, בערים מעורבות קטיניםתיקים פליליים של  .25תרשים 

  

  .מחוסר עניין לציבור יםנסגרולעבירות קלות של קטינים נוגעים תיקים פליליים בלבד, ללא תיקי טיפול וטיפול משנה שהערה: 

  וד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני משטרת ישראל.מקור: עיב
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  חינוך בערים המעורבותמצב ה

במקרים . גם בתחום החינוך ואפליה של הזנחהמשנים ים סובלבערים המעורבות התושבים הערבים 

למשל  נידונוכך  בית המשפט.של לפתחו אף  (או למצער העתירה)זה בנושא  ותרעכהההגיעו מסוימים 

של ם מרישו 67;בעכולקויות הבית ספריות התשתיות ה 66;ברמלהלחינוך  של תושבי הכפר דהמש הנגישות

הקמת בית  69תלמידים ערבים לחינוך העברי בלוד;של ו 68יפו-הרך בתל אביבגיל המסגרות לערבים ילדים 

ני ביותר וכמובן המקרה העדכ 70תלמידים הערבים;לבחלופות מחסור  עקבחיפה בעיר ערבי -ספר ממלכתי

 71ללמוד מחוץ לעיר.שרובם נאלצים  ,תושבי נוף הגלילתלמידים הערבים לבשפה הערבית הקמת בית ספר  –

באופן חלקי את לימודיהם השלימו ערבים תלמידים של רבים דורות דפוסי האפליה שנקטו העיריות בגלל 

  .מוגבליםלהישגים הגיעו או  בלבד

יש עדיין  ערים מעורבות שבכמהעלה בערים המעורבות שונים ים עם גורמ מראיונות שערכה מייסון שחאדה

 ,חבר הכנסת סמי אבו שחאדה לשעוזר פרלמנטרי ו יע'סאן מנייר, פעיל פוליט. במוסדות החינוךקשות בעיות 

-עיריית מעלותסגן ראש חמד נעים, ; יםספר יסודיבבתי בעיקר  – בלוד המחסור בכיתות לימוד עמד על

 שהתשתיות שלו, הקיים המבנהבמקום ערבי יסודי בית ספר  שלבנייתו המתוכננת  על הצביע תרשיחא,

המצוקות על  עמדו, לשעבר זוהיר בהלול וחבר הכנסת ,עכופעיל פוליטי ותושב תייסיר חטיב, ; תולקוי

רוב מוסדות החינוך שהעירה  ,יית חיפהסגנית ראשת עיר, שלבישהירה  72;בעירהחינוך מערכת של הפיזיות 

 שנעשומחקרים  73.לחינוך נגישות התושבים הערבים בעירב שפוגע, מה ברחוב אחדמתרכזים ם יביהער

תלמידים בלמשל  – זהותשל בשאלות התמקדו בערים המעורבות הערבי חינוך על ההאחרונות שנים ב

לתלמידי ם ייהודיבתי הספר התלמידי בין המורכב במפגש ו 74בערים המעורבותחיים שונוצרים מוסלמים 

להקמת בית ספר ערבי  ביוזמה למשל – חינוכיותיוזמות ניתוח ב וא 75;בערים אלו םיערביהבתי הספר 

של מצב  להשלים את התמונהאבל כדי , הנדונה הסוגיהנפרד מבלתי חלק כמובן  היא זהות 76.דמוקרטי ביפו

                                                           
 ..200826.5, (קטין) נ' עיריית רמלה 'א' א 2571/05עת"מ  66

   .18.9.2007 ,'ואח עכו עיריית נ' בעכו אלמנארה ספר בית ריהו ועד 1203/06 בג"ץראו  67

  .15.7.1997, יפו ומשרד החינוך-אבו שמיס נ' עיריית תל אביב 4091/96בג"ץ  68

 . 2005 ,חסניין ואח' נ' עיריית לוד ומשרד החינוך 2293/05עת"מ  69

  .2.10.2002, נ' עיריית חיפה חיואר לחינוך אלטרנטיבי 5318/02בג"ץ  70

 .11.11.2020, סלום נ' עיריית נוף הגליל 7058/19עע"ם  71

 .10.3.1992 ,מיום עיון של ועדת החינוך והתרבות בנושא החינוך הערבי 334ראו גם פרוטוקול  72

 ,: התלמידים הערבים בחיפה נדחסים ברחוב קטן וחד סטרי"'גטו גדול'בכתבתה של סוהא עארף " מובאים גם בנושא זה  דבריה 73

  . 9.9.2019 ,ומיתשיחה מק

 :בתוך ,"זהות תרבותית בקרב בני הנוער בחברה הערבית בישראל: השלכות התפתחותיות וחינוכיות" ,מועלם-הלן קאקונדה 74

 , עמ'2021, תל אביב: מכון מופ"ת, חינוך בחברה הערבית בישראל ,)עורכים(אבו אלהיג'א ומשה ישראלאשוילי -פאדיה נאסר

247 ,273 . 
75 Learning of Separate Jewish and Arab Schools in a Mixed  , "Education across the Divide: SharedShany Payes

35-13 (1) (2018), pp.19 Education, Citizenship and Social Justice City in Israel,  

סים ייוסי יונה, נ :בתוך ,טי יאפא"בחירה, זהות ומקום בבית הספר הערבי הדמוקר: ايفا"יאפא היא  ,גל לוי ומחמד מסאלחה 76

, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והוצאת פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל : מבט מלמטה ),עורכים(מזרחי ויריב פניגר 

 . 225 , עמ'2013הקיבוץ המאוחד, 

3פרק 
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בעיקר עסקנו  .השוויון-איעל על הפערים ו בנתוניםבפרק זה החינוך בערים המעורבות בחרנו להתמקד 

 עסקנו בקצרה גם .האיכותבובגרות תעודת להזכאות שיעור ב ,ממשרד החינוךמקבלים המוסדות שבתקציב 

  נגישות לאמצעים טכנולוגיים.במצב החינוך הבלתי פורמלי בערים המעורבות וב

 תפקידה של :שיש לתת עליה את הדעת כבר בפתח הדברים חשובהסוגיה עוד בראיונות ובשיחות עלתה 

מרואיינים הדגישו את חלקה של  כמהמערכת החינוך הפרטית (בעיקר הכנסייתית) בערים המעורבות. 

הצלחה שמערכת זו נחלה  היו גם שטענו. אלוריבוד החברתי בערים העמקת המערכת החינוך הפרטית ב

ו את זסותרות  בהכרח אלאלו  תפיסות. לחזקה דווקאיש שמערכת החינוך הציבורית כשלה ולכן  במקום

של המדינה  ןאוזלת ידובין מערכת החינוך הפרטית  בדבר הזיקה בין שגשוגה של ואין מחלוקתזו 

מערכת  בפרק זה בין נבחיןאומנם לרוב לא  והרשויות המקומיות בטיפוח מערכת החינוך הציבורית.

פערים ש יעלה שאכן היחידים המאפשרים הבחנה כזאת מן הממצאים אך  ,ציבוריתה לזופרטית החינוך ה

  .השתייםבין 

 ,נהליים של משרד החינוךיעיבוד מיוחד של הלמ"ס לנתונים מ הםזה ממצאים שיוצגו בפרק ל ותהמקור 

 מאתר ראמ"ה , עיבודיםלנתוני משרד החינוךשל "שקיפות בחינוך" ושל מערכת "במבט רחב"  יםעיבוד

   .ועיבוד מיוחד של הלמ"ס לסקרי הוצאות

  

  בערים המעורבותהערבים דים של התלמיושיעורם מספרם 

 ,מן הערים המעורבותתלמידים ערבים. תלמידות ואלף  27-כבערים המעורבות  היובשנת הלימודים תש"ף 

גם בחיפה וברמלה מספר התלמידים הערבים  ;)6,261( בלוד מספר התלמידים הערבים הוא הגדול ביותר

כלל התלמידים בעיר בהתלמידים הערבים שיעור  בלוד, בנוף הגליל ובעכו, בהתאמה). 4,315-ו 5,670( גבוה

שיעור זה גבוה משיעור האוכלוסייה הערבית הללו בכל אחת מן הערים  .40%-כהוא הגבוה ביותר ועומד על 

כלל בלמעשה, בכל הערים המעורבות שיעור התלמידים הערבים  .30%-העומד על כ ,בכלל האוכלוסייה

הערבית בעיר, עדות לשיעור הגבוה של ילדים וצעירים בחברה  התלמידים גבוה משיעורה של האוכלוסייה

במידת מה מלמדת לעיל,  השתואר ,בערים המעורבותערבים ילדים בקרב הגבוהה העוני תחולת  הערבית.

  .אלו בעריםועל הפער המובנה  התלמידים שלהרקע על 
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 תש"ף ,ת לפי עיר, שלב חינוכי וקבוצת אוכלוסייהתלמידים בערים מעורבומספרם ושיעורם של  .2לוח 

)2019/20(  

  % ערבים  תלמידים ערבים  סה"כ תלמידים  שלב חינוכי  

  14%  2,992  21,951  יסודי  חיפה

  14%  2,678  19,076  יסודי-על  

  36%  3,170  8,819  יסודי  לוד

  44% 3,091 7,004  יסודי-על  

  27%  576  2,152  יסודי  תרשיחא-מעלות

  29% 567 1,931  ייסוד-על  

  39%  1,275  3,278  יסודי  נוף הגליל

  41%  1,278  3,132  יסודי-על  

  38%  1,806  4,758  יסודי  עכו

  39%  1,609  4,096  יסודי-על  

  28%  2,268  8,172  יסודי  רמלה

  30%  2,047  6,755  יסודי-על  

  6%  1,962  33,210  יסודי  יפו-תל אביב

  7%  1,819  25,839  יסודי-על  

ם סה"כ ערי

  מעורבות

  17%  14,049  82,340  יסודי

  19%  13,089  67,833  יסודי-על  

  

  .חינוך עברי) אולפי קבוצות אוכלוסייה ולא לפי מגזר שפה (חינוך ערבי  שהחלוקה היאיודגש  הערה:

  ם מינהליים של משרד החינוך.עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 

  

ערים ב האוכלוסייכלל השיעור הערבים בבערים המעורבות גבוה מערבים הם תלמידיהשיעורם של שאף 

 התלמידים הערביםשיעור יסודי -בחינוך העל , שכןתמתן בשנים הקרובותעתידה להמגמה זו ש, נראה אלו

 :במיוחד גדולפער בלוד ה. בלבד 17% וא עומד עלבחינוך היסודי ה , ואילומכלל התלמידים 19.3% עומד על

   בחינוך היסודי. 36%לעומת  ,44%יסודי עומד על -תלמידים הערבים בחינוך העלשיעור ה

  

  המסגרות החינוכיות

בחינוך הציבורי במעמד רשמי, לומדים  םרובמסגרות:  כמהבלומדים בערים המעורבות הערבים תלמידים ה

 םומיעוט כנסייתיים) בתי ספרבבתי ספר פרטיים במעמד מוכר שאינו רשמי (בעיקר  מקצתם לומדים

בהן שיעור התלמידים הערבים הלומדים שלבים בחינוך העברי (בעיקר בנוף הגליל, בלוד וברמלה, תמש

מהתלמידים הערבים לומדים במסגרות  81%בנוף הגליל  77).7%-בחינוך העברי גבוה יחסית ועומד על כ

                                                           
, של הכנסת מרכז המחקר והמידעירושלים:  ,נתונים על תלמידים ערבים הלומדים בבתי ספר בחינוך העברי ,אסף וינינגר 77

2018 .  
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 יםידים הערבים לומדהתלמ מן 61%בחיפה כנסייתיים. הבה כמחצית מבתי הספר שבנצרת,  רובם – פרטיות

בחיפה ובנוף הגליל  םהערבי ן התושביםשכן שיעור גבוה מ ,ממצאים אלו אינם מפתיעים. ותפרטי מסגרותב

להשקיע בחינוך ילדיהם ולשלוח אותם ללמוד במסגרות ולכן יכולים בינוני וגבוה  כלכלי-חברתימעמד מ הם

(בחיפה נוצריות ערביות רבות הן משפחות אלו  בערים, על כך נוסףנחשב טוב יותר. בהן החינוך שפרטיות, 

 עם זאת, יש לציין. יתדת המבחינלהן גם המסגרות הפרטיות מתאימות ש כך ,)60%-כמחצית, בנוף הגליל כ

לפי דוח של מרכז המידע והמחקר של לראיה,  הורים מדת אחרת שידם משגת. אצלמרכזי שיקול שזה אינו 

בשנת הלימודים תשע"ז  עמדחרות במערכת החינוך הכנסייתי הכנסת, שיעורם של תלמידים מדתות א

של האוכלוסייה הערבית נמוך, כגון לוד, עכו  כלכלי-החברתיבערים שבהן המצב  .40%-35%-כ על )2016/17(

אלפי שקלים בחודש,  העולותויפו, אין ביכולתן של רוב המשפחות הערביות לממן את המסגרות הפרטיות, 

בחינוך תרשיחא. -שתי חריגות בעניין זה הן רמלה ומעלות ומדים בחינוך הציבורי.ולכן רוב התלמידים ל

 יותרולכן  ,, שניהם במעמד רשמייסודי אחד-עלבית ספר יש בית ספר יסודי אחד ו תרשיחא-במעלותהערבי 

תלמידים שיעור גבוה של  –כלכלי -על אף המצב החברתי – ברמלה .הםמהתלמידים לומדים ב 95%-מ

המצב ברמלה מיוחד משום שכל החטיבות העליונות בחינוך הערבי,  .)51%( מוכריםבמוסדות לומדים 

מוסדות  כוללים הןבתי הספר המוכרים  במעמד מוכר.הם  ,ח')-(א' היסודייםומחצית מבתי הספר 

מוסדות שתלמידיהם הן הכנסייתיים) בתי הספר חזק (בעיקר  כלכלי-חברתישתלמידיהם מגיעים מרקע 

  חלש. כלכלי-חברתימרקע מגיעים 

  ), לפי קבוצת אוכלוסייה (%)2019/20( תש"ףשיעור התלמידים בחינוך הרשמי בערים מעורבות ב .26תרשים 

 

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 

  

אין הם למעשה,  78יותם מסננים.הבשל בין היתר  ,במיוחד בוהיםג הכנסייתייםמוסדות הישגי התלמידים ב

התלמידים אליו את מושך ההחינוך הכנסייתי, ההוראה. סגל  אתגם אלא התלמידים  בוחרים רק את

                                                           
יחסי כוח ויחסים חברתיים במרחבים משותפים של בתי ספר ערביים בישראל: תלמידים ערבים מוסלמים אילן שדמה, " 78

מרחבים משותפים במערכת החינוך בנימין ורוני ריינגולד (עורכות), -", בתוך: אילנה פאולונוצרים בחטיבות ביניים ובתיכונים

 .44, עמ' 2020תל אביב: מכון מופ"ת, , יהובאקדמ
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הוא אף מביא לידי הטיית  79חלשה למדי.רשמית המערכת את ה, מותיר בעלי האמצעיםאת והטובים 

אף שהישגי התלמידים בחינוך הרשמי נמוכים בהרבה.  –י מעלה ההישגים הממוצעים בחינוך הערבי כלפ

  .3לוח מ בבירור עולהמעורבות ההדומיננטיות של מוסדות החינוך הכנסייתיים בערים 

 )2019/20( ףתש" לפי מעמד משפטי, ,מוסדות חינוך בחינוך הערבי בערים מעורבות .3לוח 
 

 יסודי-על יסודי

  מוכר  רשמי  מוכר  רשמי 
  

שאינו  מוכר

  כנסייתי

 מוכר    כנסייתי

שאינו 

  כנסייתי

  כנסייתי

 6 1 1 4 1  5  חיפה

  6 לוד
  

1 2 2 1 

  1 תרשיחא-מעלות
  

1 
   

  2 עכו
 

1 1 1 1 

 3 1  4 רמלה
 

3  2 

  3 יפו-תל אביב
 

4 3 1 4 

 14 8 8 13 2  21 סה"כ

דים מספר תלמי

ממוצע בכיתה 

(סה"כ ערים 

  מעורבות)

26.4 29.5 31.7 26 24.8 27.6 

  

תלמידים בכיתות חינוך מיוחד ומוסדות הוסרו ממוצע בכיתה התלמידים הבחישוב מספר ; לא כולל מוסדות חינוך מיוחד הערות:

  לנוער בסיכון.

  משרד החינוך.של  "במבט רחב"ו "שקיפות בחינוך"לנתוני האתרים  י המחבריםמקור: עיבוד

  

 מהםשיעור קטן מהתלמידים הערבים לומדים במסגרות משולבות עם יהודים: נוסף על האמור לעיל, 

בלי מניע אידאולוגי מובהק של ההורים הערבים אלא מסיבות כלומר  80במסגרת "אינטגרציה נסיבתית",

מידים הערבים במוסדות לשוניות. לשיעור הנמוך של התל-במסגרות דו ומהםאיכות הלימודים, לקשורות ש

 אם ,היתרון שמקנה החינוך במוסד יהודי על אף הפנימי: .חיצוניהסבר הסבר פנימי ו ישהחינוך העברי 

המחיר שנדרשת לשלם המשפחה לעיתים  טובות יותר,בתשתיות  למשל, ואםברכישת השפה העברית 

שמא תכן שהחשש ית המחיר" ייש נכונות "לשלם אאם גם  החיצוני:כבד מנשוא;  הזהותת מבחינהערבית 

  81התנגדות לנוכחותם של ערבים בכיתת הלימוד מכריע את הכף.תהיה 

                                                           
 .225), עמ' 76הערה  לעיל(לוי ומסאלחה  79

) 2ז (טסוציולוגיה ישראלית  ,"כרוניקה של אכזבה: אינטגרציה בין ערבים ליהודים בבית ספר יסודי" ,נטלי לוי ויוסי שביט 80

 .30-7עמ'  ),2015(
   .)69הערה  לעיל( 2293/05; ראו גם עת"מ 468 , עמ'0022, שריגים ליאון: נבו, הזכות לחינוך ,יורם רבין 81
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  תקצוב החינוך העברי והערבי

תקציב  ,ילדיובחינוך בית משק כל שמשקיע  פיםהכס: משאביםלרשות תלמידים עומדים שלושה סוגי 

הגבוהה העוני תחולת אך  ,נתוניםבידנו אין על ההוצאה הפרטית החינוך. ותקציב משרד המקומית  הרשות

 נראה .מבית רבהכלכלית בתמיכה לזכות עשויים ההערבים  הילדיםמעטים שמלמדת בערים המעורבות 

מהיכולת של משקי בית  תניכר במידהם בערים מעורבות אינה שונה ישיכולת ההשקעה של משקי בית ערבי

קפים במידה זו או אחרת גם בערים תלשער שהנתונים הארציים אפשר לכן וערביים בכלל ישראל, 

תלמיד בחינוך מן ההוצאה הפרטית על  2.5פי על תלמיד בחינוך העברי גדולה  פרטיתה ההוצאה :המעורבות

לכן ו 83,פילוח תקציב החינוך שלהןמפרסמות את אינן העיריות  82ש"ח בחודש). 296 לעומת ח"ש 749הערבי (

מניתוח . כדי ללמוד על מידת ההשקעה בתלמידים ערבים עלינו להסתמך על נתוני תקציב משרד החינוך

 בתי הספר בחינוך הערביש עולה) 2019/20-2013/14( תש"ף-בשנים תשע"דשערכנו לתקציב משרד החינוך 

זה אפשר לנו לבחון אם השנים הטווח  .בכל שלבי הלימוד ספר בחינוך העבריהבתי  לעומתמופלים לרעה 

) 2014/15בשנת הלימודים תשע"ה ( חטיבות בינייםבבתי ספר יסודיים ומאז הוחל התקצוב הדיפרנציאלי ב

  .הצטמצמו פערי התקצוב

לבתי פערי תקצוב ברורים בין בתי ספר יסודיים בחינוך הערבי יש בערים המעורבות ש העול 27תרשים מ

יחסית.  ונישוויבהן התקצוב שיפו, -חיפה ותל אביבלמעט  84;מדד טיפוח אותובחינוך העברי בספר יסודיים 

החינוך לטובת עשרות אחוזים  עדמאוד ומגיעים  דוליםתרשיחא הפערים ג-מעלותברמלה ובעכו, בבלוד, 

מבחינה מופלים ביותר, החלש כלכלי -מהרקע החברתיהחלשים, התלמידים דווקא אחרות, במילים העברי. 

  .מיוחדלחיזוק זוכים  אינםו יתתקציב

 תש"ףתקציב שנתי ממוצע לתלמיד בבית ספר יסודי בחינוך הערבי והעברי בערים מעורבות,  .27תרשים 

 
  מקור: עיבודי המחברים לנתוני אתר 'שקיפות בחינוך' של משרד החינוך.

                                                           
נסרין חדאד חאג' יחיא, איימן סייף, ניצה (קלינר) קסיר ובן פרג'ון, "חינוך  :תוךבנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  82

  .)5 הערה לעיל( תוכנית אב לקידום התעסוקה בחברה הערביתוהשכלה בחברה הערבית: פערים וניצנים של שינוי", 

 ..132013.5 ,"שקיפות בתקציבי חינוך" ,33-ה של הממשלה 167 הבניגוד להחלט 83

  חזק וחזק.-בינוני, בינוני, בינוני-חלש, חלש –מהתלמידים)  20%בתי הספר מחולקים לחמישונים (בכל חמישון  84
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שאפשר . כפי פר יסודילתלמיד בית סבתקציב הממוצע העברי  לטובת החינוךמתאר את השינוי  28תרשים 

. יוצאת מן הפער גדלתרשיחא ולוד, -, כמו מעלותובערים אחדותלראות, ברוב הערים לא חל שינוי של ממש, 

לטובת אף יותר הפער, שכבר בתשע"ד היה לטובת החינוך הערבי, גדל שבה יפו, -הכלל בעניין זה היא תל אביב

ב הממוצע לתלמיד יהפער בין התקצהיה יפו וחיפה -ביבלא זו בלבד שבכל הערים פרט לתל א 85החינוך הערבי.

צמצום הפערים -איארצי, אלא ש-צע הכללומהממ דולהערבי גלתקציב הממוצע לתלמיד בחינוך בחינוך העברי 

 ,17%ארצי על -הפער הכללעמד בתשע"ד  –ארצית -למגמת הצמצום הכללברוב הערים המעורבות עומד בניגוד 

 יש לבדוק לעומק אתב גם בערים המעורבות יתקצב םפעריהכדי להביא לצמצום . 8%-הצטמצם ל ף"תשעד אך 

בערים המעורבות בעקבות הרחבת התקצוב לא הצטמצם הפער מדוע לבחון של משרד החינוך ו םקריטריוניה

  פרנציאלי.יהד

 יסודי, לפי עיר (%) פער לטובת החינוך העברי בתקציב הממוצע לתלמיד בבית ספר  .28תרשים 

  

  הערות: 

התרשים מציג את התקציב הממוצע בשני חמישוני הטיפוח הנמוכים ; בחינוך הערבילתלמיד ב גבוה יותר יתקצאחוז שלילי מייצג 

ר תרשיחא שיעו-כל חמישון טיפוח בנפרד. בכל הערים למעט מעלותין ב להשוותמקרים  כיוון שברוב הערים אין דיבינוני) -(חלש וחלש

הפער היה נמצא שהמוסדות בחמישון החלש גבוה יותר בחינוך הערבי ולכן סביר שאלמלא הכורח לאחד בין שני החמישונים הנמוכים 

   יותר.אף לרעת החינוך הערבי גבוה 

  מקור: עיבודי המחברים לנתוני אתר 'שקיפות בחינוך' של משרד החינוך.

  

גם בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות שחקרנו מעלה בתי הספר היסודיים. מבב אינם רק יתקצב םפעריה

חטיבות הביניים לא אפשר  אומנם מיעוטפערים לא מבוטלים לטובת החינוך העברי בערים המעורבות.  יש

                                                           
מאכלסים רובם ככולם ילדי מהגרים יפו -בעניין זה יש לציין שבתי ספר בחמישוני הטיפוח הנמוכים בחינוך העברי בתל אביב 85

ופליטים. מבדיקה עלה שהתקציב שמפנה משרד החינוך לבתי ספר אלו נמוך במיוחד והם שמטים את רמת התקציב בחינוך העברי 

  בעיר כלפי מטה.
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היה בשלוש מארבע הערים שנבחנו נמצא שגם ללא פילוח זה  , אבללפי חמישוני טיפוח םפעריהלבחון את 

פילוח לפי חמישוני טיפוח היה מבליט את  .)29תרשים ( העברי גבוה יותר התקציב הממוצע לתלמיד בחינוך

  86הפערים אף יותר.

)2019/20( תש"ףערים מעורבות, בתקציב ממוצע לתלמיד בחטיבת ביניים בחינוך הערבי והעברי  .29תרשים 

  

בהם כללי התקצוב שלא כולל מוסדות חינוך שאינם רשמיים (; חיפה אינה מוצגתלכן תלמידים.  200-יותר מבהן יש רק קטגוריות שמוצגות  הערות:

לא כולל מוסדות חינוך ; "מוכר שאינו רשמי"במעמד  ןברמלה הבחינוך הערבי כל חטיבות הביניים בתרשים משום ש מוצגת אינהרמלה  שונים).

יפו, ההשוואה בעיר זו נוגעת רק לחמישוני -(הגבוה ביותר) בחינוך העברי בתל אביב "חזק"וה של חטיבות ביניים בחמישון עקב מספרן הגב; מיוחד

   ל פערי התקצוב בעיר.שטיפוח חלש עד בינוני. כך ניתנת תמונת מצב מדויקת יותר ה

  של משרד החינוך. "שקיפות בחינוך"מקור: עיבודי המחברים לנתוני אתר 

  

הערבי בערים לחינוך הפער בין החינוך העברי  הצטמצם , בחטיבות הבינייםבבתי הספר היסודיים שלא כמו

-מעלותבבלוד,  87לטובת החינוך הערבי, ארצי-פער הכללשלא כמו ה, עם זאת ).30תרשים המעורבות (

  ברי.לטובת החינוך העעדיין תרשיחא ובעכו הפערים הם 

                                                           
נציאלי מספר חטיבות הביניים בחמישוני הטיפוח הנמוכים גבוה יותר בחינוך הערבי, ולכן בהתחשב במנגנון התקצוב הדיפר 86

 אמורים הפערים בתקציב להיות גדולים אף יותר.
ארצי בתקציב לטובת החינוך הערבי נובע משיעור גבוה בהרבה של חטיבות ביניים בחמישוני הטיפוח -גם כאן הפער הכלל 87

החינוך  מזה של 19%-הנמוכים. לשם השוואה, התקציב לתלמיד בחמישון הטיפוח החלש בחטיבות ביניים בחינוך העברי גבוה ב

 ארצי יש אפליה תקציבית, אם כי במידה פחותה.-הערבי. כך שגם במישור הכלל
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 פער לטובת החינוך העברי בתקציב הממוצע לתלמיד בחטיבת ביניים, לפי עיר (%) .30תרשים 

  

כללי שלא כולל מוסדות חינוך שאינם רשמיים (; חיפה אינה מוצגתלכן תלמידים.  200-יותר מרק קטגוריות שבהן  מוצגות הערות:

מוכר שאינו "בתרשים משום שכל חטיבות הביניים בחינוך הערבי ברמלה הם במעמד  צגתאינה מושונים). רמלה בהם התקצוב 

עקב מספרן הגבוה של חטיבות ; ב גבוה יותר לתלמיד בחינוך הערבייאחוז שלילי מייצג תקצ; לא כולל מוסדות חינוך מיוחד; "רשמי

טיפוח חלש עד בינוני. הואה בעיר זו נוגעת רק לחמישוני יפו, ההשו-(הגבוה ביותר) בחינוך העברי בתל אביב "חזק"ביניים בחמישון 

  ל פערי התקצוב בעיר.שכך ניתנת תמונת מצב מדויקת יותר 

  של משרד החינוך. "שקיפות בחינוך"מקור: עיבודי המחברים לנתוני אתר 

  

  

י שלא כמו בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, בחטיבה העליונה אין מנגנון תקצוב דיפרנציאל

 88כלכלי של תלמידי המוסד.-שאינם קשורים למצב החברתיוהקצאת המשאבים נעשית על פי קריטריונים 

 מראה 31תרשים  89הערבי גבוהים במיוחד.לחינוך הפערים בין החינוך העברי בשלב לימודים זה לכן 

עכו בתרשיחא ו-. במעלותנמוך במיוחד חיפהברמלה ובוד, לבינוך הערבי חתקציב החטיבות העליונות בש

כמו למעשה, ארצי, אך נמוך בהשוואה לחינוך העברי באותה עיר. -גבוה יחסית לממוצע הכלל ןתקציב

יפו התקציב הממוצע לתלמיד בחטיבות -יסודיים ובחטיבות הביניים, רק בתל אביבהספר הבבתי שראינו 

  בחינוך העברי.קציב לתלמיד התהעליונות בחינוך הערבי גבוה מ

                                                           
, ירושלים: מרכז המחקר והמידע של העליונות בחטיבות החינוך מוסדות של התקצוב מנגנון וניתוח תיאורנתנאל קופראק,  88

  .4.12.2019הכנסת, 

ובן פרג'ון, "חינוך והשכלה בחברה הערבית: פערים וניצנים של שינוי", נסרין חדאד חאג' יחיא, איימן סייף, ניצה (קלינר) קסיר  89

  .)5הערה  לעיל( תוכנית אב לקידום התעסוקה בחברה הערבית
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 )2019/20( תש"ף, בערים מעורבות תקציב ממוצע לתלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הערבי והעברי .31תרשים 

  

וסדות אלו (חרדיים) משום שכללי התקצוב של מ "ייחודי-תרבותי"לא כולל מוסדות במעמד משפטי  ; לא כולל מוסדות חינוך מיוחד הערות:
  שונים.

  של משרד החינוך. "שקיפות בחינוך"מקור: עיבודי המחברים לנתוני אתר 

  

שהסיבה . ייתכן 17%-ל 29%-מ לתלמידממוצע ה ביתקצב פערה הצטמצם ף"תש-שבשנים תשע"ט נמצא

 תהשתתפובבתשע"ט  חטיבות העליונות בחינוך הערבי בפיילוט שהחלהעל החלת תקצוב דיפרנציאלי היא 

תרשים (בשנים האחרונות במידה רבה  הצטמצם הפערערים מעורבות נראה שבכמה  .חטיבות עליונות כמאה

  .א)32תרשים משמעית (-מגמה חד לא ניכרת בערים מעורבות אחרות .)ב32
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 פער לטובת החינוך העברי בתקציב הממוצע לתלמיד בחטיבה עליונה, לפי עיר (%) .32תרשים 

  

(חרדיים) משום שכללי התקצוב של  "ייחודי-תרבותי"לא כולל מוסדות במעמד משפטי ; לא כולל מוסדות חינוך מיוחד הערות:

  ערבי.ב גבוה יותר לתלמיד בחינוך היאחוז שלילי מייצג תקצ; מוסדות אלו שונים

  מקור: עיבודי המחברים לנתוני אתר 'שקיפות בחינוך' של משרד החינוך.

  

   90הלמידה ישיעור

בקרב תלמידות בשיעורי הנשירה הירידה ארצית בשיעורי הנשירה. -בשנים האחרונות חלה ירידה כלל

שירה שיעורי הנ אבלתלמידות ותלמידים יהודים, בקרב  מהירידהיותר  גדולהה יתתלמידים ערבים היו

שבערים מעורבות שיעורי הלמידה של בנים ערבים עולה  33תרשים מ 91יותר. יםגבוה נשארובקרב ערבים 

עד , ו15נמוכים בהשוואה לשאר קבוצות התלמידים (בנות ערביות, בנות יהודיות ובנים יהודים) כבר בגיל 

, 89.6%על בערים מעורבות  17בני ערבים בקרב  דיםילמתעמד שיעור ה תש"ף . בשנתוגדלפער הולך ה 17גיל 

מדובר ש בעניין זה ראוי לציין. )89.5%( שאינם מערים מעורבות 17בקרב בנים ערבים בני  לשיעור דומהב

על בקרב בנים ערבים מערים מעורבות ו 71% , אז עמד השיעור על)2009/10שנת תש"ע ( לעומתניכר בשיפור 

שיעורי היו ערים מעורבות ב 17בני בקרב בנים יהודים  .בקרב בנים ערבים שאינם מערים מעורבות 77%

שאינם מערים מעורבות  17בני  בנים יהודים בייחוד לעומת), 93.3%) גבוהים (2019/20( תש"ףהלמידה ב

 .)הקבוצותמכלל  17בקרב בנות  94%שיעורי הלמידה גבוהים יחסית (לפחות היו בקרב הבנות ). 87%(

                                                           
הם שונים מהשיעורים שנתון מסוים. בלומדים במוסדות חינוך בפיקוח משרדי ממשלה השיעור התלמידים  הםשיעורי הלמידה  90

שיעור התלמידים שהפסיקו ללמוד בין שנת לימוד מסוימת לבאה שהם  ,כזית לסטטיסטיקהמשרד החינוך והלשכה המר מודדיםש

  אחריה.

נסרין חדאד חאג' יחיא, איימן סייף, ניצה (קלינר) קסיר ובן פרג'ון, "חינוך והשכלה בחברה הערבית: פערים וניצנים של שינוי",  91

 .)5הערה  לעיל( תוכנית אב לקידום התעסוקה בחברה הערבית
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כשתי נקודות האחוז הן בערים מעורבות הן ביישובים שאינם ערים השיעור בקרב בנות יהודיות היה גבוה ב

  .מעורבות

  (%)) 2019/20( תש"ףב, לפי מגדר, קבוצת אוכלוסייה וסוג יישוב 17-15 בניבקרב  הלמידה ישיעור .33תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני עיבוד מיוחד שלמקור: 

  

עולה תרשיחא) -בכל אחת מן הערים המעורבות (למעט מעלותערבים בנים של הלמידה שיעור  מהנתונים על

 .)34תרשים ( 16-ו 15בגיל  הואהירידה עיקר ברוב הערים  ;17עד גיל  14מגיל ופוחת זה הולך שיעור כי 

. בלבד 80% על )2019/20(בשנת תש"ף ביותר ועמד הנמוך הוא  17בני  ערבים בניםשל שיעור הלמידה  ברמלה

על  )2019/20( תש"ףשיעורי הלמידה גבוהים למדי ועמדו ב , לעומת זאת, היובקרב הבנים היהודים ברמלה

  ., בהתאמה)88%-ו 84.5%( נמוכים 17ידה של בנים ערבים בני שיעורי הלמהיו בעכו יפו ו-תל אביבגם ב .95%

 )2019/20( תש"ףבערים מעורבות,  17-14בנים ערבים בני  בקרבהלמידה  ישיעור .34תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 
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נקודות  32.7שיפור עצום ( חלבלוד  :17בני  בשיעורי הלמידה בקרב בנים ערביםחל שיפור  2020-2010בשנים 

השיפור שייתכן . ), בהתאמהנקודות האחוז 17.4ו= 22.8(שיפור ניכר חל וברמלה יפו -בתל אביבו ,)האחוז

היה  2008שנת עד  ,חטיבות עליונות בשנים האחרונות. לפי נתוני משרד החינוך כמהבלוד נובע מפתיחתן של 

כאמור, השיפור  .תיכונים עוד ארבעהבעיר נפתחו  2011-2008 שניםב , ואילודבתיכון ערבי אחד בלבלוד 

שאינם  17בני ערבים בנים בקרב  השיפורבאותן שנים גבוה מהיה  ערים מעורבותב 17בני  בקרב בנים ערבים

  ).נקודות האחוז 5.5ערים מעורבות (ב 17בני בנים יהודים בקרב ) ונקודות האחוז 12.4ערים מעורבות (ב

  

 )2019/20 -2009/10תש"ף (-תש"עבערים מעורבות,  17בנים ערבים בני  בקרבהלמידה  ישיעור .35תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 

  

מהשיעורים גבוהים  הם עדיין בל, א16-ו 15 םבעיקר בגילי ,שיעורי הלמידה דוירגם בקרב בנות ערביות 

יפו, גם הבנות הערביות מאופיינות בשיעורי למידה נמוכים -תל אביבבבדומה לבנים הערבים  .בקרב הבנים

בה הבנים הערבים נמצאים במיקום טוב יחסית, שיעורי ש). בחיפה, 2019/20( תש"ףב 92.6%יחסית (

   .94.1%ועמדו על  תיחסי יםנמוכבתש"ף בנות ערביות היו  בקרבהלמידה 
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 (%) )2019/20( תש"ףבערים מעורבות,  17-14בנות ערביות בנות  בקרבהלמידה  ישיעור .36תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 

  

גם בקרב הבנות ש עולה 2020-2010מערים מעורבות בשנים  17שיעורי הלמידה של בנות ערביות בנות ניתוח מ

, ככל הנראה מהסיבה נקודות האחוז) 19.9עלייה מרשימה ( הייתהבנים, ה הערביות בלוד, כמו בקרב

, ות האחוזנקוד 9.1-ו 10(משמעותיות עליות  יפו היו-ובתל אביב. גם בקרב הבנות ברמלה שהוזכרה לעיל

שני בשלמרות הפער בין בנים לבנות בערים המעורבות, השיפור חל . מנתונים אלו אנו למדים )בהתאמה

מעורבות באותן שנים  עריםב 17בנות שיעורי הלמידה של בנות ערביות העלייה בראוי לציין ש עוד המגדרים.

נקודות האחוז)  5.5ן מערים מעורבות (בנות ערביות שאינ הייתה גדולה מן העלייה בקרב )נקודות האחוז 8.7(

  .נקודות האחוז) 2.8ערים מעורבות (בבנות יהודיות  בקרב או
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 (%) )2019/20 -2009/10תש"ף (-תש"עבערים מעורבות,  17בנות ערביות בנות בקרב הלמידה  ישיעור .37תרשים 

   

  נהליים של משרד החינוך.ים מלסטטיסטיקה לנתוניעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית מקור: 

  

  ת המיצ"בובחינ

נו יממצא .לאורך זמן יסודי ובחטיבת הבינייםבבית הספר ה התלמידיםהישגי את  בודקותבחינות המיצ"ב 

בכל  :. למשלנסקו התלמידים היהודים והישגי התלמידים הערביםשעם השנים הידרדרו הישגי מלמדים 

אנגלית בחינה בבשל התלמידים הערבים  הישגיהםהיו תרשיחא וחיפה -מעלות הערים המעורבות למעט

גבוהים בערים מסוימות (כגון לוד ועכו) היו אך מהממוצע הארצי של החינוך הערבי,  כיםנמו 'בכיתה ה

לניתוח  יםזהשממצאיו לפי ניתוח שערכנו, שתנה: ההמצב  ח'בכיתה עם זאת, העברי. חינוך מהישגי ה

בחינה בהחינוך העברי הישגיו של היו רים המעורבות בכל הע 92הכנסת,המחקר והמידע של שפרסם מרכז 

בכל הערים המעורבות הישגיהם של התלמידים הערבים בכיתה ה' היו גם במתמטיקה . אנגלית טובים יותרב

נוך החיהישגיו של היו ' הבאנגלית, כבר בכיתה שלא כמו . אך נמוכים מהממוצע הארצי של החינוך הערבי

-למעט במעלות(בכיתה ח' גם המיצ"ב ציוני על פי  להיות טובים יותר כיםממשיהם ו טובים יותרהעברי 

טובים החינוך העברי הישגי וטכנולוגיה,  , מדעבכיתה ח' נים בונבחהתלמידים שמקצוע נוסף ב. )תרשיחא

שגי תלמידי יי ידוע כי היצוין כי גם בחינוך הערב רמלה.בתרשיחא ו-החינוך הערבי למעט במעלות מהישגי

  93אלו של כיתה ה'.מנחותים במיצ"ב כיתה ח' 

                                                           
 

אבו אלהיג'א -נאסר :בתוך ,"הישגים לימודים במערכת החינוך בחברה הערבית בישראל" ,אבו אלהיג'א-פאדיה נאסר 93

 .136 ), עמ'74הערה  לעיל(וישראלאשוילי 
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 בערים מעורבות, לפי מגזר שפה ותחום דעתלכיתות ה' ציוני מבחני ההישגים במיצ"ב  .38תרשים 

 
תשע"ט  תלשנעל פי רשויות ב בשנת תשע"ט עברו מבחני המיצ"ב למתכונת חדשה וסולם הציונים השתנה. ציוני המיצ" הערות:

תשע"ח נרשמו חריגות בשנת על פי ראמ"ה, כמו כן, מבחני המיצ"ב עקב משבר הקורונה.  נערכולא  תש"ףבשנת טרם פורסמו. 

הנתונים המוצגים בתרשים הם משנת תשע"ז, פרט ללוד  מכל הסיבות האלהכיתות ה'. למתמטיקה בבמבחני המיצ"ב באנגלית ו

רשויות ב( נערך בה מבחןהשנה האחרונה שהנתונים על כל אחת מהן הם מן ש ,(תשע"ה)עכו שיחא (תשע"ו) ותר-(תשע"ו), מעלות

   במבחן בשפת אם שיטת הִתקנון אינה אחידה ולכן לא ניתן להשוות בין ערבית ועברית.; המבחן מדי שנה) נערךקטנות ובינוניות לא 

  והערכה. מקור: עיבודי המחברים לנתוני הרשות הארצית למדידה

  

  בגרותתעודת שיעור הזכאות ל

לסטטיסטיקה כי "בערים המעורבות שיעורי הזכאים הלשכה המרכזית  של נקבע בדוח 2014בשנת כבר 

יותר בחינוך העברי  לתעודת בגרות ואלה מביניהם העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות גבוהים

בנים בגרות בקרב תעודת זכאות לשיעור העמד  0192שנת בכנו. על זה נותר מצב  94."מאשר בחינוך הערבי

. מעניין לציין כי השוואה בערים אלו בקרב בנים יהודים 71%בלבד, לעומת  49%ערבים בערים המעורבות על 

נמוך אף יותר מהשיעור הערבים בערים המעורבות  בקרב ששיעור הזכאים מעלה ארציים-לנתונים הכלל

  ).63%בנים יהודים ( שלו) 51%( של בנים ערבים בותללא ערים מעורהממוצע ארצי -הכלל

                                                           
  .148 , עמ'2014אוקטובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  ),7(דוח מס'  פני החברה בישראל: מבט על הערים הגדולות 94
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)) (2018/19%שיעור הזכאות לתעודת בגרות לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, תשע"ט ( .39תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 

  

ללא ערים  י הממוצעארצ-הכללמהשיעור  נמוךמערים מעורבות ובנות ערבים שיעור הזכאות של בנים 

העלייה בשיעור  אלו הייתהערים בהן בקרב הבנות בערים המעורבות שהן בקרב הבנים  כיווןמעורבות 

תרשים ( ארצי ללא ערים מעורבות-קטנה בהשוואה לממוצע הכלל 2019-2009בגרות בשנים תעודת הזכאות ל

40( .  

-2019תשע"ט (-תש"עבגרות של תלמידים ערבים, לפי סוג יישוב ומגדר, תעודת שיעור הזכאות ל .40תרשים 
2009( (%) 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 

  

שיעור הזכאים לתעודת בגרות  – הבנים הערבים בלוד החמור ביותר הוא שלמצב ה, בערים המעורבות

). בקרב הבנות 61%(בעיר זו הבנים היהודים  הממוצע בקרבשיעור הכמחצית מ ,31% בקרבם עומד על
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נמוך עדיין שיעור הזכאות בקרבן אך  –הערביות בעיר לוד (כביתר הערים המעורבות) המצב טוב יותר 

בשיעורי  המגמות. מה שמדאיג עוד יותר הוא )72%לעומת  61%(הבנות היהודיות בעיר  קרבשיעור בהמ

התלמידים הערבים. בקרב הבנים הערבים חלה עלייה לא  בקרבבעיקר  ,בלוד בגרותתעודת הזכאות ל

אך מאז לא רק ששיעור הזכאות של בנים ערבים  ,)2013/14) עד שנת תשע"ד (2008/9מבוטלת משנת תשס"ט (

 לכןו פרק זמן ושיעור הזכאות באותהוכפל במגמת ירידה. בקרב הבנים היהודים אף הוא שלא עלה אלא 

גדולה לא חלה עלייה בלוד רק התרחבו. גם בקרב הבנות הערביות בין בנים ערבים לבנים יהודים הפערים 

שיעור הזכאות  עלה) 2018/19) לתשע"ט (2008/9בין תשס"ט ( :בגרותתעודת בשיעורי הזכאות ל במיוחד

בקרבן היה הזכאות שיעור ש בקרב הבנות היהודיות, 72%-ל 49%-מ , לעומת עלייה61%-ל 52%-מבקרבן 

 .תניכרבמידה ממנו בעבר נמוך מהשיעור בקרב הערביות אך היום הוא גבוה 

 בנים ערבים בערים מעורבות הזכאות לתעודת בגרות בקרב יבנוגע לשיעורתמונת המצב המעודדת ביותר 

הבנים  שיעור הזכאות בקרב . אלא שגם שם65%בגרות עומד על תעודת שיעור הזכאות לבה ש ,בחיפה היא

טוב משל הבנים  זהבתחום . כאמור, מצבן של הבנות הערביות 73% גבוה הרבה יותר ועומד עלהיהודים 

נמוך מהשיעור  בכל הערים המעורבות למעט נוף הגלילשיעור הזכאות לבגרות בקרבן  עם זאת אך ,הערבים

הבנות הערביות בערים בקרב , גם הערבים בניםה כמו בקרב, על כך . נוסףבערים אלויהודיות הבנות ה בקרב

שיעורי ואילו  .)71%לעומת  68%ארצי (-הכללמהשיעור ממוצע נמוך היה שיעור הזכאות ההמעורבות 

 81%( הממוצע בערים אלו ארצי-הכלל מהשיעורהבנות היהודיות בערים המעורבות גבוהים הזכאות בקרב 

  ).71%לעומת 

 2019לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה,  ,בגרות בערים מעורבותתעודת זכאות להשיעור  .41תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ימקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים מ

  

מערכת החינוך הפרטית,  שיצרהמפני הבידול מזהירים בערים המעורבות כפי שצוין לעיל, גורמים רבים 

לא זו בלבד שמוסדות חינוך פרטיים עורכים מיוני קבלה ונוטים מעורבות גבוה במיוחד. השמשקלה בערים 

רבים  לדברייותר, גבוהים שסיכוייהם להצליח  ,גבוה יותר כלכלי-חברתי במעמדלבחור תלמידים 

לשיעורי הזכאות מוצגות דוגמאות  42תרשים בגם מעניקים חינוך איכותי יותר.  ואל מהמרואיינים מוסדות
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הישגיהם של תלמידי לראות, שאפשר מערכת החינוך הפרטית בלוד וברמלה. כפי לבגרות בקרב תלמידי 

הן העברית הן  –המערכת הציבורית  תלמידיאלו של מ תניכר מידהגבוהים ב מערכת החינוך הפרטית

  הערבית.

 בחינוך הציבורי והפרטי, לפי מגזר שפה (%) ובלוד בגרות ברמלהתעודת שיעור הזכאות ל .42תרשים 

  

  

 )ומהמל וכד(אורט, עתיד, ע החינוךכל החטיבות העליונות שאינן במעמד משפטי רשמי או שאינן שייכות לאחת מרשתות הערות: 

לעיל, בתרשים זה שבניגוד לתרשימים שיצוין ; חטיבות עליונות שמגישות לבגרותב םרק תלמידי; בניתוח נכללו סווגו פרטיות

  הניתוח מתייחס למגזר שפה (חינוך ערבי/חינוך עברי) ולא לקבוצות אוכלוסייה (ערבים/יהודים).

  ל משרד החינוך.מקור: עיבודי המחברים לנתוני אתר 'שקיפות בחינוך' ש

  

  איכות הבגרויות

הנבחנים שעברו את  ימשתקפת למשל בשיעורהיא הבגרות, כפי שתעודת של איכות בחינה מדוקדקת 

בערים המעורבות גבוה היהודים  שיעורחריפים עוד יותר.  פעריםחמש יחידות מתמטיקה, מגלה ב הבחינה

 .)בקרב בנות 7%לעומת  19%בקרב בנים;  7%לעומת  22%( אלוערבים בערים כמעט פי שלושה משיעור ה

ממוצע ה נמוך מןערבים מערים מעורבות בקרב  השיעור – חמש יחידות במתמטיקה – המדד הזה על פי גם

ארצי ללא -מן הממוצע הכלליהודים מערים מעורבות גבוה  והשיעור בקרבללא ערים מעורבות הארצי -הכלל

  .ערים מעורבות
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 2019מתמטיקה לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר,  ידותיח 5-ב הנבחנים שעברו את הבחינהשיעור  .43תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ימקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים מ

רב בק 12%(לעומת  קרוב לאפסמתמטיקה יחידות  5-ב הבנים הערבים שעברו את הבחינה היה שיעורבלוד 

בהן ש). הערים 10%לעומת  2%( משיעור היהודיותפי חמישה הערביות היה נמוך  בנותשיעור ה ;יהודים)

היה גבוה ערבים הבנים הבה שיעור שתרשיחא, -מעלות הנדון היומצבם של הערבים לטובה בנושא בלט 

ערביות עמד על השיעור בקרב הבנות הבה ש ,ונוף הגליל ,)15%לעומת  19%מקביליהם היהודים ( משיעור

  הבנות היהודיות.בלבד בקרב  17% , לעומת27%

  

לפי קבוצת אוכלוסייה  ,מתמטיקה בערים מעורבות ידותיח 5-ב הנבחנים שעברו את הבחינהשיעור  .44תרשים 
 2019ומגדר, 

  

 רד החינוך.נהליים של משימקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים מ

גם בשיעור הנבחנים שעברו את  , אךשער מרכזי להשכלה גבוהה ולשוק העבודההיא כידוע אנגלית  ידיעת

שיעור הבנות מעורבות ערים  אומנם בכמה ים גדולים ביותר.פעריחידות אנגלית נמצאו  5-הבחינה ב

הערים כל סך בממוצע בחינת השיעור האבל , משיעור הבנות היהודיות מעט גבוה יותר גבוההערביות 

נקודות  30ערבים גם בפילוח מגדרי. בקרב הבנים הפער עומד על להמעורבות מגלה פער עצום בין יהודים 

  נקודות האחוז.  23האחוז ובקרב הנשים על 
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אוכלוסייה  לפי קבוצת ,אנגלית בערים מעורבות ידותיח 5-ב הנבחנים שעברו את הבחינהשיעור  .45תרשים 
 2019ומגדר, 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 

  

יחידות  5-ב הנבחנים שעברו בחינהשיעור : בשדה החינוך אחתנקודת אור בכל זאת יש לצד כל האמור לעיל, 

הבנות שיעור בו שב). זהו הפרמטר היחיד באחד המקצועות המדעיים (פיזיקה, ביולוגיה, כימיה ומדעי המחש

 ושיעור ;הממוצע הכלליגבוה מן וממילא גם  ,יפו-למעט תל אביב ,הממוצע ברוב הערים גבוה מןהערביות 

תרשיחא, נוף -מקביליהם היהודים בשלוש מתוך שבע הערים (מעלותגבוה מהשיעור בקרב הבנים הערבים 

  הגליל ועכו). 

 2019לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר,  ,במקצוע מדעי יחידות 5-הנבחנים שעברו את הבחינה בשיעור  .46תרשים 

  

  נהליים של משרד החינוך.ים מעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונימקור: 
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  פורמלי  הבלתיחינוך השתתפות בחוגים כראי ל

 הבלתי לחינוך מן הראוי לתת את הדעת בקצרה גם המעורבותלצד המצב הבעייתי בחינוך הפורמלי בערים 

 –. עיבוד מיוחד לסקר הוצאות של הלמ"ס מעלה כי גם בהיבט זה, באופן מפתיע אלופורמלי בערים 

לאוכלוסייה הערבית המתגוררת בערים המעורבות אין כל יתרון מובהק בהשוואה לכלל האוכלוסייה 

חינוך קידום מערכת ה :אתגרים"הסבר אפשרי הוא שתוכנית . וגיםהגבוהה יותר לח החרף נגישותהערבית 

מהנתונים עולה כי  95לא חלה על האוכלוסייה הערבית ברשויות המעורבות.בחברה הערבית" הבלתי פורמלי 

פי ארבעה  בחינוך הבלתי פורמלי גבוההאוכלוסייה היהודית בערים המעורבות שיעור ההשתתפות של 

. מדאיג עוד יותר לגלות שבעשר השנים שנבדקו )47(תרשים  ה הערבית בערים אלוהאוכלוסייהשיעור בקרב מ

מתגוררים ברשויות ה בקרבבקרב ערבים בערים המעורבות, לעומת הזינוק  עניין זהכמעט לא חל שינוי ב

 לע בהוצאה הממוצעת ליחידגם  הפערים ניכריםהמקומיות הערביות ובקרב היהודים בערים המעורבות. 

  .)48(תרשים  השתתפות בחוגים

 (%) לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג יישוב ,פרטים בחוגים שיעור השתתפות .47תרשים 

   

 עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.מקור: 

  

                                                           
ירושלים: , 122מחקר מדיניות  ,החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית: חזון ומעשה ,אג' יחיא ואריק רודניצקינסרין חדאד ח 95

  . 2018המכון הישראלי לדמוקרטיה, 
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  )ש"ח(לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג יישוב  ,בחוגים השתתפות ללפרט עממוצעת הוצאה  .48תרשים 

  

 מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.

  

  פערים דיגיטליים

 ,2020רסם בשנת ושפדוח ואולם על פי לעבור ללמידה מרחוק. ישראל תלמידי נאלצו הקורונה בתקופת 

לפדגוגיה אמצעים הנדרשים השלא היו בו אחד המוקדים היו ערים המעורבות שכונות הערביות העניות בה

הערבים לסטודנטים גם מן הסתם נוגעת והיא (בעניין זה בעיה שיש  יםרמאש ממצאי מחקר זהגם  96מקוונת.

ממשקי הבית הערביים הן  14%-רק בכהיו שני מחשבים או יותר  2018בשנת  .ה גבוהה)במוסדות להשכל

במיוחד  המטריד יהודיים.הבית המשקי מ 36%-לעומת כ – מעורבותהרים א בעלשמעורבות הן הבערים 

העובדה שבקרב משקי בית ערביים (בערים מעורבות ולא מעורבות) חלה ירידה בשיעור משקי הבית 

 לצדמחשב ביתי אחד. כלומר,  שיש בהםבית המשקי הירידה במספר משבבעלותם מחשב. הירידה נובעת 

שני מחשבים ומעלה, חלה ירידה לא מבוטלת בשיעור משקי הבית  בעליית עלייה קטנה במספר משקי הב

 רב של בעלי מספרם יבמשקי בית ערבי על מחשבים ביתייםהנמוך בעלות השיעור מחשב אחד.  שבבעלותם

מאותו  ילדים כמהזמנית של -עלול לעכב צבירת מיומנויות דיגיטליות ולהקשות על למידה מקוונת בוילדים 

  .משק בית

                                                           
הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות ו, ועדת המעקב העליונה התמודדות החברה הערבית עם משבר הקורונה ,ג'עפר פרח 96

  . 21 , עמ'2020הערביות, 
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 משקי בית שבבעלותם מחשב ביתי אחד או שני מחשבים ויותר (%) .49שים תר

  

 מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.

עומד בשנים האחרונות ו אודמ הלאינטרנט בערים המעורבות על שיעור משקי הבית הערביים המחוברים

ים שאינם מערים מעורבות השיעור נמוך יבקרב משקי בית ערב .ם מן האוכלוסייהרבעי הכשלושעל יום ה

   .האוכלוסייה ציתחבמיוחד ועומד על כמ

  

  לאינטרנט (%) בעלי חיבורמשקי בית  .50תרשים 

  

 מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הוצאות.
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  והה בערים מעורבותהשכלה גב

רוב  אוכלוסייה זו, שלא כמוכשדנים ברמת ההשכלה של האוכלוסייה הערבית בערים מעורבות ראוי לציין ש

האוכלוסייה הערבית שאינה מתגוררת בערים מעורבות, אינה סובלת מקשיי נגישות למוסדות להשכלה 

שוכנות בסמיכות אקדמיים רבים או יפו וחיפה הן בית למוסדות -גבוהה. ערים כמו לוד, רמלה, תל אביב

-דווקא בערים מעורבות מרוחקות יותר ממוסדות אקדמיים, כגון מעלות ,עם זאת, שלא כצפוי. להם

 .בהקשר זההחסם הגאוגרפי מינורי יחסית שייתכן כלומר תרשיחא ונוף הגליל, רמת ההשכלה גבוהה יותר. 

 ם שלולנתוני השכלההלסטטיסטיקה למרשם הנתונים בפרק זה הם עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית 

  .הניגשים לבחינה הפסיכומטריתעל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

  

  הבחינה הפסיכומטרית

אומנם הפסיכומטרית. הבחינה מוסדות להשכלה גבוהה לצלוח היא למועמדים נדרשים שמשוכה מרכזית 

מחקרים מראים כי אבל  97אקדמית, הצלחהלנבא של הבחינה הפסיכומטרית  היכולתל באשריש מחלוקת 

פער יש (: מוצא אתני (יהודי או ערבי); מצב כלכלי; אזור מגורים זו הגורמים רבים מנבאים הצלחה בבחינ

   98של תשעים נקודות בין נבחנים מתל אביב לנבחנים בדרום); השכלת ההורים ועוד.

של גברים רבים בערים המעורבות (והגברים הע ציוניבבחינה הפסיכומטרית, שלא כמו בבחינות הבגרות, 

עם זאת, מספרן של הנשים הערביות  נשים הערביות.ה מציונייותר  ים) טובערים מעורבותמ שאינםערבים 

 6,010ניגשו לבחינה  2020(בשנת גברים הערבים ה ממספרם שלהניגשות לבחינה הפסיכומטרית גבוה בהרבה 

(דהיינו,  הציון של הגברים הערבים מוטה כלפי מעלהום כך שמש ייתכן 99נשים). 10,544לעומת גברים ערבים 

היה  2020בשנת  כי 51תרשים עולה מכמו כן,  .)לבחינה סיכוייו להצליח גבוהים, ניגשמעריך ששרק מי ש

של ערבים שאינם ממוצע הארצי -הכלל מהציוןערים מעורבות גבוה בהציון הפסיכומטרי הממוצע של ערבים 

  .מערים מעורבות

                                                           
  .78 , עמ'1999, תל אביב: רמות, עקרונות אבולוציוניים בהתפתחות החשיבה ,שרה דרויאן 97

 .58 , עמ'2009, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, כלכלה פוליטית: בין מראית עין כלכלית למציאות כלכלית ,יורם גבאי 98

ארצי לנתון -כן, אין הבדל מהותי בין הנתון הכלל גם בשנים קודמות היה יחס דומה בין הנשים הערביות לגברים הערבים. כמו 99

  הנוגע לערים מעורבות.

4פרק 
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 2020, סוג יישוב, קבוצת אוכלוסייה ומגדר לפי ,ראשונה ממוצע בבחינה פסיכומטריתציון  .51תרשים 

  

  יהודים=יהודים ואחרים.הערה: 

  .ערכההמרכז הארצי לבחינות ולהעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני מקור: 

-תל אביב –ערי המרכז מנשים וגברים ערבים  בבחינה הפסיכומטרית קיבלוהציונים הנמוכים ביותר את 

 מזה שלהממוצע של האוכלוסייה הערבית נמוך הציון היה בכל הערים למעט נוף הגליל יפו, רמלה ולוד. 

  אוכלוסייה היהודית.ה

  

, בערים מעורבות, לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדרראשונה  נה פסיכומטריתבבחיממוצע ציון  .52תרשים 
2020 

  

  .המרכז הארצי לבחינות ולהערכהעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני מקור: 
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  הממוצע הארצישיעור האקדמאים בערים המעורבות לעומת 

שאר חלקי הארץ בערבים  ורם בקרבשיעערים מעורבות לבערבים קרב שיעור האקדמאים ב ביןהשוואה 

תובנות מעניינות. ראשית, בכל הקבוצות שיעור הנשים האקדמאיות  כמהערים מעורבות מעלה ביהודים לו

התרחב. הלך והפער בין גברים לנשים רק  2018-2008בשנים , זו. יתרה מהאקדמאים גבוה משיעור הגברים

מהעלייה גדולה בשנים אלו רים מעורבות הייתה עבערביות הנשים ההעלייה בשיעור האקדמאיות בקרב 

אך הפער בינן ובין  נקודות האחוז); 6לעומת  נקודות האחוז 7.2( מעורבות מעריםבקרב נשים ערביות שאינן 

  . האחוז נקודות 8.3-בבאותן שנים שכן שיעור האקדמאיות בהן עלה , נשים יהודיות מערים מעורבות גדל

 , לפי מגדר, קבוצת אוכלוסייה וסוג יישוב (%)64-15 בנישיעור האקדמאים  .53תרשים 

   

  .למרשם השכלהעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקור: 

הקשר בין רמת ההשכלה לשיעור התעסוקה בקרב נשים בערים מעורבות מוכיח כי מדובר בהתפתחות 

ערים מעורבות עלה בשיעור הגברים הערבים האקדמאים גם  100.וריש מקום לשיפשעדיין אף חיובית מאוד, 

ארצי של גברים -הכלל, אך הוא עדיין נמוך מאוד בכל קנה מידה וגבוה רק מעט מהממוצע 2018-2008בשנים 

היה  2018שנת בהפער נשמר.  ,עשור אותושיעור הגברים היהודים בערים המעורבות עלה בכיוון שגם ערבים. 

  .מקביליהם הערבים שיעורמ 3פי גבוה יהודים האקדמאים בערים מעורבות שיעור הגברים ה

                                                           
תוכנית לקידום ההשתלבות שלהחברה הערבית בשוק " ,יחיא, איימן סייף, ניצה (קלינר) קסיר, בן פרג'ון-נסרין חדאד חאג' 100

   .72 ), עמ'5הערה  לעיל( תוכנית אב לקידום התעסוקה בחברה הערבית", העבודה
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  רמת השכלה

הרכב האוכלוסייה הערבית , בהם ממגוון גורמים תומושפע רמת ההשכלה בערים מעורבות שונה מעיר לעיר

 מורכבת ממגוון, האוכלוסייה הערבית בלוד הלדוגמ. ה עם השניםבעיר והשינויים הדמוגרפיים שחלו ב

תושבי  ;1948-בלוד עוד טרם המלחמה ב ושהתגורר, כלומר ערבים "מקורית"האוכלוסייה הלוסיות: אוכ

עד  50-שנות המשהיגרה ללוד  ,אוכלוסייה בדואית מהנגב ;כפרים סמוכים שהיגרו ללוד בעקבות המלחמה

בנוף הגליל,  וסייענים (משת"פים) ששוכנו בלוד. ;רוב האוכלוסייה הערבית בלוד) היאיום ה(ו 70-שנות ה

משפחות ערביות שהיגרו לעיר מנצרת ומכפרים סמוכים.  היאהאוכלוסייה הערבית רוב לעומת זאת, 

משפחות אלו הן בדרך מהמעמד הערבי הבינוני, בעלי מקצועות חופשיים, שעברו לנוף הגליל עקב משבר 

   .יותרטובים שירותים מוניציפליים  לקבלכדי  ואהתכנון והדיור ביישובים הערביים 

: ערים שבהן האוכלוסייה הערבית משכילה יחסית, קטגוריות לחלק את הערים המעורבות לשלוש אפשר

לעיתים יותר מהאוכלוסייה היהודית באותה עיר; ערים שבהן רמת ההשכלה של האוכלוסייה הערבית דומה 

ל האוכלוסייה של האוכלוסייה הערבית בשאר חלקי הארץ; וערים שבהן רמת ההשכלה ש תממוצערמה הל

 חיפה שיעורבתרשיחא ו-מעלותבבנוף הגליל,  :. בפילוח מגדריאף נמוכה מאודהערבית נמוכה, לעיתים 

. נמוך יחסיתאו פחות  ערביות בעלות השכלה תיכוניתהנשים הגבוה יחסית ושיעור  הערביות האקדמאיות

ארצי בחברה הערבית ללא -מן הממוצע הכללמעט גבוהה של הנשים יפו רמת ההשכלה -בעכו ובתל אביב

לוד רמת ההשכלה של נשים ערביות במן הממוצע בערים מעורבות. ברמלה ו מעט ערים מעורבות ונמוכה

  הן אקדמאיות. 10%-ורק כ ומטה הן בעלות השכלה תיכונית 70%-כ –נמוכה במיוחד 

 2018ם מעורבות, בערי 64-15 בנותרמת ההשכלה של נשים ערביות  .54תרשים 

  

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למרשם השכלה.

נוף הגליל, ב. בקרב הגברים לתמונת המצבבמידה רבה  דומההנשים נתוני מ העולההמצב העירונית תמונת 

 הקרוברמת ההשכלה יפו -תל אביבבעכו וב ;רמת ההשכלה גבוהה יחסיתחיפה בתרשיחא ו-מעלותב

בערים נבדלים אלו מאלו הן מאוד. נשים וגברים ערבים  ההשכלה נמוכהרמת לוד ברמלה וב ;לממוצע
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תיכונית לא אקדמית. -תעודה עלב הפרטים המחזיקיםשיעור בבכלל האוכלוסייה הערבית  הןומעורבות 

, 4%-כ שזו התעודה הגבוהה ביותר שהם מחזיקים בה עומד עלהגברים הערבים מערים מעורבות  שיעור

אפיק חליפי למסלול  משמשבקרב הנשים. עבור גברים ערבים רבים מסלול לימודי ההנדסאות  2.3%מת לעו

שיעור הנשים גבוה יותר  ואולם 101תחומי לימוד אקדמיים. התשואה בו גבוהה מן התשואה בכמההאקדמי, ו

  תיכונית (אקדמית ושאינה אקדמית).-תעודה על מי שיש לוכל בחישוב ללים וגם אם כ

 2018בערים מעורבות,  64-15 בני רמת ההשכלה של גברים ערבים .55 תרשים

  

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למרשם השכלה.

  

קבוצת  לפיבשיעור האקדמאים בערים המעורבות  2018-2008כעת נתמקד בשינויים שחלו בשנים 

שיעור האקדמאים והאקדמאיות הערבים. בקרב  עלה בשנים הנזכרותחא תרשי-אוכלוסייה ומגדר. במעלות

לעומת זאת, חלה עלייה רק בקרב הנשים. העלייה בשיעור האקדמאיות הערביות הייתה גדולה  ,היהודים

כמעט לגמרי עד שנת נסגר  2008בשנת  היה ביניהןהפער ש ולכןהיהודיות  מהעלייה בשיעור האקדמאיות

שיעור האקדמאים  2018שנת ב היההירידה בשיעור האקדמאים היהודים בגלל  . בקרב הגברים,2018

בנוף הגליל, מתגוררת  אף יותר מזהתרשיחא, ו-של האקדמאים היהודים. במעלותזה הערבים גבוה יותר מ

 האוכלוסייה היהודית ;אוכלוסייה ערבית בעלת רמת השכלה גבוהה יחסית לכלל האוכלוסייה הערבית

 בחיפהשיעור האקדמאים בעלת רמת השכלה נמוכה יחסית לכלל האוכלוסייה היהודית.  ת,בעיר, לעומת זא

האוכלוסייה שיעורם בקרב הן בקרב האוכלוסייה הערבית הן בקרב האוכלוסייה היהודית ולכן  הוא גבוה

  .נשאר גבוה יותר והפער בין שתי הקבוצות נשמר היהודית

                                                           
  .19.8.2018 , משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי,סקירה כלכלית שבועיתתיכונית", -בוגרי מערכות ההשכלה העל "הכנסת 101
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 2018-2008תרשיחא לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, -האקדמאים במעלות שיעור .56תרשים 

  

 .למרשם השכלהעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקור: 

בערים של האוכלוסייה הערבית ארצי ולממוצע -אקדמאים קרוב לממוצע הכללהשיעור  שבהיפו, -בתל אביב

 ,ם וגברים). כמרכז הכלכלי של ישראליהערבים (נש מעורבות, חלה עלייה לא מבוטלת בשיעור האקדמאים

גבוה, והדבר מתבטא גם בשיעור אקדמאים גבוה  כלכלי-עמד חברתיהעיר היא בית לאוכלוסייה יהודית במ

נוכח העלייה בשיעור האקדמאים גם ל. בהתאםגבוהים בעיר זו יהודים להפערים בין ערבים  ןבמיוחד. לכ

-2018האוכלוסייה הערבית כמעט לא הצטמצמו בשנים  בינה וביןם בקרב האוכלוסייה היהודית הפערי

2008.  

 2018-2008יפו לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, -שיעור האקדמאים בתל אביב .57תרשים 

  

  .למרשם השכלהעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקור: 

. זהו שיעור נמוך במיוחד בעלי השכלה אקדמיתמהנשים הערביות  9.4%-מהגברים הערבים ו 3.7%רק  בלוד

של האוכלוסייה הערבית בעיר להשתלב במערכת ההשכלה  הרבבכל קנה מידה והוא מבטא את הקושי 

שיעור  אבל ,שיעור הנשים הערביות האקדמאיות בלוד בשנים הנדונות עלהעולה מן הנתונים ש עודהגבוהה. 

. נראה כי סטגנציה זו מאפיינת גם את הגברים היהודים בעיר, אם כי א השתנהלכמעט האקדמאים הגברים 

מעט יותר, אך טוב הערבים. המצב ברמלה  שיעור האקדמאיםמ 4כמעט פי  גדולשיעור האקדמאים בקרבם 
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 2008-ב 4.1%-רק מעט (מבשנים האחרונות שיעור הגברים הערבים האקדמאים נמוך במיוחד ועלה בה גם 

  ).2018-ב 5.2%-ל

 שיעור האקדמאים בלוד לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר .58תרשים 

  

  .למרשם השכלהעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקור: 

  

  סטודנטים

מערים מעורבות  סטודנטים ערבים 3,248 לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל למדו 2020בשנת 

הסטודנטים בערים  מכללשיעורם של הסטודנטים הערבים בערים מעורבות  102נשים). ,1432(מתוכם 

 4-של כזה פער עם זאת,  103.17%עמד על  20-29י נבבקרב ששיעורם  אף, 12.9%על  2020-במעורבות עמד ה

ללא ארצי -נקודות האחוז. במישור הכלל 7-אז עמד על כ ,2015בהשוואה לשנת נקודות האחוז הצטמצם 

עמד על  2020-בוגדול אף יותר הפער בין שיעור הסטודנטים הערבים לשיעורם באוכלוסייה  ם מעורבותערי

עשור ב –ממצא בולט הוא השיעור הגבוה של נשים ערביות במוסדות להשכלה גבוהה עוד  נקודות האחוז. 8-כ

הבדלים מהותיים בין ואין בעניין זה  מהסטודנטים הערבים לתואר ראשון יםכשני שלישהנשים  היוהאחרון 

אפשר לומר ששיעור ההשתלבות של האוכלוסייה הערבית  באופן כללי. ערים מעורבות לערים לא מעורבות

הנשים  , בעיקר בזכות השתלבותן שלהן בשאר הארץוהן בערים מעורבות  במוסדות להשכלה גבוהה גדל

  הערביות.

                                                           
 כיוון עם זאת, על פי ההערכות, כרבע מהסטודנטים מהאוכלוסייה הערבית בישראל לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל. 102

 משום כךלפי מאפיינים.  אותם פלחאפשר ל-ואי את מספרם המדויקלדעת  אפשר-אי ,את הנתוניםבאופן רשמי שאין גוף שמרכז 

  סטודנטים ערבים שלומדים בחו"ל. לא נכללובמחקר זה 

; 24.6 –. באוניברסיטאות 25-כ הואתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה ללפי נתוני הלמ"ס, הגיל החציוני של סטודנטים  103

-ו 2.24.19, 2.15.19ף מתוך לוחות ". נתוני תש23.8, נשים 26.9גברים  –ינוך ; במכללות האקדמיות לח25 –במכללות האקדמיות 

 .טווח גילים זהשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לכן נבחר  2.28.19
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 רבים לתואר ראשון, לפי סוג יישוב ומגדר (%)שיעור הסטודנטים הע .59תרשים 

  

החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם נתונים על ערים  2014בשנת ; ללא סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה הערות:

  .2010בשנת  29-20 גיליקרב ב שיעור האוכלוסייה הערבית לא מוצגבתרשים מעורבות בפילוח גילי ולכן 

 29-20 בקרב בנינהליים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שיעור האוכלוסייה הערבית יוד לנתונים מעיב –מקור: סטודנטים 

אוכלוסייה ורכיבי גידול ביישובים ובאזורים  ;2.3הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח  ,שנתון סטטיסטי לישראל –

  .שנים שונות ,2לוח  ,שם – סטטיסטיים

  

שיעור הסטודנטים הערבים מכלל הסטודנטים חלקן שבמתברר  כשבוחנים את הערים המעורבות בנפרד

ואילו  ;יחסיתבמידה רבה  שיעורם נמוךעכו ביפו ו-תל אביבבבחיפה, . 29-20 קרב בניב משיעורם נמוךבעיר 

תרשיחא שיעור הסטודנטים הערבים גבוה משיעורם בקבוצת הגיל הרלוונטית -מעלותבנוף הגליל וברמלה, ב

בולט הוא שיעורן הגבוה במיוחד של סטודנטיות ערביות מכלל הסטודנטים הערבים ממצא עוד  ).29-20(

זה ראוי לציין  הקשרבהגבוה מלכתחילה.  ,ארצי-מהממוצע הכללאפילו גבוה זה שיעור  ;בלוד, רמלה ועכו

בלוד חלה עלייה של . 2020–2015 את העלייה הדרמטית בשיעור הסטודנטיות הערביות בלוד וברמלה בשנים

  ).24%-ל 17%-נקודות האחוז (מ 7) וברמלה של 29%-ל 14%-נקודות האחוז (מ 15
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 , לפי מגדר (%)2020-ב הסטודנטים הערבים לתואר ראשון בערים מעורבות שיעור .60תרשים 

  

  .ללא סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה :ההער

 29-20 בקרב בניהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שיעור האוכלוסייה הערבית נהליים של יעיבוד לנתונים מ –מקור: סטודנטים 

  .2020, שנת 2 לוח, שם – אוכלוסייה ורכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –

  

 שיעור בקרבהנמוך מבאוניברסיטאות  יםלומדהנשים מהחברה הערבית בערים המעורבות הגברים ושיעור ה

מעורבות הערבים בערים הגברים ה שיעורמעורבות. מעניין לראות שהיהודים בערים הנשים הגברים וה

הנשים הערביות  ואילו שיעורגברים ערבים, הכלל בקרב ממוצע מהשיעור הגבוה באוניברסיטאות לומדים ה

שיעור שאף  כלומר,. באוניברסיטאות גבוה משיעורן בערים המעורבות דותהלוממחוץ לערים המעורבות 

מהן אינן מצליחות רבות , גבוה יותר ערים מעורבות במוסדות להשכלה גבוההבנשים ערביות ההשתלבות של 

גברים שיעור ה, זאת . לעומתלמרות היתרון הגיאוגרפי שמוקנה לרובן בהקשר זה אותלהשתלב באוניברסיט

. מהם לומדים באוניברסיטאות רבים, אך אומנם נמוך יותרבמוסדות המשתלבים  ערים מעורבותבהערבים 

 –שיעור הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות נמוך  ןבמקצתגם בעניין זה יש הבדל בין הערים המעורבות. 

 55%בחיפה  – ם גבוהשיעורואילו בערים אחרות  ;38%יפו -תל אביבבו 36%עכו ב, 36%לוד ב, 32%ברמלה 

 –בכמה ערים מעורבות מיוחד באוניברסיטאות נמוך בהסטודנטיות הערביות  שיעור. גם 47%ובנוף הגליל 

שיעורן במוסדות להשכלה גבוהה (לפחות  מקטין גם אתהוא ו – 24%יפו -תל אביבבו 15%רמלה ב, 14%בלוד 

  . רמלה)בלוד וב

 – החברה הערבית מחוץ לערים המעורבותשיעור הסטודנטים מן למכללות האקדמיות לחינוך,  אשרב

ערים המעורבות. מעניין לראות ב ם הערביםתושבישיעור הבהשוואה לבהן גבוה  – נשיםבעיקר  , אךגברים

גבוה (בנקודת האחוז)  יהודים בערים המעורבותהגברים הבקרב במכללות אלו שיעור הסטודנטים ש

  . אלוגברים הערבים בערים בקרב ה משיעורו
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 (%) 2020, מוסד, קבוצת אוכלוסייה, סוג יישוב ומגדר לפי סוג לתואר ראשון סטודנטים .61תרשים 

   

  

  .הערה: יהודים=יהודים ואחרים

  .נהליים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהילנתונים מ י המחבריםעיבודמקור: 

  

בערים הערבים הגברים מרבית שמלמדת  62בתרשים  התפלגות תחומי הלימוד של סטודנטים לתואר ראשון

 ,בערים המעורבותזהה לשיעור הגברים היהודים שיעורם ואדריכלות. הנדסה ומדים ל) 30%המעורבות (

שבקרב גברים ערבים עובדה זו מחזקת את ההשערה  .)27%הגברים הערבים (הממוצע בקרב לשיעור ודומה 

 בערים המעורבותהנשים הערביות בקרב  הישגים לימודיים גבוהים במיוחד פונים להשכלה גבוהה. בעלירק 

נשים  בקרבממוצע שיעור הדומה ל )27%(שיעורן  .והכשרה להוראה חינוךם הלימוד הנפוץ ביותר הוא תחו

 ערים מעורבותבהיהודיות משיעור הנשים , אך שונה בתכלית )31%( מחוץ לערים המעורבותערביות 

רב ערבים הנפוץ ביותר לאחר חינוך והכשרה להוראה בקתחום הלימוד  .)בלבד 16%( מקצועות אלוהלומדות 

מצביעים על  נתונים אלובהתאמה).  17%-ו 15%עסקים וניהול ( אהו ,חדא, גברים ונשים כבערים מעורבות

אוריינטציה כלכלית  לסטודנטים הערבים לתואר ראשון בערים המעורבות יש הבדלים בין גברים לנשים:

עדות שונה. ואופק אפשרויות  או היצעמוטיבציות אחרות  בערים המעורבותנשים הערביות ואילו ל, מובהקת

באה לידי ביטוי בהתפלגות תחומי נשים מהחברה הערבית בערים המעורבות לגברים בין נוספת להבדלים 

שיעור הגברים  –ת ההייטק לתעשיימקפצה  שהם –ומדעי המחשב יקה, סטטיסטיקה במתמט :הלימוד

היחסי הדמיון הוא  62בתרשים בולט ממצא עוד . בלבד 4% ושיעור הנשים על 13%הערבים עומד על 

. בהתאם לחלוקה המגדריתגם  –להן  ץמחולערבים בהתפלגות תחומי הלימוד בין ערבים בערים מעורבות 

ממוצע בחברה שיעור הנמוך הן ביחס להוא מדעי הרוח בערים המעורבות בהערבים  שיעור הסטודנטים



68  
 

הערבים ערים המעורבות. בראשון תואר לסטודנטים היהודים לביחס הן הערבית מחוץ לערים המעורבות 

  המשפטים. לימודי בולטים במיוחד בבערים המעורבות 

 2020 ,מגדרסוג יישוב והתפלגות תחומי הלימוד של סטודנטים לתואר ראשון, לפי קבוצת אוכלוסייה,  .62תרשים 
(%) 

  

  .יהודים=יהודים ואחריםהערה: 

  .נהליים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהילנתונים מ יםי המחברעיבודמקור: 
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  תעסוקה

לתושבי מאשר תושבי הערים המעורבות יותר נגישים להשכלה גבוהה, מוסדות לבדומה למרכזי התעסוקה, 

למוקדי תעסוקה גדולים במגזר הציבורי, כגון נתב"ג  כותסמו 105לוד ורמלה 104הרשויות המקומיות הערביות.

נוף הגליל  106ממוקמים במרכז הארץ; , שרובםלמשרדי ממשלה ועסקים במגזר הפרטי כןו ,ורכבת ישראל

-במעלות 107לשכנתה נצרת; יתיחסבה רבים תעסוקה התעשייה והשטחי כיוון ש גםהגירה ל יעדתה יהי

שנות השבעים מפעלים שהרחיבו את היצע  מאזתרשיחא, אזור עדיפות לאומי הנהנה מהטבות, הוקמו 

-תל אביב ועל ;רשויות הערביותב יחסית להיצעבעכו ובסביבתה גדול היצע המשרות  108;המשרות הקיים

מוקדי תעסוקה מובילים בישראל. למעשה, לא רק  הערים הן שתי –יפו וחיפה אין צורך להרחיב בעניין זה 

הערבים בשוק העבודה אלא גם תושביהן השתלבותם של  של הערים המעורבות מקל עלהגאוגרפי  מקומן

בערים ערבים בעברית בקרב גברים ונשים טובה חסם שפתי. שיעור המדווחים על רמת דיבור עדר הי

 .ערבים המתגוררים באזורים אחרים בארץ (ירושלים, מרכז, צפון ודרום)מהשיעור בקרב המעורבות גבוה 

   109ון.אזור הצפבקרבם נמוך מעט מהשיעור בקריאה וכתיבה בעברית  ה טובה שלרמשיעור המדווחים על 

בנושא תעסוקת ההתערבות , חרף כל היתרונות היחסיים שצוינו לעילפרק זה מבהירה מדוע הסקירה ב

 הפרק רובאתגר שיש להיענות אליו בהקדם האפשרי ובנחישות.  התושבים הערבים בערים המעורבות הינה

מחדר המחקר של נהליים ינתונים מ על מקצתוו ,הלמ"ס לשכוח אדם  לסקרימבוסס על עיבודים מיוחדים 

 נתונים על הניתוחים מרביתיתבססו של משבר הקורונה על שוק התעסוקה  הייחודית ההשפעה בשל הלמ"ס.

ניתוח ב יידונו העבודה שוק על הקורונה משבר השפעות. )הנתונים זמינות(בהתאם ל 2018 או 2019שנת  עד

  . 2020שנת  על נתונימשבר הקורונה ון ביתבסס הדי 2021נתונים על שנת  כיוון שעדיין אין. 1נפרד בתיבה 

 תניכר מידהגבוהים ב , בעיקר של נשים,מעורבותהערים בשיעורי התעסוקה של האוכלוסייה הערבית 

אוכלוסייה הערבית שאינה מתגוררת בערים מעורבות. החברה הערבית בערים מעורבות ה מהשיעורים בקרב

, מה שמסביר את השיעור הגבוה יחסית של נשים הנוקשאינו בה והפיקוח הפטריארכלי  ,שמרנית פחות

 והיה 54.8%שיעור התעסוקה של נשים ערביות מערים מעורבות על  עמד 2019שנת בערביות בשוק העבודה. 

). בקרב הגברים 26.5%נשים ערביות שאינן מערים מעורבות ( בקרבגבוה במידה ניכרת משיעור התעסוקה 

ואילו מחוץ לערים  66.1%בערים המעורבות עמד על  –ין משמעותי אך עדי ,הפער קטן יותרהיה הערבים 

  .57.8%המעורבות עמד על 

                                                           
  . 70, עמ' 1966ירושלים: המכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק,  ,כוח העבודה הערבי בישראל ,יורם בן פורת 104

שעד לפני עשור וחצי לרבים מתושבי רמלה הערבים  הביא בחשבוןיש לוגיית הנגישות לעבודה ברמלה, למשל, לבחון את סכדי  105

המפקח על  'האגודה לזכויות אזרח בישראל נ 2230/06ראו עת"מ  .נגיש בעליל לאאפילו השימוש בתחבורה הציבורית היה 

 ).28.9.2006( התעבורה
  .)13הערה  לעיל( שמריהו ישורון 106

  .)17הערה  לעיל( דאןחמ 107

הקצאת משאבים , בתוך: יעקב קופ (עורך), "הנהגות מקומיות מובילות לשינוי: דגמי הצלחה ברשויות מקומיות" ,אריה הכט 108

 . 333-332, 325 , עמ'2002, ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, 2002לשירותים חברתיים 
"פערים  ,נג'יב עמרייה (בהנחיית צביקה אקשטיין)וקלישר, קיריל מושקלב, אסף גבע  מריאן תחאוכו, עידיתשל מצגת מתוך  109

  . 2020מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה,  ,במערכת החינוך וחסם השפה העברית"

5פרק 
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 +, לפי סוג יישוב, מגדר וקבוצת אוכלוסייה (%)15בקרב בני שיעורי התעסוקה  .63תרשים 

  

  .כוח אדםמקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר 

נשים ערביות  יעורים בקרבשהגבוהים מ שיעורי התעסוקה של נשים ערביות מערים מעורבותזו בלבד ש לא

נקודות  9.5הן נהנו מעלייה גדולה יותר בשיעורי התעסוקה ( 2019-2012בשנים , שאינן מערים מעורבות

בשנים  ירדובות גברים ערבים שאינם מערים מעור שיעורי התעסוקה של. נקודות האחוז) 5.4האחוז לעומת 

בין גברים ערבים מערים מעורבות, ששיעור התעסוקה והפער בינם  והתרחב נקודות האחוז 2-כב 2019-2012

  .נקודות האחוז 4.2-ב עלה בקרבם

מהעלייה בקרב קטנה העובדה שהעלייה בשיעורי התעסוקה של נשים ערביות שאינן מערים מעורבות הייתה 

 922הכללת הערים המעורבות בתוכנית -איש היה אפשר לצפותיעה מעט. נשים ערביות מערים מעורבות מפת

ערים מעורבות. ההשקעה בשילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, ל מחוץיתרון לאוכלוסייה הערבית  הקנת

ה ציפייה שדווקא ביישובים הערביים תהיה התקדמות גדולה יותר בנושא וררמרכזי ריאן, ע 22על ידי  בעיקר

למקומות שלהן ערים מעורבות, לקרבה הגאוגרפית בנשים ערביות  שלרמת ההשכלה שלייתכן אולם ו זה.

 שישיותר מ השפעה רבההתחבורה הציבורית ולידע בשפה העברית יש  ה שלזמינותלו הלאיכותעבודה, 

 ודוח שבחן 110;62%-שיעור הניצול של התוכנית בכללותה מוערך ב. כמו כן, תוכנית שהחלה לפני כשש שניםל

בכל שיודגש  111.הייתה זניחה לבות נשים בשוק העבודהשתה על תםהשפעהראה שאת השפעת מרכזי ריאן 

 הם ואין אלו אין כדי לערער על הצורך בכלי מדיניות ממשלתיים לקידום התעסוקה של נשים וגברים ערבים

ערים מם ערביות העובדה ששיעור התעסוקה של נשישמן  להלן נראהצורך לערוך בהם שינויים. עדות לאלא 

שלא נדרשת השקעה  לא משתמענשים ערביות שאינן מערים מעורבות השיעור בקרב מעורבות גבוה יותר מ

 במי יותר ובמי פחות. גם בערים אלו 

                                                           
לשוויון חברתי, של הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, המשרד  "922מצגת "סטטוס יישום החלטת ממשלה המתוך  110

  .21.6.2021שהוצגה בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית, 

השפעת מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי באוכלוסייה הערבית על מצב צביקה דויטש, אורן תירוש, ניר לוי וסמדר סומך,  111

  .2021ברוקדייל, -ג'וינט-מכון מאיירסירושלים: , התעסוקה



71  
 

שתי לכך . יש 64-55לקבוצת הגיל  54-45קבוצת הגיל במעבר בין  ניכרתביותר  דההח הירידהבקרב נשים 

טות מוקדמת של נשים ערביות משוק העבודה ושינויים בדפוסי התעסוקה סיבות אפשריות: פרישה או היפל

ערים מעורבות חלה עלייה מרשימה ב 34-24בנות של נשים ערביות. בעניין זה ראוי לציין שבקרב ערביות 

בשיעורי לא חלה עלייה  ,לעומת זאת ,44-35. בקרב בנות 2019-ב 72%-ל 2012-ב 57%-בשיעורי התעסוקה, מ

  .בקירוב 70% הם נותרוואלו שנים בהתעסוקה 

במעבר בין קבוצת הגיל שיעורי התעסוקה יותר בב גדולההירידה ה חלהמעורבות הערים בגברים ה גם בקרב

בקרב הגברים ונקודות האחוז  6על הירידה עמדה . בקרב הגברים היהודים 64-55 לקבוצת הגיל 54-45

אינה נחלתם של גברים ערבים  בגילים אלוהתעסוקה  יבשיעור החדהנקודות האחוז. הירידה  20 עלהערבים 

ערבים. לשם השוואה, בקרב גברים ערבים שאינם מערים הגברים כלל השל אלא מערים מעורבות בלבד 

). העבודה במקצועות 64-55בגילי  51%-ל 54-45בגילי  75%-נקודות האחוז (מ 14מעורבות חלה ירידה של 

היא אחת  ,יה, שנפוצה עוד יותר בדור המבוגר של הגברים הערביםפיזיים ושוחקים, כגון בניין ותעשי

  .55גיל של גברים ערבים לאחר הסיבות העיקריות לירידה הניכרת בשיעורי התעסוקה 

 (%) 2019שיעורי התעסוקה בערים מעורבות לפי קבוצות גיל, קבוצת אוכלוסייה ומגדר,  .64תרשים 

  

  .כוח אדםמיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר  מקור: עיבוד

שיעורי התעסוקה הגבוהים יחסית של הנשים והגברים הערבים בערים המעורבות מטשטשים את ההבדלים 

אף  ולעיתים ערים מעורבות שיעורי התעסוקה גבוהים במיוחד בכמההניכרים בין ערים מעורבות שונות. 

על אף נגישותן ו בכי רעהמצב אחרות וסייה היהודית. אך בערים מעורבות אוכלגבוהים מן השיעורים ב

שאר החברה הערבית. בקרב הנשים הערביות מו בנמוכים כבהן שיעורי התעסוקה הגבוהה לשוק העבודה 

 2015, בשנת זומהנשים הערביות מועסקות. יתרה מ 41%בה רק שלוד, היא  בעניין זהבולטת לרעה העיר ה

עלה שיעור התעסוקה של הנשים  2019כלומר עד , 39%סוקה של נשים ערביות בלוד על עמד שיעור התע

נשים ערביות שאינן מערים  בקרבעלייה הגבוה יחסית שיעור ה שלא כמו –הערביות בעיר מעט מאוד 

גבוהים במיוחד (אף יותר מהשיעורים בקרב  מעורבות. מנגד, שיעורי התעסוקה של נשים ערביות ביפו

שבשנים  , אףיחסיתגבוהים  שיעורים אלוגם בחיפה  .66.4%על  2019ועמדו בשנת  ערבים בעיר)הגברים ה

בקרב הגברים במקביל, הערים המעורבות הבולטות לרעה בעניין תעסוקה . 54.8%-ל 56%-מ ירדו 2019-2015

התעסוקה  ירידה חדה בשיעור 2019-2015שנים בחלה  בשתיהן ;)62.1%) ולוד (52.5%רמלה ( הן ,הערבים

-ל 57.2%-וברמלה מ 62.1%-ל 71.4%-בלוד ירד שיעור התעסוקה של גברים ערבים מ – של גברים ערבים
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גבוה משל גברים. גם ביפו וגם בעכו  2019-ב גם בערים אלו היה שיעור התעסוקה של נשיםיפו, ב כמו. 52.5%

  לייה.ירדו שיעורי התעסוקה של גברים ערבים בשנים אלו, ורק בחיפה נרשמה ע

 (%) 2019+ בערים מעורבות לפי ערים, 15 בנישיעורי התעסוקה בקרב  .65תרשים 

  
  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.

 

 (%) שינויים בשיעורי תעסוקה של ערבים בערים מעורבות .66תרשים 
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תרשיחא ונוף הגליל בשל מיעוט תצפיות. עם זאת, ערים אלו נכללות בנתונים המצרפיים על -אין נתונים על הערים מעלותהערה: 
  האוכלוסייה הערבית בערים מעורבות.

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.

  

  היקף משרה

מכלל הנשים המועסקות במשרה חלקית  תועסקומהנשים הערביות ה שיעורהיה עד תחילת העשור הקודם 

הועסקו  2019-במגמה זו והשתנתה הנשים היהודיות. עם זאת, בשנים האחרונות בקרב שיעור הגבוה מ

 2012בין . בערים מעורבות התמונה שונה. המועסקות ערביותהיהודיות והנשים מן ה 30%במשרה חלקית 

שיעור הנשים היהודיות ו 40%-ל 35%-חלקית מבמשרה ערביות המועסקות נשים ההעלה שיעור  2019-ל

בקרב הגברים  .שיעור הגברים העובדים במשרה חלקית נמוך בהרבה מהשיעור בקרב נשים ר סטטי.שאנ

 שאינםעל גברים ערבים ארצי -מגמה דומה. הנתון הכלל ניכרת, חוץ להןערים מעורבות הן מבהערבים, הן 

). 2019-ב 14%לעומת  7%גברים יהודים (מפחות מועסקים במשרה חלקית שהם  אהמרערים מעורבות מ

על  2019שנת ב עמדגבוה יותר ו הגברים המועסקים במשרה חלקית שיעור ,לעומת זאת ,בערים מעורבות

ירד שיעורם של ערבים שאינם מערים מעורבות  2019-ל 2012בין  :זמן לאורך. לעניין השינויים 12%

מעורבת  הייתהבקרב הגברים הערבים תושבי הערים המעורבות המגמה  ואילו שרה חלקית,המועסקים במ

  חלה ירידה. 2019-ל 2015-חלה עלייה ומ 2015-2012 שניםב –

  



74  
 

 +, לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר (%)15 מכלל המועסקים בני תחלקי במשרהשיעור המועסקים  .67תרשים 

  
  וד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.מקור: עיב

  

  ענפים כלכליים מרכזיים התפלגות מועסקים ב

שיש  ה. מן התרשים עולומגדר אוכלוסייה על פי קבוצותאת הענפים הכלכליים המרכזיים  מתאר 68תרשים 

מעורבות. נשים ערביות  ערבים מערים מעורבות לערבים שאינם מעריםעניין זה בין הבדלים מהותיים ב

מערים מעורבות מועסקות בעיקר בתחום הבריאות והרווחה ובתחום החינוך, בדומה לנשים ערביות שאינן 

משיעורן  מידה ניכרתערביות מערים מעורבות בענף החינוך נמוך בהנשים המערים מעורבות. עם זאת, שיעור 

). בענפים אחרים, כגון שירותים מקצועיים, 33%לעומת  16%ערביות שאינן מערים מעורבות (הנשים השל 

מדעיים וטכניים ומסחר, שיעורן של הנשים הערביות מערים מעורבות גבוה משיעורן של הנשים הערביות 

נתון בולט הוא השיעור הנמוך של נשים ערביות מערים מעורבות בענפים מידע עוד שאינן מערים מעורבות. 

כולם ענפים שההכנסה הממוצעת  –רותים מקצועיים, מדעיים וטכניים ותקשורת, מינהל מקומי וציבורי ושי

בכל הנוגע לתעסוקה בענפי גם  בהשוואה לנשים יהודיות מערים מעורבות. –בהן גבוהה מהממוצע הארצי 

הגברים הערבים מערים מעורבות בין יהודים מערים מעורבות כלכלה שההכנסה בהם גבוהה יחסית נמצאים 

מערים מעורבות. כך למשל, בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים שיעור הערבים  בין ערבים שאינםו

) אך נמוך 3.8%לעומת  9%ערבים שאינם מערים מעורבות (השיעור בקרב מערים מעורבות גבוה בהרבה מ

ממצא בולט הוא השיעור הנמוך של גברים ערבים עוד ). 12.6%יהודים בערים מעורבות (השיעור בקרב מ

ערבים שאינם מערים מעורבות בענף זה הגברים הים מעורבות המועסקים בענף הבינוי. למעשה, שיעור מער

). בענף מינהל מקומי 10.7%לעומת  24.4%(מהשיעור בקרב גברים מערים מעורבות  2.5גדול כמעט פי 

שיעור בקרב ל), אפילו בהשוואה 2.2%בות (רוציבורי יש שיעור נמוך במיוחד של גברים ערבים מערים מעו

ההזדמנויות של גברים ערבים להשתלב  בגלל מיעוט). ככל הנראה 4.4%ערבים שאינם מערים מעורבות (

ערבים מערים מעורבות מאוזנת יחסית הגברים הבעיריות בערים מעורבות לעומת רשויות ערביות. התפלגות 

בבינוי לעומת זאת, מתרכזים , ענפי כלכלה. גברים ערבים שאינם מערים מעורבותמגוון בוהם מועסקים 

  בשנים האחרונות. בהם ירד מאוד ששיעור התעסוקה תחומים תעשייה, בו
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 (%) 2019לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, , ענפים כלכליים מרכזיים+ ב15התפלגות מועסקים בני  .68תרשים 

   

באשר לאוכלוסייה הערבית בערים מעורבות, כיוון שמדובר באוכלוסייה קטנה יחסית,  תרשים זה מכיל את הענפים המרכזיים בלבד. הערה:

  אפשר להציגם.-היו די תצפיות ועל כן אילא שמפוזרת במספר רב של ענפים, בכמה ענפים 

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.

  

  משלחי יד

, ייןבנפועלי תעשייה, עובדי מועסקים כעובדים מקצועיים (המעורבות בערים כשליש מהגברים הערבים 

עלה  2012מאז הן עובדות מכירות ושירותים. בערים אלו מהנשים הערביות  39%-מפעילי מכונות ונהגים) ו

נראה שנשים ערביות רבות שהשתלבו בשוק כלומר נקודות האחוז,  10-כבבמשלח יד זה שיעור העובדות 

בקרב גברים ערבים שאינם מערים מעורבות שיעור העובדים המקצועיים . במשרות אלו דה השתלבווהעב

בקרב הגברים היהודים מערים לעומת שיעור נמוך יחסית יותר (כמעט מחצית מהמועסקים), אף גבוה 
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 עובדים מקצועייםהשכר הממוצע של היה  2018). ראוי לציין שלפי נתוני הלמ"ס, בשנת 13%מעורבות (

   112ש"ח). 12,498ש"ח לעומת  9,285(שכירים כלל העובדים ההממוצע של השכר נמוך משכירים 

 12%-שבו השכר נמוך אף יותר. כלערבים ולערביות יש ייצוג גבוה גם בקרב העובדים הבלתי מקצועיים, 

השכר  שבועובדים בלתי מקצועיים, משלח יד  הם, מחוץ להןמהערבים, נשים וגברים בערים מעורבות ו

ש"ח בלבד. מטריד במיוחד ששיעור הגברים הערבים מערים  4,749 עמד על 2018-צע של שכיר בהממו

. לעומת זאת, 2019-ב 11.7%-ל 2015-ב 7.1%-מעורבות שעובדים במשלח יד בלתי מקצועי עלה מ

 השכר גבוה במיוחד הןבש, במשרות ניהולייצוג חריף -לאוכלוסייה הערבית, ובעיקר לנשים הערביות, יש תת

יהודים, הגברים מה 11%מהגברים הערבים מערים מעורבות, לעומת  6%). רק 2018-בבממוצע ש"ח  19,326(

 ופירוש הדברבשל מיעוט תצפיות,  ניםנתואין נשים ערביות מערים מעורבות  לע. במשרות ניהולעובדים 

  .במשרות ניהולמועסקות של נשים ששיעור נמוך במיוחד 

 (%) 2019בערים מעורבות לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, + 15ני במועסקים של משלח יד  .69תרשים 

  

  ."לא ידוע"ו "מנהלים" לא היו די תצפיות עלמשום ש 100%-בת ואינה מסתכמ ותהעמודהערה: 

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.

  

  שכר חודשי 

בקרב האוכלוסייה העלייה בערים המעורבות.  בכלל זהו ,עלה השכר הממוצע בכל המשק 2018-2008בשנים 

 ייןדעבין שתי האוכלוסיות האלה הפערים  , אבלהיהודיתמהעלייה בקרב האוכלוסייה גדולה  הייתההערבית 

 כרן שלמש 71%-מערים מעורבות גבוה ביהודיות עובדות  היה שכרן של 2008גדולים. כך למשל, בשנת 

הצטמצם  , אך. אצל הגברים הפער רחב עוד יותר54%-הפער להצטמצם  2018-וב ,בערים אלו ערביותעובדות 

כיוון ששכרן של הנשים הערביות עלה יותר משכרם של הגברים הערבים . 2018-ב 62%-ל 2008-ב 74%-מ

 64%-משכר הנשים בהיה שכר הגברים גבוה  2008-ב –גם הפער המגדרי באוכלוסייה הערבית הצטמצם 

  .53%-היה גבוה ב 2018ובשנת 

                                                           
  .9.46, לוח 2020 שנתון סטטיסטי לישראלהלמ"ס,  112
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 בערים מעורבות לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר (ש"ח)) 64-25(בני  מועסקיםשכר חודשי ממוצע של  .70תרשים 

  
  . 100.0=2020שלו היא  תקופת הבסיס .השכר הוא שכר ריאלי הערה:

  יים מחדר המחקר של הלמ"ס.נהלימקור: עיבוד מיוחד לנתונים מ

  

תרשיחא ובחיפה -עולה תמונה הטרוגנית. בנוף הגליל, במעלותלפי עיר השכר החודשי הממוצע  ה שלמבחינ

יפו, -בתל אביב ;שאינם מערים מעורבות מן השכר הממוצע של ערבים ערבים גבוההשל הממוצע השכר היה 

בלוד  ;ערים מעורבות שאינם ממוצע של ערביםשכר הל דומהערבים השל הממוצע השכר היה רמלה בועכו ב

לוד ב. ברמלה ומהשכר הממוצע של ערבים שאינם מערים מעורבותנמוך  יה השכר הממוצע של הערביםה

-בתל אביב ויהודים נמצאלהשכר נמוך במיוחד, בעיקר בקרב נשים. הפערים הגדולים ביותר בין ערבים היה 

של משכרן הממוצע של הנשים היהודיות; שכרם  73%-גבוה ב היהודיות הינשים  שלהממוצע  ןשכר :יפו

גדולים פערים בערים אחרות נרשמו . גם משכרם של הגברים הערבים 106%-היהודים היה גבוה בגברים ה

  .בקרב נשים 40%-ובקרב גברים  44%בחיפה  ;בקרב נשים 47%-ובקרב גברים  37%בלוד  –ביותר 
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 (ש"ח) 2018ערים מעורבות, לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, ב 64-25בני  מועסקיםשכר חודשי ממוצע של  .71תרשים 

  
  . 100.0=2020תקופת הבסיס שלו היא  .השכר הוא שכר ריאלי הערה:

  נהליים מחדר המחקר של הלמ"ס.ימקור: עיבוד מיוחד לנתונים מ

  

בין השכר הממוצע בקרב כלל קבוצות וקשר חזק בין רמת ההשכלה  יש, 72תרשים שעולה מכפי 

א בין בעלי תואר ראשון וביותר בשכר ה הפער הגדולהאוכלוסייה. בקרב הגברים הערבים מערים מעורבות 

י לבעלתיכונית לא אקדמית -תואר ראשון או תעודה עלהפער בין בעלי לבעלי תואר שני או שלישי, אבל גם 

כל רמות ההשכלה בגברים ערבים  של ההשכלה בקרבהתשואה שעם זאת, נראה  .גדול למדיתעודת בגרות 

פער בולט בעיקר בקרב בעלי הגברים יהודים. תשואה בקרב בהשוואה לנמוכה למעט תואר שני או שלישי 

אה נמוכה יותר, תחומי הלימוד של גברים ערבים הם בעלי תשוובעלי תואר ראשון. ייתכן כי תעודת בגרות 

של ההשכלה בקרב לפי מחקר של מרכז טאוב גם בפיקוח על משתנה זה ומשתני רקע אחרים התשואה אך 

השכר עולה בהדרגה ככל שרמת  בקרב הנשים הערביותגם  113יותר ברוב תחומי הלימוד. כהערבים נמו

מן שכר מונחי יותר ב נמוכהשל ההשכלה תשואה הגברים הערבים, ה כמו אצל, אצלןגם  אך ;ההשכלה עולה

  מקבילותיהן היהודיות.התשואה בקרב 

  

                                                           
  .2017, ירושלים: מרכז טאוב, השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערביםהדס פוקס,  113
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, ערים מעורבות, לפי רמת השכלה, קבוצת אוכלוסייה ומגדרב 64-25בני שכר ממוצע של מועסקים  .72תרשים 
 (ש"ח) 2018

  

  עדת במרשם ההשכלה.ומתהביותר  הרמת השכלה נמדדה לפי התעודה הגבוההערה: 

  נהליים מחדר המחקר של הלמ"ס.יר: עיבוד מיוחד לנתונים ממקו

  

  

  )2020השפעת משבר הקורונה על שוק התעסוקה ( – 1תיבה 

הייתה פגיעה באוכלוסייה הערבית מראים שהדוחות שסקרו את מצב שוק העבודה לאורך משבר הקורונה 

ברור אם משבר הקורונה חלף  בשל האופי הבלתי צפוי של הנגיף לא 114פגיעה בכלל האוכלוסייה.גדולה מה

מנם בגלי התחלואה האחרונים (נכון לכתיבת ומשכו פרק זמן ארוך. איאו שהשפעותיו על שוק העבודה י

לדעת איך ייראו הגלים הבאים ומה תהיה  אין, אך העטופעילות הכלכלית מהייתה הפגיעה בשורות אלו) 

תמשיך להיות גדולה ה בעובדים הערבים , אפשר לשער שהפגיעעם זאתמידת השפעתם על שוק העבודה. 

הן על בסיס הממצאים על משבר הקורונה בישראל הן על  –וחזרתם לשוק העבודה תהיה איטית יותר יותר 

  115.קודמיםמשברים כלכליים  עלבסיס מחקרים 

הייתה גדולה גברים הערבים הפגיעה בארצית בקרב האוכלוסייה הערבית, שבה -בניגוד למגמה הכלל

גדולה הנשים הערביות הייתה הפגיעה בשיעורי התעסוקה של נשים הערביות, בערים המעורבות ב מהפגיעה

מעורבות במשבר הקורונה הערים בערביות הנשים ההתעסוקה של  יגברים הערבים. שיעורקרב הב מהפגיעה

רבים הגברים העשיעורי התעסוקה של . 2019-נקודות האחוז בהשוואה ל 3.2-ב ו) ירד2020דצמבר -(מרץ

                                                           
למשל המצגת שהוצגה במפגש של הצוות החדש לנושא שוק העבודה במכון הישראלי לדמוקרטיה. ראו איתמר יקיר, גל זהר,  114

; פרק 26.10.2021לי הקורונה בשוק העבודה הישראלי", פורטל, גבי גורדון וניסן אברהם, "ההשתלבות מחדש של מובט-רועי קנת

בן פרג'ון, "משבר התעסוקה בחברה הערבית  ;2021מרץ בנק ישראל, , 2020 וחשבון דיןה: "שוק העבודה בתקופת הקורונה", 

 , ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה (טרם פורסם). בישראל הערבית חברההשנתון בעקבות משבר הקורונה", 
, משבר הקורונה, החברה החרדית ושוק העבודה העתידי: אתגרים כלכליים והזדמנויותשי, -יצה (קלינר) קסיר ואסף צחורנ 115

 .2020ירושלים: המכון החרדי למחקרי מדיניות, יולי 
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בקרב נשים גם שיעורי התעסוקה נקודות האחוז.  1.9-ב, באופן מפתיע, עלו בתקופה זו ערים מעורבותב

נשים שיעורים בקרב מתונה יותר בהשוואה ל הייתה ירידהה ירדו, אבלערביות שאינן מערים מעורבות 

עורי התעסוקה נצפתה הירידה הגדולה ביותר בשי נקודות האחוז). 1.8ערביות מערים מעורבות (ירידה של 

(ירידה של  2020דצמבר -במרץ 51.1%-ל 2019-ב 57.8%-מ –בקרב גברים ערבים שאינם מערים מעורבות 

-הירידה מתונה והסתכמה בהייתה בקרב הגברים היהודים תושבי הערים המעורבות  .נקודות האחוז) 6.8

 נקודות האחוז. 2.6

, לפי מגדר, קבוצת 2019לעומת  2020דצמבר -חודשים מרץב+ 15בקרב בני תעסוקה שיעורי ה .73תרשים 
  אוכלוסייה וסוג יישוב (%)

  

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.

העובדים שנפלטו משוק  כללאת מייצגים התעסוקה בתקופת משבר הקורונה שהוצגו לעיל אינם שיעורי 

 74תרשים בקה משום שהם מחשיבים את מי שנעדר מסיבות שקשורות במשבר הקורונה כמועסק. התעסו

קורונה (לרוב חל"ת, אך לקשורות שסיבות מ ונעדרמי שמחפשים עבודה הן ההמובטלים  נכללים אפוא הן

מעורבות הערים בהתעסוקה של נשים ערביות  ייעורשש זו בלבדלא  על פי התרשים,גם מבודדים וחולים). 

). גם 26.5%במיוחד ( יםגבוה והי בקרבןהאבטלה  יבאופן חד בעקבות משבר הקורונה, אלא שגם שיעור וירד

אפוא . ייתכן 17%על  ויחסית ועמדגבוהים  ומעורבות היהערים בהגברים הערבים  בקרבהאבטלה  ישיעור

וגם הגברים הערבים יש כדי להטעות ) 2020-ל 2019כזכור בין עלו (ש שלהם יםהתעסוקה הגבוה ייעורשבש

  .תמבוטל לא פגיעהמעורבות נפגעו מהמשבר הערים ב
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 ), לפי סוג יישוב, קבוצת אוכלוסייה ומגדר2020דצמבר -האבטלה בתקופת משבר הקורונה (מרץ ישיעור .74תרשים 
(%) 

  

מי שנעדרו מעבודתם עקב סיבות ואת בלתי מועסקים (ההגדרה של הלמ"ס למובטלים בשגרה)  כולליםהאבטלה  ישיעורהערה: 

   הקשורות בקורונה.

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.

  

של, . כך למגדולה במיוחדמשבר הקורונה הייתה הפגיעה באוכלוסייה הערבית במסוימות מעורבות בערים 

יצוין  . 2019-נקודות האחוז בהשוואה ל 3.6-ובעכו ירדו שיעורי התעסוקה של גברים ערבים ב יפו-בתל אביב

נקודות  6.5-בירד שיעור התעסוקה בקרב היהודים (מן הגברים הערבים הגברים היהודים יותר נפגעו בעכו כי 

 1.7-בירד שיעור התעסוקה בקרבם (פחות נפגעו גברים יהודים יפו -בתל אביב ;)2019-האחוז בהשוואה ל

היו  שיעורים אלו, אך יש לציין שבאופן מפתיע, בלוד וברמלה עלו שיעורי התעסוקה ).בלבד נקודות האחוז

את מי שהיו כוללים שיעורי התעסוקה המוצגים שכאמור ו 2019-הערים המעורבות ב כלהנמוכים ביותר מ

   116בחל"ת.

                                                           
גודל המדגם בסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינו מאפשר פילוח של מי שנעדרו מסיבות שקשורות  116

  רונה לפי עיר.לקו
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בערים מעורבות במשבר הקורונה, לפי קבוצת אוכלוסייה +15בני שיעורי התעסוקה של גברים  .75תרשים 
 , %)2020דצמבר -(מרץ

  

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.

יפו -בתל אביבהנשים בעכו ו בקרבהירידה החדה ביותר בשיעורי התעסוקה  הייתהגם אצל הנשים הערביות 

מתונות  ך הן היוגם בלוד ובחיפה נרשמו ירידות, א .)2019-בהשוואה לבהתאמה,  נקודות האחוז 12.3-ו 12.7(

 2019-שכבר ב אף ,נקודות האחוז 5-ו שיעורי התעסוקה של הנשים הערביות בברמלה, לעומת זאת, על יותר.

  יחסית.גבוהים הם היו 

-בערים מעורבות במשבר הקורונה, לפי קבוצת אוכלוסייה (מרץ+ 15בנות התעסוקה של נשים שיעורי  .76תרשים 
 , %)2020דצמבר 

  

  מקור: עיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר כוח אדם.
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  סיכום

בכמה  פרי וכלכלי של האוכלוסייה הערבית נשאהלפיתוח  ההממשלשנקטה  ותפעולשהלראות  אפשר

בעשר מהחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה עלה  ,ובעיקר הסטודנטיות, שיעור הסטודנטים ים.תחומ

עליות אלו בזכות  .שיעורי התעסוקה עלו, בייחוד בקרב נשים ערביותגם ; תניכר השנים האחרונות במידה

 ,רתיתחבהמוביליות ה גברה ,חברה הערביתבתהליכים נוספים  בעקבותובשיעורי ההשכלה והתעסוקה, 

. ילדיו של בני הדור הזה דור ראשון להשכלה גבוהה ל ערבים וערביותהחל להתפתח מעמד ביניים ש כלומר

הערים  כמה מןבשמראה  נומחקר לצד כל זה .לעתיד טוב יותר יהםסיכוי יקבלו כלים טובים יותר ויגברו

של תעסוקה גם במרחבים  – ולגד ולעיתים אף בין יהודים לערבים בעינםהמוכרים הפערים  נותרו המעורבות

  יצטמצם אי השוויון. שבשל הנגישות הגיאוגרפית והשפתית והשכלה גבוהה, בהם ניתן היה לצפות 

של התושבים הערבים בערים  םמצבמסוים ב חל שיפור 2018-2008מן הנתונים עולה שאף שבשנים 

, ההוצאות עלו (גם משלל בתחומים מסוימים הורע מצבם. כך ,למשל בהכנסה למשק בית ,המעורבות

בין  הפעריםבסיכומו של דבר  .מאודירד  )כמו דירה(נכסים חיוניים שיעור הבעלות על ו ,הכנסות)בהשוואה ל

עולה גם מגרף תחולת העוני, שאיננו  דומה. תמונה התושבים הערבים לתושבים היהודים גדלו אף יותר

בשיעור עלייה גם ה. רק הלכה וגדלה ים שנבחנושבשנ ,מבשר טובות בכל הנוגע לתחולת העוני בקרב ילדים

הנפגעים גם דאגה. התושבים הערבים בערים המעורבות הם מעוררת (הנמדדת במספר המורשעים) הפשיעה 

במילים  117לפחות בכל הנוגע לשיעור הקורבנות בנפש. ,הפשיעה בערים המעורבותמהעיקריים מהאלימות ו

רוב נפגעיה. לכן העלייה ברמת גם הם אך בה בעת הערבית,  הם בני החברהאחרות, רוב מחוללי הפשיעה 

אפשר ממילא קשיי יום לבלתי נסבלים. כיצד הם הפשיעה בערים המעורבות הופכת את חייהם של אנשים ש

כרגיל, טמונה בחינוך. לצד הדאגה המתבקשת לסוגיות הרווחה יש לטפח  ,התשובה ?להיחלץ מהמלכוד אפוא

מחקר של הביותר  הברוריםהמפתח ליציאה מהנזקקות. אחד הממצאים שכן הוא החינוך על כל שלביו, את 

הורי התלמיד יש ההשפעה החזקה ביותר על  ה שללימודיים הוא שלהשכלההישגים ההשכלה וה בנושא

 לרמת ההשכלה יש השפעה גדולה הן על היכולת להשתלב בשוק העבודה הן על גובה השכר., כמו כן. והשכלת

נמוך הן הערים ההשקעה  כלכלי-חברתיבערים מעורבות שבהן האוכלוסייה היא מרקע העובדה שדווקא 

  הפערים. מנציחה ומרחיבה אתבמערכת החינוך היא הנמוכה ביותר 

גם לערבים המתגוררים נוגע אלא דווקא ייחודי לערבים בערים מעורבות  וכלכלי קשה איננ-חברתי מצב

כלכלי -המצב החברתי הצירוף של . ואולםמתחת לקו העוניברשויות מקומיות ערביות ולילדים יהודים 

 בפוליטיקה ובדרג המקצועי,שלה היעדר ייצוג אפקטיבי  ,חברה הערבית בערים המעורבותשל ההרעוע 

אופי ההתערבות מחייב התערבות ממשלתית מהירה.  –והמתחים הלאומיים  ותהפשיעה והאלימות הגוא

למשל, יש לפעול לשיפור למאפיינים והמגמות שנרשמו בכל עיר. מבט על לצד תשומת לב ספציפית מחייב 

הנגישות של שירותי הרווחה בכלל הערים, אך במיוחד בלוד שם הפניות וההפניות לרווחה נמוכות במיוחד 

דוגמא נוספת הוא נושא ההשיגים כלכלי הקשה המאפיין את תושבי העיר הערבים. -המצב החברתיחרף 

עונים שיפור בכלל הערים המעורבות אך במיוחד בקרב הנשים הערביות בתל בבחינה הפסיכומטרית, הט

בנוסף לחשיבות להבחין בין הערים, נודעת חשיבות גדולה לחשיבת משקפיים מגדריים בכל פעולה יפו. -אביב

יש לפעול להעלאת שיעורי התעסוקה, בתחומים השונים ובמקביל, להבחין בין קבוצות הגיל השונות. למשל, 

ובה בעת  –ר בקרב נשים, אך גם בקרב גברים ששיעורי התעסוקה שלהם בחלק מהערים במגמת ירידה בעיק

  בהם נרשמת צניחה בשיעורי התעסוקה בקרב ערבים.  64 – 55להשקיע תשומת לב מיוחדת לגילאים 

                                                           
  . 13-16 ), עמ'33הערה  לעילאבגר ואח' ( 117
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שהיא מבקשת (ערך השוויון למשל) ובין  מהותייםזה מטעמים המצב את הלשנות הממשלה מבקשת שבין 

פרק ב , עליה לעשות מעשה.)שנוילא י 2021שאירועי מאי  (למשל, כדיאינסטרומנטליים  שנותו מטעמיםל

המשאבים המוקצים לערים במסגרת לאמץ יש מפורטות לשיפור המצב. מהן שהמלצות נביא הבא 

  .שיתמקדו בערים המעורבותנוספות החלטות  מהן מחייבות קבלתו 550מכוח החלטת ממשלה המעורבות 

  

  מלצותה

 ,שחאדהמייסון (א)  .תמקורו כמהעל מבוססות שיובאו להלן ההמלצות לצד ההישענות על ממצאי המחקר, 

מפתח  גורמי עשר-שישה 2021ספטמבר -, ראיינה בחודשים יוליחוקרת המכון הישראלי לדמוקרטיה

. לעבריתלו ותומל ,שפה הערביתבנערכו הראיונות  118החברה האזרחית בערים המעורבות.ממהפוליטיקה ו

פנים אל פנים, נערכו  מקצתם .ובכפוף להנחיות משרד הבריאותהמרואיינים אילוצי  נקבע על פיהריאיון סוג 

 התבססו עלוהם וחצי שעה לשעה נע בין חצי אורכם זום. אפליקציית  באמצעותוהיתר טלפון ב מקצתם

 בערים המעורבותזירות מרכזיות  עםהשנים -נבחרו על בסיס היכרותם רבת םהמרואיינישאלון חצי מובנה. 

לא כללו  אלו מפגשיםעם גורמים שונים בערים המעורבות. נפגש  צוות המחקר  )ב( ופעילותם בערים אלו; 

  .ישימים, אך עלו בהם רעיונות עומקראיונות 

המלצות מה , איננו הראשונים שעסקו בחקר ערים מעורבות וכמהתקדימיים יש יסודותשבמחקר זה אף 

  . ממחקרים קודמיםהמלצות על ו תובנות העברעל  נשענות

  

  כלליותהמלצות 

  המשפטית תפיסתנו על פי  :כלכליים ואתנייםתבחינים שילוב תמיכה צריכה להתבסס על

בסיס על רק  כלומרני בלבד, אתבסיס על צריכה להיעשות איננה לשוויון החתירה  ,והמוסרית

והה ושוק גבהשכלה חינוך,  כגון, יםהרלוונטי םתחומיבשמוצע לכן  לערבים.יהודים בין הבחנה 

תבחינים העוני על בסיס ממעגלי המוחלשות כלל הקבוצות לחילוץ המשאבים יושקעו  ,העבודה

אין מנוס ולתרבותה לחברה הערבית, לשפתה ייחודי באופן קשורים ש בענייניםעם זאת, כלכליים. 

 תקציבים ייעודיים. הקצאתמ

  המעורבות הערים שעיריות  דמלמהניסיון : הייעודייםהול התקציבים לניעירונית נהלת ימהקמת

מוצע בעתיד פליה אהלהימנע מהישנות כדי את התושבים הערבים. לרעה מפלות פעמים רבות 

 .בכל עיר מעורבתלחברה הערבית הייעודיים התקציבים  מינהלת עירונית לניהוללמנות 

                                                           
עמותת עורכי דין , מנכ"ל נידאל חאיק); עו"ד 24.6.2021, סגן ראש עיריית עכו (אדהם ג'מלהראיונות לפי סדר כרונולוגי:  118

בר חבר מועצת העיר רמלה ס, לשענאיף אבו סוי); 28.7.2021, ח"כ לשעבר (ד"ר יוסף ג'בארין); 29.6.2021( נהל תקיןלקידום ִמ 

אחמד עודה, לשעבר חבר  );16.8.2021, פעיל פוליטי ועוזר פרלמנטרי (ע'סאן מנייר); 1.8.2021ה (סמי אבו שחאד); ח"כ 29.7.2021(

, תייסיר חטיב); 19.8.2021); שהירה שלבי, לשעבר סגנית ראשת העיר חיפה, חברת מועצה בהווה (18.8.2021מועצת העיר עכו (

); זוהיר בהלול, ח"כ לשעבר, תושב ופעיל בעכו 1.9.2021, פעיל חברתי בחיפה (עורווה סויטאת); 24.8.2021פוליטי בעכו (פעיל 

נזיל  );16.9.2021, פעילה פוליטית בנוף הגליל (ראויה חנדקלו); עו"ד 9.9.2021); האני סלום, פעיל חברתי בנוף הגליל (2.9.2021(

); 21.9.2021, לשעבר סגן ראש עיריית מעלות תרשיחא (חמד נעים); 21.9.2021ות תרשיחא (, חבר מועצת העיר במעלאנדראוס

 ).23.9.2021, חברת מועצת העיר לוד (פידא' שחאדה
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  בקר המדינה העיר על המידע המפורסם בעיריות : מערבית לדובריהנגשת אתר העירייה ופרסומיה

ערים בבבדיקה שערכנו מצאנו ליקויים  119לוד ורמלה בהזדמנויות שונות בשנים האחרונות.

שים ולהשקיע את המשאבים הדרולביקורת להטות אוזן דוגמת נוף הגליל. מוצע  ,מעורבות נוספות

המידע החיוני המתפרסם באתרי כדי להעמיד לרשות התושבים הערבים בערים המעורבות את כל 

 העירייה בשפת אימם. 

 מעוטי יכולת של (משקי בית : יש לפעול להשלמת הפערים בקרב השלמת הפערים הטכנולוגיים

גבוה שהוא זכויות הרווחה, מיצוי על  יש השלכותזה נושא ל. בערים המעורבותיהודים וערבים) 

, ובמערכת ההשכלה הגבוהה החינוךרכת במעההצלחה יכולת על מקוונת; אוריינות  כשישיותר 

העבודה שוק על וכמובן שהתאפיינו עד כה בימי לימודים רבים מהבית; מגפה תות יבעבוודאי 

 יכולת עבודה מרחוק.מחייב ההמשתנה, 

  היה,שמקיף ככל  ,זהמחקר  :בערים המעורבות התושבים הערבים עלעיבוי המידע הסטטיסטי 

ההיבטים שעסק  ולא בכל ;הערבים בערים המעורבותתושבים הקשורים לל ההיבטים בכ עסקלא 

מחקר לנתונים לאיסוף יש לפעול ת יותר. ולהסקת מסקנות מדויקהנדרשות רזולוציות ל הגיע בהם

על יסוד נתונים אלו יהיה אפשר לגבש ולא רק לפי ערים. פילוח לפי שכונות לשאיפה מתוך עתידי 

 שיש בה כדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה.תוכנית מושכלת, שתתמקד בעיקר בהשכלה 

 נותנים שמרכזי צעירים יש  –רמלה, עכו, יפו וחיפה  –בכמה ערים מעורבות כיום רק  :מרכזי צעירים

 120מענה אוניברסלי. יש רקלעומת זאת, בלוד ובמעלות תרשיחא  .מענה ספציפי לאוכלוסייה הערבית

וסייה הערבית, ולחזק את המרכזים הקיימים, לפיכך מוצע להתאים בערים אלו את המענים לאוכל

 תרבות. על פנאי ו לעוהן  תתעסוקתי נהלהכוווגבוהה הכוונה להשכלה לעל תוכניות הן תוך דגש מ

 121שקיפות.ב על הערים לפעולמעקב אחרי אופני הקצאת המשאבים המוניציפליים  לשם: שקיפות  

  וחהרו

 ובכלל זה הירידה בשיעורי  ,: מצב הדיורתה הערבית בערים המעורבואוכלוסייהשגה ל-דיור בר

. דאגה יםמעורר ,בשכר הדירה תלולההעלייה הוערבים בערים המעורבות  בקרבהבעלות על דירה 

 ההארצית. דוגמברמה הן ברמה המקומית הן  –מצב זה מחייב פעולה נמרצת של רשויות המדינה 

השגה לאוכלוסייה -לדיור בר יפו היא מיזם-שנקטה עיריית תל אביבמוצלחת לפעולה מקומית 

נהלית שהוגשה כנגד המיזם יכולה לשמש יהערבית ביפו. פסיקת בית המשפט בעניינה של עתירה מ

נדגיש  122נקטו גם ערים מעורבות אחרות.ייוזמות דומות שישל לגיטימיות ללחוקיות ו הגושפנק

 דאוגע להרשות המקומית נדרשת תמיכה ממשלתית משמעותית בנושא. מוצפעילות שלצד 

יש ליצור מנגנונים בחוק  בנוסףדיור ציבורי על פי דין. גם למי שאינם זכאים להשגה -לשכירות בת

                                                           
, 2015, מבקר המדינה 2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,"ניהול ותפעול של אתרי אינטרנט בשלטון המקומי" 119

מבקר , 2020דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ", המצב הפיננסי וניהול ההון האנושי - רמלהעיריית "; 264, 229 עמ'

  . 732, 683 , עמ'2020המדינה 

סקירת סוגיית הצעירים במגזר הערבי והחרדי  :צעירים חרדים וצעירים ערבים ,תמר שפרמן-כהן וקרין-אבישג רודיך 120

 . 30 , עמ'2015, מידות 2015 בישראל
דוחות ", תקצוב פעילותם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים והפיקוח עליהם על ידי הרשויות המקומיות"או למשל ר 121

  . 724, 671 , עמ'2021על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 

 . 6.7.2021, ואח' יפו-אביב-נ' עיריית תל ואח' אבירם 21-07-9573עת"מ (ת"א)  122
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בהם חלה ש מותמקובהדיור הציבורי (זכויות רכישה) שיאפשרו לתושבים רכישה במחיר מוזל 

 התייקרות ניכרת של הנכסים.

 את מספר העובדים  גדיל: יש לההגדלת מספר העובדים הסוציאליים מהחברה הערבית

 .של התושבים הערבים בעיר םרכיהוצ כך שיהלום אתהסוציאליים מהחברה הערבית 

  ת ׂשרטט את פריסלנם מאפשרים בידינו אישהנתונים : תיקיםוהאזרחים הודאגה לרווחת

תפיסה ה בין השאר בגלל – השירותים הניתנים לאזרחים הערבים הוותיקים בערים המעורבות

להפריד בין יהודים  הגורסת שפילוח הנתונים לא תמיד מאפשריפלית הממשלתית והמוניצ

 קנה גבוה בהרבהזִ עקב במחלקת הרווחה  המטופלים שיעור היהודיםשדומה עם זאת,  123ערבים.ל

גם בשל  אלאהאוכלוסייה הערבית בערים המעורבות צעירה שמשום הערבים לא רק שיעור מ

  מוצע לפעול לשינוי מצב זה.רווחה. שירותי לערבים נמוכה של קשישים הנגישות ה

  פשיעה 

 מצב הפשיעה בערים המעורבות מצדיק פעולה עדכון התוכנית הממשלתית למאבק בפשיעה :

המלצות ועדת מעלה  ךכ .אלא של כלל הרשויות ,לא רק של משטרת ישראל –נמרצת נחושה ו

 2021וקטובר תוכנית הממשלתית מאה 124המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה בחברה הערבית.

להתמודדות עם הפשיעה בערים המעורבות. מצב זה מצריך  אינה מספיקהבמתכונתה הנוכחית 

למשל, יש לבחון תופעות של שיטור יתר וחסר בחברה הערבית בערים המעורבות. במילים  125תיקון.

, כמו כן 126צטייר כגוף מדכא אלא כמי שפועלת לטובת הערבים.ת לאהמשטרה ש לדאוגאחרות, יש 

 לפתחיש , הנפתחים להם שבאה לידי ביטוי בשיעור התיקים ,בשל הפשיעה הרבה בקרב בני נוער

. תשתיות כאלה, כמו מגרשי ספורט ספרהבית שעות אחרי הערבים לבני הנוער מענה שיתנו תשתיות 

  מהרחוב ומהפשיעה. יסייעו בהרחקתם  ומרכזים שונים,

  ותעסוקה השכלה גבוהה ,חינוך

 ההשקעה של משרד החינוך במערכת תקצוב לחינוך הערבי בערים המעורבותתיקון מנגנון ה :

ערים אחרות או במערכת השקעתו בנמוכה לאין שיעור מבכמה מן הערים המעורבות החינוך הערבי 

של משרד החינוך ושל הרשות התקצוב  ניהחינוך העברי באותה עיר. מוצע להבטיח שמנגנו

 לנקוטאולי אף בהן שיעורי הזכאות לתעודת בגרות נמוכים בערים שו ים,שוויוני יויההמקומית 

  כהוראת שעה., ולו העדפה מתקנת

  המועצה הפעילה  ות: בשנים האחרונבערים המעורבות המועצה להשכלה גבוהההרחבת פעילות

להשכלה גבוהה תוכניות מוצלחות לתמיכה בסטודנטים וסטודנטיות מהחברה הערבית. הבולטת 

אד. מבדיקה שערכנו עולה כי רכזי התוכנית פרוסים גם בערים המעורבות רותוכנית שבהן היא 

                                                           
תוכניות סיוע  ,יחידה למניעת התעללות באזרחים ותיקים במחקרה של יונת מייזלה בענייןוחה ראו למשל תגובת משרד הרו 123

 . 3, עמ' 2020, של הכנסת מרכז המחקר והמידע ירושלים: ,ממשלתיות לאזרחים ותיקים ביישובים ערביים
 . 13, עמ' 2020 ,המלצות ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 124

 .24.10.2021", 2022-2026כנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית ות, "36-של הממשלה ה 549החלטה  125

, נווה שיטור בחברה משוסעת : אורי גופר וגיא בן פורת,בתוך ,"לוד וטייבה: שיטור יתר ושיטור חסר" ,ריאד טיבי וסעיד תלי 126

 .301, 295 , עמ'2013 אילן ותל אביב: יוזמות קרן אברהם ופרדס,
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למשל, התוכנית ולהקצות, תרשיחא). עם זאת, ראוי להגדיל את תקציב -(למעט נוף הגליל ומעלות

 יפו וחיפה. -ערים כגון תל אביבנוספים בלרמלה וללוד ורכזים  ים נפרדיםרכז

  עתידם  לתכנן אתפעמים רבות  מתקשיםערבים : בוגרי תיכון תוכניות "שנת מעבר"הרחבת

השכלה למוסדות להשתלב בלשוק העבודה או  ףהצטרללעיתים  מקשה עליהם יםוווהבלבול שהם ח

הנתונים שמציגות תוכניות שנת מעבר על פי שנת מעבר. של מודל ה נוצרגבוהה. בדיוק לשם כך 

מומלץ  מוסדות להשכלה גבוהה.משתלבים בהן בוגרישיעור גבוה מאוד של דוגמת מסאר וטליעה 

  127.גם לערים מעורבות אלו אפוא להרחיב תוכניות

  רוב הערים המעורבות סמוכות למוסדות להשכלה לה גבוההתפקיד המוסדות להשכהרחבת :

למוסדות אלו תרשיחא, רמת הנגישות -מעלותבודאי באזור המרכז, אך גם בצפון, למעט  .גבוהה

ייעודיות תוכניות ולהציע לקהילה אחריותן את לממש ה גבוהה השכללהמוסדות על מאוד. גבוהה 

 .םבתחוממעורבות ה עריםהמתגוררים בערבים סטודנטים  תם ולקידומם שלקליטל

 שכל הערים המעורבות יקבעו: מוצע מלגות עירוניות לסטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת 

אחרות. למען הסר ספק מוצע הוצאות החזר לתשלום שכר הלימוד או בכלכליים לסיוע  תבחינים

  128.ערבים ויהודים – יעמדו בתבחיניםש לכל מינתן יכי הסיוע י

 השנים בתעסוקת נשים  עם: השיפור החלקי שחל הרחבת תוכניות ריאן לכלל הערים המעורבות

ברוב הערים ערבים גברים  ה שלתעסוקהבשיעורי הירידה לצד  ,המעורבותערביות בערים 

מדדים ברורים יש לנסח  .בכל הערים המעורבותמושקעים ריאן מרכזי תיחת פמחייבים  ,המעורבות

 ומעלה בשוק העבודה.  55ולהשקיע כאמור גם בשילוב גברים ונשים בגילים  הצלחת מרכזים אלול

  בלשכות הנמצאות ביישובים  ,2016: לפי דוח מבקר המדינה לשכת התעסוקההנגשת שירותי"

שמאז תכן ייאומנם  129תרשיחא אין פקידים דוברי ערבית כלל".-תהמעורבים לוד, רמלה, עכו ומעלו

נתן מענה יעל כנו יש להבטיח שבלשכות יאבל במקומות שבהם הוא עומד  ,מצב זה בתכלית השתנה

 טלפוני ואנושי בשפה הערבית. קשה להפריז בחשיבות הנושא. 

  ודאי ובהן, לבסמוך ובערים המעורבות הפועלות במשק הגדולות על החברות : תאגידיתאחריות

הערים תושבי ערבים עובדים לשים להן למטרה לקלוט ברות ממשלתיות דוגמת רכבת ישראל, ח

 היעדר חובה סטטוטורית.  על אף ותהמעורב

   

                                                           
  .44, עמ' 2008המוסד לביטוח לאומי  ,פיתוח משאבי התנדבות בקהילה הבדואית בנגב ,מייק נפתלי וגיורא רהב 127

על מלגות שמחלקת העירייה ג'מאל דיווח  ,אדהם ג'מאל ,איון שנערך במסגרת המחקר עם סגן ראש עיריית עכו לשעבריבר 128

 ן ממקורות מימון פילנטרופיים.לסטודנטים ערבים הן מכספה שלה ה
  . 29, עמ' 2016, מבקר המדינה 366דוח שנתי  ",פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה" 129

 ההמלצות הספציפיות לכל עיר יובאו בגרסה הסופית של המחקר
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  חיים משותפים בערים המעורבותהמלצות ל

אפשר. כדי -פטור בלא כלום אי , אךחיים המשותפים בערים המעורבותב ותמנם מחקרנו לא עסק ישירוא

השכלה  ,להסתפק בתיקון נקודתי של סוגיות רווחה, חינוך אפשר-יישנו איאירועי מאי ש הסיכוילצמצם את 

מנגנונים  לייסדואף לא בפתרונות הוליסטיים שאינם "אוחזים את השור בקרניו". יש  ,גבוהה ותעסוקה

הפוליטית, החינוכית, התעסוקתית, במרחב הציבורי בזירה  :שונותהמשותפים בזירות שיאפשרו חיים 

  . ובדיור

 בזירה הפוליטית  

  130תעמולת הבחירותמסגרת הסתה בטיפול ב

, מצאו עצמם תושבי הרשויות 2018האחרונה שהתקיימה בשנת  מערכת הבחירות המוניציפליותב

נה הצופה בקרבות התגוששות מכוערים בין מועמדים. המקומיות, שלא בטובתם, כקהל שבוי בשורה הראשו

אישית, בחרו מספר מועמדים ורשימות להסית במסגרת הקמפיין גם כנגד קבוצות -לצד הטלת הרפש הבין

יפו, חיפה, -. חוט השני המקשר בין הקמפיינים הגזעניים בתל אביבבעיקר ערבים וחרדים – באוכלוסייה

ת המיעוט צווערים נוספות הינו הניסיון לדחוק את רגלי קבו נוף הגלילם, חולון, אשדוד, פתח תקווה, ירושלי

  .שאר תושבי העיר באמצעות סימונה כאיום קיומי על

עד ליום זה לא העמיד המחוקק כלים מתאימים במסגרת דיני הבחירות להתמודדות עם התופעה: הכלים 

יים וגם לא נעשה בהם שימוש משמעותי הפליליים והאחרים שעומדים לרשות גורמי האכיפה, אינם אפקטיב

בתקופת בחירות, כפי שניתן להבין במשתמע, לדוגמה, מהנחיות היועץ המשפטי "מדיניות התביעה והאכיפה 

בתקופת בחירות" ו"טיפול בתלונות בנוגע לתעמולה אסורה" כמו גם מהשלכות פסיקת בג"ץ בעניין חלוקת 

עמולת מפלגת ישראל ביתנו סביב הבחירות לכנסת העשרים. העותקים של השבועון "שרלי הבדו" במסגרת ת

גם הסעיף לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) הקובע כי ניתן לפסול השתתפות רשימה בבחירות בנסיבות 

בהן היא מסיתה לגזענות לא מתאים להתמודדות עם התופעה. בהינתן שאנו רוצים לחיות במדינה שבה 

כות לבחור ולהיבחר אך ורק במקרי קיצון, יתכן כי הדרך למגר או לצמצם נפגעת הזכות לחופש הביטוי והז

 את גילויי הגזענות בתעמולת הבחירות מצוי בריענון ארגז הכלים העומד לרשות הגורמים הרלוונטיים.

בוועדת החוקה של הכנסת הייתה שיתווסף בחוק איסור  2018אופציה מעניינת אחת שנדונה בחודש מאי 

לת בחירות המכילה תוכן גזעני או מסית לאלימות. על פי הנוסח, שהובא בהמלצות ועדת מפורש על תעמו

ביניש, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי משמעותי על מתמודד או מי מטעמו אשר עשה שימוש בתוכן המסית 

הצעת החוק  לגזענות או לאלימות. קנס אשר לא גורע מהאחריות הפלילית הנלווית למעשיו. עם זאת,

וממילא גם לא את הסנקציה לא כללה את האיסור על תעמולה גזענית  2018ונחה על שולחן הכנסת ביולי שה

   וטוב יעשו המחוקקים אם יחזרו לקדם אותה בהקדם., האמורה

  עיר מעורבתפוך לתמריץ כלכלי להמתן 

על ראשי ערים  אימים ךנפקות חוקית פורמלית, מהל אין להקטגוריה "עיר מעורבת", אף ששיוכה של עיר ל

תמריצים לתת השלכות הרסניות ולכן מוצע  ישמאבקם בהגדרת עירם מעורבת לעצם מעורבות בהתהוות. 

                                                           
 . 15.10.2018 ,הארץ ,יחיא "רש(ע)ות מקומית"-מתוך מאמרם של עודד רון ונסרין חדאד חאג' 130
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להתנגד להכרה יניעו אותם שלא עיר מעורבת או לפחות  שעירם תוכרכלכליים שיניעו ראשי ערים לדרוש 

  . )לשעבר נצרת עילית ,למשל בנוף הגליל (כפי שקרהכזו בנחרצות 

  131בערים המעורבותהערבים  עירהוסגני ראש מועצה החברי  מספרלת גדה

הקיטוב הפוליטי  נוכחאך בעיקר ל ,הערים של כמה מןבמועצה  מצומצם של ערביםעל רקע הייצוג הפוליטי ה

ברשימות המתמודדות בבחירות לרשויות  ערביםשל  םלתמרוץ ייצוגהחוקים יש להחיל את החריף, 

בערים מעורבות יקבלו תוספת תקציב של יהודים וערבים שימות משותפות ר במילים אחרות,המקומיות. 

עלייה של ממש בייצוג  ביא לידיתו ז הפעולשסביר להניח . יצוג הולם של האוכלוסייה הערביתבתמורה לי

תוצאה עוד העירייה.  הערבים מןתושבים שיקבלו המענה ה את שפרממילא תוהערבים בקרב חברי המועצה 

   אמון הציבור היהודי והערבי בחיים משותפים בעיר המעורבת.חיזוק  דלת הייצוג תהיהחיובית של הג

  132יש הצעת חוק בנדון. סגני ראש העיר.תפקיד גם ב ייצוג חסרב מתאפיינותערים מעורבות 

  בעיריות בערים מעורבות הגדלת מספר העובדים הערבים

לה חשיבות יש יה את החברה הערבית והעירי מעידה על האופן שבו רואהמצבת כוח האדם העירונית 

כיוון שהעסקתם מגבירה הן  ,העירייה מעסיקה מאות ואלפי עובדים (תלוי בגודל העיר)כיוון שהן  – מיוחדת

יש יכולת טובה יותר ערבים העובדים של כיווןהן  ,ובחיים משותפיםאמון התושבים הערבים ברשות את 

מנם בשנים האחרונות נרשמת וא. )העיר כולה(ולכן עם  תשייטיבו עם האוכלוסייה הערבי תוקבל החלטל

גם בתחום זה הציבור הערבי שאך דומה  ,עלייה עקבית בשיעור הערבים העובדים בעיריות הערים המעורבות

 הדרגים בכללעובדים ערבים של מוצע לקבוע בחוק חובת ייצוג הולם  133בכל הערים.מופלה לרעה 

  דגש על מוקדי קבלת ההחלטות.מתוך , המעורבות בעריםוהתפקידים 

 בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי  

  לשוניים-בנייה של בתי ספר דו תקצוב –לשוני -חינוך דו

החינוך בתי הספר ר שאיפו ובחיפה. ב-בתל אביב –לשוניים -בתי ספר דויש כיום רק בשתי ערים מעורבות 

שאיננה מתחשבת  ,ם במערכת חינוך יהודיתבהם תלמידים ערבים לומדים בעל כורחשנפרד, למעט מקרים 

 ויאפשר ערביםלתלמידים תלמידים יהודים ייצור מפגש מתמשך בין לשוני -בשפתם ובתרבותם. חינוך דו

כיר גם בזהות הלאומית של עמיתו לספסל להאך בה בעת  ,פתח אותהלוהייחודית חזיק בזהותו להכל צד ל

 קיימא. -ינלהיות תשתית טובה לחיים משותפים ב יםלויכם לשוניי-דווקיר אותה. בתי ספר לההלימודים ו

  פעמיים המתקיימים היום במסגרת יוזמות שונות.-מטרות אלו אינן ניתנות להשגה במפגשים החד

  

                                                           
פרלמנט ", ייצוג התושבים הערבים בעיריות הערים המעורבות: ים אך לא שוויםמעורביחיא, "-עודד רון ונסרין חדאד חאג' 131

  ).2018באוקטובר  12( 82

"רשות מקומית (לדעתנו יש מקום לאמץ את הצעת החוק לעיל בשינוי אחד מתבקש: להוריד את הרף שנקבע בהצעת החוק  132

כך גם בערים המעורבות ששיעור התושבים  .10%ור של לשיע )מהם הם בני קבוצת מיעוט 50%-מתושביה אך פחות מ 20%שלפחות 

  ייצוג הולם. יהיה להםהערבים בהן קטן 

, של הכנסת מרכז המחקר והמידעירושלים:  ,ייצוג ערבים בקרב עובדי העיריות בערים המעורבות בישראל ,מיכל לרר 133

30.11.2021 . 
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  מורים ערבים ויהודים בבתי ספרשילוב 

בני נוער.  בקרב נצפו –הן של יהודים הן של ערבים  – 2021ויי העוינות באירועי מאי טיבחלק לא מבוטל מ

הניכור בין ם ולתרום לצמצאוטיפים וילנפץ סטרוכל י ולהפך, 134ם,ישילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודי

  135.יהודים לערבים

  

 במרחב הציבורי  

הדרכים שיאפשרו לאזרחים הערבים לבטא  על רשויות השלטון למצוא אתבסיכום דוח ועדת אור נקבע כי "

לא נעשה שעברו מאז עשורים השני נראה שב 136."אופן נאות ומכובדבחיים הציבוריים את תרבותם וזהותם ב

המקרים ניסו רשויות המדינה והרשויות המקומיות המעורבות לחתור  מקצת, בההמלצה זו. אדרב לקייםדי 

  ? במפגיע תחת ההמלצה. כיצד נתקן זאת

  מתווה להסדרת סוגיות הדת במרחב הציבורי רטוטס

יש בהם פוטנציאל את העושר התרבותי, אך בה בעת  יםומרחב המדגיש חגים ומועדים יכולים להיות זמן

על רקע  (גם)שניצתו בשני העשורים האחרונים הראשונים האירועים את המתח. אירועי מאי לא היו להגביר 

פירשו בשכונת וולפסון בעכו  תלמידי הישיבה שהתגוררון. אשמחת תורה בחודש הרמד חל 2006בשנת  .דתי

 העומד ביסודפגיעה בהסכם הבלתי כתוב ראו בו התרסה וכקול המבשר על סיום הצום רמההתקנת  את

, שכללו לטענתם גם פלישה יםערבי, ואילו הערבים ראו בריקודי ההקפות ההמוני-מרקם החיים היהודי

של  מטרתה המוצהרתבפרט כיוון ש – ישיבההלשטחים פרטיים של תושבים ערבים, התגרות מכוונת של 

מתלמידי  כמההעובדה שגם מלכתחילה כאיום מפורש על הציבור הערבי המתגורר בעיר.  פסההישיבה נת

אחד מבוגרי ירה במהלכה ועל רקע זה החלה קטטה המונית  .ליבתה את האש חמושיםהיו הישיבה ובוגריה 

 אירוע התרחש בעיר שנתייםכעבור  137את המתח והעוינות בין הצדדים. אף יותר הגבירבאוויר והישיבה 

 פהיוהתקביום הכיפורים תושב ערבי שנהג ברכבו עוברי אורח יהודים תקפו  :בקנה מידה גדול אף יותר

י נש 138ברחבי העיר ולפגיעה הדדית ומתמשכת ברכוש ובגוף של יהודים וערבים.רבה תסיסה הביאה ל

ת במרחב את הצורך הדחוף בהסדרת סוגיות הדממחישים היטב אירועי מאי,  לצד, ים אלובולטאירועים 

 ,החברה האזרחיתנציגי חברי המועצה, אנשי הדת ו בנפרד בכל עיר ים לדאוגהסדרה זו צריכל 139הציבורי.

  לקבל תוקף משפטי. עליה ו ,יצגים נאמנה את האינטרסים של התושביםיהמ

                                                           
חינוך לחיים ראו " ה, על אף מגמת השיפור בשנה האחרונה.גם מבקר המדינה מצא בדוח הביקורת האחרון ליקויים בעניין ז 134

 . 1142 , עמ'2021, מבקר המדינה ג71דוח שנתי  ",ביקורת מעקב –משותפים ולמניעת גזענות 
  . ynet, 22.8.2021 ,"יש פתרון : מורים ערבים בבתי ספר יהודים" ,יחיא-ראו גם נסרין חדאד חאג' 135

אוקטובר  ",2000בין אזרחים ישראלים באוקטובר לירור התנגשויות בין כוחות הביטחון בבנושא ועדת החקירה הממלכתית " 136

2003. 
 . 2006, של הכנסת מרכז המחקר והמידע , ירושלים:המתיחות בין יהודים לערבים בשכונת וולפסון בעכו ,לפירוט ראו אורי טל 137

 ).13הערה  לעיל(שמריהו ישורון  138

 בערים מעורבות: תרומתם של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בערים המעורבות  חיים משותפים ,ראו ארנה שמר 139

תכנית גישורים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים,  ,להיערכות לקראת החפיפה בין המועדים עיד אלאד'חא ויום כיפור

2015 .  
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  נוף לשוני

ל אישים ייצוג בולט ש-, ללא יוצא מן הכלל, יש תתהמעורבות במחקר נפרד שערכנו מצאנו כי בכל הערים

מונצחים אישים יהודים, ברחובות רבים ברחבי הערים המעורבות  לשיתר -ערבים בשלטי הרחוב. לצד ייצוג

סוגי מכל  היסטוריה הערבית.ה שלייצוג דומה  אין, ודומהגופים יהודיים, אירועים בעלי זיקה יהודית וכ גם

אחד שוטים ביותר מבחינה טכנית, אך הפערים בערים המעורבות תיקון הייצוג במרחב הציבורי הוא אחד הפ

לשנות את  141,לחוקק חוקים מתאימיםכדי להבטיח את התיקון מוצע  140המורכבים ביותר מבחינה זהותית.

למשל בנושא הרכב ועדת השמות העירונית ופועלה, ולהקצות משאבים  ,הנהלים העירוניים הפנימיים

  .לאיסוף רציני של מאגר שמות אופציונלי מהחברה הערבית

  קידום התיירות בערים המעורבות

בעלות פוטנציאל תיירותי בלתי ממומש. עכו וחיפה הן הן יפו, -הערים המעורבות, למעט נוף הגליל ותל אביב

לתיירים תרשיחא הן ערים עתיקות אשר יש בכוחן להציע -לוד ומעלות 142אך גם רמלה, ,דוגמאות מובהקות

למחקר יש להקצות משאבים לשם כך סטוריה מרתקת. מורשת האוצרים היהיכרות עם אתרי מזדמנים 

 143מכווןבכוונת נעשה בעבר לא שנטען כי מחקר  –בערים המעורבות הערבי העבר של  היסטוריארכאולוגי ו

הן התיירות יוכל לתרום קידום מערך תיירות ראוי לשמו בכל עיר ועיר. לבנות הממצאים ועל בסיס  –

אך מתוך זיקה משותפת  ,שוניםנרטיבים באמצעות אולי  ;של העיר סיפורה יוצגבו שלאופן לתעסוקה הן 

  עמוקה.

  מגורים משותפים  

. הדיווחים בתקשורת טלטלה אדירה בעקבות אירועי מאינחל המגורים המשותפים בערים המעורבות  חזון

בה שהייתה מורכבת בהר ,המציאות בשטח לא שיקפו במדויק אתאמנם פורעים" ה את וונויעל "השכנים שכ

השולט המעוות הנרטיב מא חשש שיש . אך נתנו את אותותיהם סולידריות בין השכנים גם ביטויים שלוכללה 

האפליה נגד האוכלוסייה  וינציח אתבכיפה יכתיב במידה רבה את דפוסי המגורים בערים המעורבות כיום 

תית לא יאך בעי ,יה יותרסמו האפליה ושב(תחום הן בתכנון שכונות השכרתן בברכישת דירות והן הערבית 

  מפאת קוצר היריעה. כאן ידונו ילא  היבטים נוספים של נושא זה .)פחות

  השכרתן באפליה נגד ערבים ברכישת דירות וסיכול שימוש באמצעים חוקיים ל

מוקד לאפליה נגד ערבים  הן ,בשנים האחרונותבכלל זה הערים המעורבות אשר צומחות הערים המעורבות, ו

גם ידה של הרשות  , אך לעיתיםחברות פרטיות היא מצדאפליה הלעיתים  144לרכישת דירה. בכל הנוגע

גופים אחרים בדבר. על מערכת אכיפת החוק להפעיל את סמכויותיה כדי לסכל ניסיונות של המקומית או 

   .ליצירת התרעהפליה מסוג זה ולהשית סנקציות כבדות אל

                                                           
  . 29), עמ' 1997(חורף  11תיאוריה וביקורת  ,"המפה העברית" ,מירון בנבנשתי 140

. 2018-ראו למשל הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ביטוי לשונות המגדרית והתרבותית בשמות רחובות העיר), התשע"ח 141

  .לטעמנו יש לקבוע נוסח אחר

 צרכי הסקטור הערבי ברמלה".  –, "השר סילבן שלום 49151/20א"מ גל  142

 .64 , עמ'2016אביב: רסלינג, , תל המרחב השלישי: מרכז ופריפריה בספרות ישראלית ,דפנה לוין 143

 .4-13), עמ' 48הערה  לעיל( ראו למשל פישר ורון 144
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  מעורבותשכונות תכנון שכונות שישווקו כ

מחקר מלמד כי השכונות החדשות שנבנו בערים המעורבות בעשורים האחרונים הדירו את הציבור ה

רשלנות, יש לתקן  אם מתוךבכוונת מכוון ואם בדיעבד,  ובין שזה קרהלכתחילה מזה קרה שבין  145הערבי.

נות לתקן את העוול יש להתאים שכו ע הישנות מקרים דומים בעתיד. כדיאת העוול שכבר נעשה ולמנו

חינוך, תרבות ודת  ,מוסדות ציבורכלומר להקים למען אוכלוסייה זו  ,"יהודיות" גם לאוכלוסייה הערבית

. לשכונות מעורבותביקוש טענה שאין היום נו אין לפסול הצעה זו על הסף בתעדבשכונה או בסמוך לה. ל

לחיים ומגורים  אימותמתשחדשות יש לתכנן שכונות בעתיד, במקביל, כדי למנוע הישנות מקרים כאלו 

  משותפים. 

  

 חברה אזרחית  

  ם המקדמים חיים משותפיםיערבי-םיתמיכה בארגונים יהודי

הפוליטיקה מ רקערבים איננה מושפעת ליהודים המאפיינת את היחסים בין הדינמיקה העירונית המורכבת 

שבכוחם לקדם חיים מי  –אלא גם מהחברה האזרחית (או מהיעדרה). סוכני השינוי  ,הארצית והעירונית

אינם רק פקידים מקצועיים ברשות המקומית או בממשלה כי אם גם אנשי  –משותפים בערים המעורבות 

 לכן חשוב להקצותאת חייהם. בו בחרו לבנות שהמודאגים מגורל המקום  146החברה האזרחית בעיר,

ייה בתקציב מכוח , תנאי מתבקש לזכלדעתנוארגונים העוסקים במלאכת החיים המשותפים. למשאבים 

ארגון ייצוג הולם. שיעור הערבים והיהודים ב אהו ,כשירות מקצועית לביצוע המשימהמלבד כמובן סעיף זה, 

  147שקף נאמנה את שיעורם בעיר ואת השפעתם האפקטיבית על קבלת ההחלטות.צריך לאו מיזם 

                                                           
דפוסי תכנון: דירה, בניין, טלי חתוקה (עורכת),  :בתוך ,: בידול וריחוק בערים מעורבות"'המרחב הלעומתי' " ,הילה לוטן 145

  .87 , עמ'2020, תל אביב: רסלינג, שכונה, מרכז, עיר, מטרופולין, מדינה

השפעת עמותות וקבוצות של נשים ערביות ויהודיות על מהלכים שונים של חיים משותפים בתוך העיר  ,ג'נאן פראג' פלאח 146
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האם  המעורבות?  בערים  הערבים  התושבים  של  החברתי–כלכלי  מצבם  מהו 
במרוצת השנים הוא הורע או הוטב – ובאילו תחומים? אילו מכנים משותפים יש 
בין הערים המעורבות, ומה מבדיל ביניהן, או מייחד אותן, האחת מרעותה? מהם 
הקווים המנחים לעיצוב מדיניות שתכליתה צמצום הפערים בערים המעורבות?

מחקר זה, פרי שיתוף פעולה בין המכון הישראלי לדמוקרטיה ובין הרשות לפיתוח 
כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי, משרטט תמונת מצב עדכנית 
לזה  זה  הקשורים  תחומים  בחמישה  המעורבות  בערים  הערבים  התושבים  של 
ופשיעה. כל  גבוהה, תעסוקה  דיור(, חינוך, השכלה  זה  )ובכלל  רווחה  בעבותות: 
אחד מן התחומים נסקר במחקר בכמה נקודות על ציר הזמן, כדי לזהות מגמות 
בערים  היהודים  לתושבים  הערבים  התושבים  בין  השוואה  מוצגת  כן  ותמורות; 
מתגוררים  שאינם  הערבים,  ישראל  אזרחי  כלל  של  הארצי  ולממוצע  המעורבות 

בערים המעורבות.
על בסיס הממצאים, המחקר מביא המלצות רוחב כלליות וספציפיות לכל עיר, 
המיועדות הן לממשלה, הן לרשויות המקומיות והן לחברה האזרחית. נוסף על 
להמלצות  מוקדש  נפרד  פרק  המחקר,  במוקד  העומדים  בתחומים  ההמלצות 

בנושא חיים משותפים בערים המעורבות.

עו"ד עודד רון הוא חוקר בתוכנית "החברה הערבית בישראל" במכון הישראלי 
האוניברסיטה  של  למשפטים  בפקולטה  שלישי  לתואר  תלמיד  לדמוקרטיה; 
העברית בירושלים. עוסק בהיסטוריה של משטרת ישראל, ביחסי משטרה–חברה, 
הפלילי  במשפט  הגזעני  ובמניע  בישראל  אתיופיה  יוצאי  של  לשוויון  במאבקם 

כנסיבה מחמירה. 

הישראלי  במכון  בישראל"  הערבית  "החברה  בתוכנית  חוקר  הוא  פרג'ון  בן 
לדמוקרטיה. בעל תואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב. חוקר את 

השתלבות החברה הערבית בישראל בשוק העבודה.

בישראל"   הערבית  "החברה  התוכנית  ראשת  היא  חאג'–יחיא  חדאד  נסרין  ד"ר 
של  כלכלי  בפיתוח  עוסקת  פורטלנד.  בקרן  ושותפה  לדמוקרטיה  הישראלי  במכון 
האוכלוסייה הערבית בישראל ובשילובה במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה.
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