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הערבי האנושי ההון האנוש הערבההון

החברה הערבית בישראל היא  
חברה עובדת ולומדת



)לפי שנות לימוד( התקדמות החברה הערבית בתחום ההשכלה
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מאפיינים ובעיות של תעסוקת ערבים



תעסוקת נשים בעולם הערבי ובישראל :התופעה
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Source: UNDP, 2006. The Arab Human Development Report: Towards the Rise of Women in the Arab World



עמדות הנשים:הגורמים המונעים נשים מלצאת לשוק העבודה

אחוזים הגורם
57.5 מחסור בהיצע עבודה

בית ללא:עקרות 39.3עבודה עבודה ללא  :עקרות בית
שכר בבית

29.2 תרבות מסורתית
23.6 הון אנושי לא מספיק
16.6 לימודים
13 3 13.3בריאות בריאות
10.1 שירותים תומכים העדר

6 1 לקויה פיזית 6.1:נגישות ה ת לקו ז שות פ :  נג
תחבורה ציבורית



הנכונות של נשים לא עובדות לעבוד בשכר היום

אחוזיםהנכונות

42.8מוכנה לעבוד בשכר  

57.2לא מוכנה לעבוד בשכר



עם השניםמועסקים ערבים ויהודים לפי ענף כלכלי

שינויים במועסקים לפי ערביםיהודיםענף כלכלי
ענף כלכלי בין 

1995-2005

ערביםיהודים1995200519952005

- 16.3- 2.71.84.33.633.3יער ודיג, חקלאות

- 34.1- 20.515.522.014.524.4כרייה וחרושת

33.3- 1.10.90.30.418.2חשמל ומים

- 20.4- 53.422.618.032.0בינוי  

16.817.717.522.25.426.9מסחר ושירותי אירוח ואוכל

66.65.36.810.028.3אחסנה ותקשורת, תחבורה

13.518.25.97.834.832.2ביטוח ופיננסים ושירותים עסקיים, בנקאות

- 6.9- 5.95.12.92.713.6מנהל ציבורי

26 729 118 522 59 021 6 ושירותים  , רווחה וסעד, שירותי בריאות, חינוך
חברתיים ואישיים, קהילתיים

26.729.118.522.59.021.6

- 28.6- 1.81.70.70.55.6שירותים למשק בית על ידי פרטיים

100100100100סך הכל



קאקדמאיים ללא תעסוקה ע ק

אקדמאיים ערבים שהם 13,500-ישנם היום כ•
,ס"הסקר החברתי של הלמ(בלתי מועסקים ,ק(ק

2008 .(
9כ• מועסקות000 בלתי אקדמיות ערביות נשים .  נשים ערביות אקדמיות בלתי מועסקות9,000-כ•
צפוי שמספר האקדמיים  ,בעוד חמש שנים• ק,

הבלתי 'הערבים אשר יכנסו למעגל 
לכ'מועסקים 30יגיע איש000 .איש30,000-יגיע לכמועסקים



ציבוריות ברשויות המועסקים הערבים ות שיעור בור ות צ ם ברשו ם המועסק עור הערב ש
2008, ספציפיות

0.0%רשות לניירות ערך

המשפט בתי 3הנהלת 1% 3.1%הנהלת בתי המשפט

0.0%רשות שדות התעופה

1.8%הטלוויזיה החינוכית

3.0%מנהל מקרקעי ישראל
סיכוי:מקור עמותת כו:מקור עמותת ס



עפערים בין יהודים לערבים ן ע

  הם וערבים יהודים בין הכלכליים הפערים•
 גדולים והםהזמןעםומתרחביםתהומיים
.OECD-המדינותמרביתשלמהפערים ע

 

OCED:מקור



עפערים ברמות העוני ע



עפערים בשכר



וגיל מגזר לפי גברים של ההשתתפות ישיב(2005שיעור ישיב  (2005, שיעור ההשתתפות של גברים לפי מגזר וגיל
)2009, וקסיר
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קפערים לפי מועסקים בהיי טק ק ע ע



עפערים בשטחי תעשיה ע



ןפערים בין נצרת לנצרת עילית בנושא  
שטחי תעשיה



קהתפלגות הרשויות המקומיות 
2006, לאשכולות לפי מגזר



!!הצפון העני



דוגמא: הכנסה
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צפיפות



מטרופולין נצרת הצומח



נין'אזור סח



והדרת ומחוזי ארצי תכנון ארצי ומחוזי והדרתתכנון
הערבים בפיתוח הכלכלי

31א "תמ

35א "תמ





ג"הפוטנציאל האבוד לתל

ללל  הישראלי המשקשלהאבודהפוטנציאל•

לל   כוחשל הפוטנציאלמימושמאיכתוצאה

ה ב םלה םנ םגבר מסתכםרב   מסתכם ערביםוגבריםנשיםשלהעבודה

בשנהח"שמיליארד31בכ .בשנהחש מיליארד31-בכ



אסטרטגית התערבות



החזון

ושוויונית• מלאה השתלבות מלאה ושוויונית השתלבות
הערבית החברה של החברה הערביתשל
הישראלית בכלכלה הישראליתבכלכלה



אסטרטגית התערבות  
כללית חקיקה

יזמות
התערבות  
ממשלתית

תעסוקת  
ערבים ערביםפתיחות פתיחות 

הסקטור  
הפרטי 
היהודי

מנהיגות  
מקומית

התאמה
פיתוח מקומי

התאמה 
והכשרה



המלצותהמלצות
ארוכת  , גיבוש תוכנית ממשלתית כלכלית מקיפה•

טווח ואסטרטגית למיגור הפערים הכלכליים  
ןהתהומיים בין יהודים וערבים בישראל ולפיתוח 

. תעסוקת הערבים

התכנית שהממשלה הציעה לאחרונה היא מוגבלת  • התכנית שהממשלה הציעה לאחרונה היא מוגבלת  •
היא מצומצמת מאד , ישובים בלבד 13-ותחול ב

ואינה מתייחסת  , מבחינת ההשקעה הציבורית
.  להיבטים רבים שיכולים להביא לשינוי הרצוי



אחת מהמטרות העיקריות של התכנית הממשלתית  •
מניעת , היינו.היא למנוע הגירה שלילית של ערבים ,

לצורך . הגירתם מישובים ערביים לישובים יהודיים
הכבד הנתח את להשקיע מתוכנן זו מטרה זו מתוכנן להשקיע את הנתח הכבד מטרה

לציפוף יתר של , ח"מיליון ש 301.4- כ, ממשאביה
הערבי פוגעת קשות   מטרה זו אינה סבירה הישוב פוגעת קשות  , מטרה זו אינה סבירה. הישוב הערבי

בחברה הערבית ובהשתלבות שלה בכלכלה  
הישראלית ומעצימה את הדרתם המרחבית  

.  והכלכלית



כוןחסמים בשיכון ם בש חסמ
מחסור בקרקעות זמינות לבנייה   

הקרקע ברישום בעיות ברישום הקרקעבעיות

12 00012,000

7,000
5 0005,000

בדירותשנתימחסורבשנהשנבנותדירותבשנהחדשותלדירותביקוש
:מטרה

פתרון יסודי של בעיית השיכון וההגירה השלילית  

בדירותשנתימחסורבשנהשנבנותדירותבשנהחדשותלדירותביקוש

35





המלצותהמלצות

לאכוף וליישם את החוקים הקיימים לקידום  •
החוק שמחייב כפי הציבורי במגזר ערבים ב החוק  תעסוקת בור כפ שמח ם במגזר הצ תעסוקת ערב

  .הקיים

קיש לפעול לכך שהשיפור בשיעור התעסוקה של • ע ר ע ר ך ע
.  הערבים יהיה בכל הדרגות ולא רק בנמוכות



מומלץ כי חברות הניגשות למכרזים ממשלתיים  •
. יידרשו לעמוד בשיעור העסקה מסוים של ערבים

כגון  (מומלץ כי חברות המקבלות מענקים מהמדינה •
מאושרים ועודמפעלים ראשי מדען יידרשו)מענקי יידרשו ) מענקי מדען ראשי ועוד, מפעלים מאושרים

.לעמוד בשיעור העסקה מסוים של ערבים



 10%יש להעלות את היעד הממשלתי שנקבע על •
2012עובדים ערבים במשרדי הממשלה עד שנת 

.    15%ולהעמידו על 

יש להרחיב את תחולת החוק והחלטות הממשלה  •
לשילוב עובדים ערבים במשרדי הממשלה ובחברות 

של,הממשלתיות חוץ מיקור קבלני לגבי גם ות קור חוץ של ,הממשלת גם לגב קבלנ מ
.טק- הממשלה בתחומי ההיי



לעודד ולתמרץ את הסקטור הפרטי היהודי בקליטת  •
  .עובדים ערבים

מומלץ לחייב את כל החברות  במישור החקיקתי –
הציבוריות המעסיקות מעל מספר מסוים של הציבוריות המעסיקות מעל מספר מסוים של 

עובדים לפרסם באופן תקופתי בדוחות הכספיים  
;  את שיעור המועסקים הערבים בחברה

ההסכמי– שור ההסכמ מומלץ לקדם שיתופי פעולה בין  במישור ן  במ תופ פעולה ב מומלץ לקדם ש
משרדי הממשלה ועמותות המתמחות  , מעסיקים

.  בנושא תעסוקת ערבים  בנושא תעסוקת ערבים



קליצור סביבה פיזית ועסקית הולמת של אזורי  •
.  תעשייה ותעסוקה בערים ובישובים הערביים

מומלץ מאד לחזק את הבסיס הכלכלי של  •
הרשויות הערביות ואת התרבות הכלכלית  

הרשות ברמת .המקומית ברמת הרשותהמקומית



לעודד פירמות להתמקם באזורי תעשיה ותעסוקה  •
. בישובים ערביים

ל ל ל ל ל אנו ממליצים כי הממשלה תפעל להגדלת השטחים  •
המיועדים לתעשייה ברשויות המקומיות הערביות 

ואת שטחי התעשייה המשותפים לרשויות מקומיות  
בשטחים להתמקם פירמות ותעודד ויהודיות ם  ערביות רמות להתמקם בשטח ות ותעודד פ הוד ות ו ערב

.אלו על ידי סובסידיות



 טק- הערבית כשער היי לקדם את החברהל
הערבי :לעולם הערבי:לעולם

מקצועית– תהכשרה הכשרה מקצוע
טק-להייעירוב מכללות ערביות בעיקר בהכשרה –
טק-פיתוח מרכזי תעסוקה של היי–
קמפיין תעסוקת הערבים בחברות הבינלאומיות בישראל–
 .טק-ערבים בענף ההיי קליטת אקדמאים–

מובילות בינלאומיות או ישראליות חברות של עוגן מפעלי הקמת הקמת מפעלי עוגן של חברות ישראליות או בינלאומיות מובילות–
.ביישוב ערבי אחד בגליל במשולש ובנגב טק-שיבססו מרכזי היי



ח למתן ערבויות  "מיליארד ש 2להקים קרן של •
ממשלתיות לקידום יזמים ערבים ועידוד יזמים  

תלהקים עסקים בתחומי הרשויות המקומיות   מ מק ת ר מ ת ק ע ק
.  הערביות



להכיר בישובים הערבים הבלתי מוכרים בנגב אשר •
תושבים ולפתח את התשתיות   70,000-מאכלסים כ ת,מ ת ת ת ת ת

  .שלהם בכדי ליצור בהם מקומות תעסוקה נאותים



ע  .לעודד התעסוקה של נשים ערביות ק ע ע
הקמת והרחבת מרכזי תעסוקה לנשים ברוח  –

.מרכזי התעסוקה שהוקמו בארץ ובעולםמרכזי התעסוקה שהוקמו בארץ ובעולם
.   הקמת חממות עסקיות לנשים ערביות–

ל ל מתן תמריצים ליציאה לעבודה בדמות מס הכנסה  –
.שלילי

הסרת חסמים ליציאה לעבודה כגון סבסוד מעונות  –
וכן הקמת מערך הסעות בין  , יום וצהרונים לילדים ן, ע ך ע ק ן

היישובים הערבים למקומות העבודה  
.הפוטנציאליםהפוטנציאלים



הקמת חממות תעשייתיות לעידוד יזמים ערבים בפיתוח  •
.רעיונות והבאתם לידי יישום

  .הנגשה הולמת של ערבים וערביות למרכזי תעסוקה•
על הממשלה  .שיפור בהשמת עובדים ערבים וערביות•

להפנות יותר משאבים ליחידות שירות התעסוקה הפועלות  
על מנת לשפר את השמת העובדים , בקרב המגזר הערבי

הערבים המתמודדים עם קשיים גדולים יותר בחיפוש אחר 
.  תעסוקה

  .טיפוח היזמות•
לערוך קמפיין ציבורי מטעם הממשלה וארגוני החברה  •

האזרחית לצמצום האפליה בתעסוקת ערבים בסקטור 
.  הפרטי


