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 הלימה תעסוקתית בקרב המשכילים הערבים-אי

 עולא נבואני ,נביל חטאבסאמי מיעארי, 

 

 

 תקציר

לים יהלימה התעסוקתית בקרב משכילים ערבים בהשוואה למשכ-איהמאמר זה בוחן את מידת 

. ממצאי המחקר 0202-0222יהודים. המאמר מסתמך על נתונים של סקרי כוח אדם לשנים 

נמוכים בהרבה  ואת השכלת םמימשכיל לעסוק במשלחי יד ההול בישהסיכויים של ער מראים

בהשוואה למשכילים יהודים,  אותם מאפיינים. נוסף לכך הממצאים מראים כי עם יהודימשל 

ים כמו הנדסה, עריכת דין יחופש םיימשכילים ערבים נוטים יותר לעסוק במקצועות אקדמ

שוק העבודה הישראלי של עדר אמונם בנכונות יית חשבון. נטייה זו משקפת ככל הנראה את היורא

המשכילים הערבים נוטים  כמו כןהממשלתי. במגזר  בעיקר ,הולמיםם במקצועות לקלוט אות

יסודיים. מנגד שיעורם בקרב -לעסוק במקצועות ההוראה בבתי הספר היסודיים והעליותר 

 ,כל תקופת המחקרעקביות לאורך  אלו הןנמוך במיוחד. תוצאות באוניברסיטאות המרצים 

התשלום שמשלמים  – תופעת הקנס האתנימה שידוע כמאששות את  , והן0202-0222דהיינו 

 בשוק העבודה.  להשתתףמשכילים ערבים בכלל ומשכילים מוסלמים בפרט בבואם 
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 מבוא .א

ם. התעסוקה ההולמת את כישורינהנים מ ינםרבים מהעובדים הערבים בשוק העבודה הישראלי א

. מאז נמוך סטטוסבעלות עדיין מיוצגים בתעסוקות הם  ,עלייה תשכלה שלהם במגמשרמת הה אף

האקדמאים הערבים  על הכוונות להעסיק אתהצהרות שרים ונציגי ציבור  השמיעושנות השמונים 

ושיעורם של המועסקים הערבים מכלל  ,מומשואלו לא הצהרות  אך ,במשרדים הממשלתיים

כלל ב( יחסית למשקלם :022בשנת  8%-כברמות נמוכות )ר הממשלתי נותר מגזהמועסקים ב

 .(0202 ,דוח עמותת סיכוי) (02%אוכלוסיית המדינה )

שבה עובדים מקבוצות מיעוט מועסקים בעבודות תופעה היא הלימה בשוק העבודה -אי

משלמים שלראות בתופעה זו "קנס אתני"  אפשר אפוא. השכלתםתואמות את  ןנחותות שאינ

פוגע  מסוג זה קיומו של קנס אתני בשוק העבודה. השתתףות מיעוט בבואם לקבוצמ םעובדי

 היטבות למקצועות יוקרה שמתוגמלים המיעוט להימנע מאבטלה ולהשיג מובילישל ביכולת 

 הפירמידהבתחתית  נשארים. עובדים מקבוצת המיעוט ושנמצאים בראש פירמידת המקצועות

השוויון -אי. (Phalet and Heath, 2010)יומנות דורשים מ ינםשאולרוב מועסקים במקצועות 

 פערי ההכנסה בין שתי האוכלוסיותבמידה מסוימת את  מסבירהתעסוקתי בין הערבים ליהודים 

מי שסובל מקשיי תעסוקה ונמצא בקטגוריית יתרה מזו  .ואת העוני בקרב האוכלוסייה הערבית

אפשטיין, סמיונוב ואלון -)לויןלתעסוקה הולמת ולהתקדם קשה לצאת ממצב זה תהלימה י-אי

0::6 .) 

אינן  יעדרההשל  מאחר שהתוצאותהכרח,  אהיהבטחת תעסוקה הולמת בשוק העבודה 

טשטוש במיליטנטית,  הגישב, מגזריתהתארגנות בניכור, ביתר בין ה באות לידי ביטויהן  .רצויות

טען רכס כי  0:98-. עוד ב(0:98)רכס,  עימות בלתי נמנע עם השלטונותבשל הבעיה ו האופי האזרחי

 לגייס את ואף ערביםהכדי לפתור את בעיות התעסוקה בקרב על הממשלה לתכנן ולפעול 

המידי הן  בטווחהן  לבעיה מעשי לגבש תכנית פעולה שתציג מענה כדי המשאבים היעילים ביותר

את  צמצםמספיקים כדי לאינם  פןוהיק ןקצב מאז נעשו פעולות בכיוון הזה, אך .טווח הארוךב

  .(0229 ,דוח עמותת סיכוי) השנים מאז קום המדינה מרוצתב ושנוצרים הפער

 בודקובעיקר מצבם של המשכילים הערבים בשוק העבודה הישראלי עוסק בזה  מאמר

את יחס בדקנו  כךאם המשכילים הערבים מועסקים במשלחי יד ההולמים את השכלתם. לצורך 

שיעור המקביל לעומת הסקים מכלל המועסקים הערבים השיעורים של המשכילים הערבים המוע

משכילים יהודים. הנתונים מעידים שמשכילים ערבים מועסקים בשיעורים גבוהים במיוחד אצל 

נחשבים בעלי אופי עצמאי. מנגד ביתר המקצועות שיעור המשכילים הערבים נמוך שבמקצועות 

יחס  כמו כןעים המדויקים. בתחום המד בעיקרמזה של המשכילים היהודים,  תמשמעותי

השיעורים מעיד על שיעור נמוך במיוחד של משכילים ערבים במקצועות הניהול בכלל ובמקצועות 

משכילים במוסדות ערבים הניהול הבכיר בפרט. בתחום החינוך בולט שיעורם הנמוך של מרצים 

ספר יסודיים בהוראה בבתי המועסקים שיעור המשכילים הערבים  לעומת זאתלהשכלה גבוהה. 

 ,0222-העשור הראשון של שנות ה במשך כליסודיים גבוה במיוחד. תוצאות אלו עקביות -ועל

ו ערפערים, אך אלו נפה עד אמצע העשור הצטמצמואמנם ההבדלים בין השנים אינם גדולים. ו

 מחדש בסופו. 

 הנתונים,את אם כן ששה יבחינה אמפירית של השפעת הלאום על יחס השיעורים א

 מצאנוהמוחלט של משלחי היד.  ברובם 0%של  רמת מובהקותשתנה הלאום נמצא מובהק במו
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, כדוגמת ראיית יותר נחשבים עצמאייםשבמשלחי יד ההסתברות של משכילים ערבים לעבוד ש

יסודיים, גבוהה במובהק -רפואה ורוקחות והוראה בבתי ספר יסודיים ועל ,חשבון ועריכת דין

מדעי החברה והרוח וכן בבמשלחי יד לעומת זאת  .משכילים יהודים מההסתברות המקבילה עבור

הניהול הבכיר(,  בעיקרמדעים המדויקים, הניהול )וה, ותוהאדריכלבמקצועות ההנדסה 

התמונה מתהפכת. בחינה אמפירית  – מרציםההמקצועות החופשיים והטכניים וכן בקרב 

כי מצבם של המשכילים הנוצרים טוב  מעידההן ילמינהשוואתית של אוכלוסיות בני המיעוטים 

תחום המרצים, מצבם של מלבד , לעומת זאתממצבם של המשכילים המוסלמים.  תניכר מידהב

המשכילים המוסלמים. יש לציין כי הסיכוי של של ממצבם  מאודהמשכילים הדרוזים אינו שונה 

 .בתחום זהלסיכוי של יהודי לעבוד  דומהמשכיל דרוזי לעבוד כמרצה 

מדיניות בשוק הסיבות עיקריות. הראשונה, קובעי  משתיקר זה חשיבות רבה למח

מהפרטים הערבים בשוק העבודה  02%-שכ כךל די משקלמייחסים  ינםהעבודה הישראלי עדיין א

 תםעבודמקום רצון משבעי אינם  ,שוויון בשוק העבודה-איההישראלי מתמודדים עם סוגיית 

באשר  ומועסקים מעסיקים בקרב המודעות עלאת, היההשניעסוקים בהישרדות יומיומית. ו

 .ה זוהפסד החבוי לשני הצדדים מתופעל

ובפרק השלישי את בסיס הנתונים  ,תחוםבבפרק השני להלן נציג את הספרות המחקרית  

. בפרק הרביעי נציג את תוצאות התבססנוואת שיטת המחקר שעליה  ששימש אותנו במחקר זה

 ומסקנות.של הדברים המאמר נביא סיכום בחלק האחרון של ו ,המחקר

 

 המחקרית סקירת הספרות .ב

מספר לא  מתארת את מצבם של מיעוטים בשוק העבודה.ה מתקשר לספרות מחקרית הזמחקר 

שוויון בין ערבים -של חוקרים בתחום הכלכלה והסוציולוגיה תיעדו את תופעת האי מבוטל

מקומו של הפרט למשל, (, 6::0)נוב ואלון אפשטיין, סמיו-לויןפי על  ליהודים בשוק העבודה.

ואת  את אופי הפעילות שלוגם מכתיבים  . גורמים אלהשלושה גורמיםבשוק העבודה נקבע על ידי 

  .היקפה

 סים ההישגיים של הפרטסטטוהאפיונים האישיים וה .1

מסירים מעליהם את האחריות לשילוב הערבים קובעי מדיניות, מעצבי דעת קהל ומעסיקים 

מצהירים כי הערבים יכולים לגשר על הפערים התעסוקתיים בינם לבין היהודים והעבודה בשוק 

מקום בקלט נעולה כי גם אם ערבי  אונו מדוח אולם .(:022)יעקובי ואח', באמצעות השכלה 

מציאות עגומה ש, מהדוח עולה זויתרה מ .כיםלתפקיד בכיר נמו ו להתקדםסיכוי עבודה איכותי,

סקים הערבים להפסיק להאמין שהשכלה תשפר את מקומם בשוק העבודה, המוע מביאה אתזו 

  בינם לבין המדינה. אמון-משבר אי אמון זה גורר-ואי

 

 ם של הפרט הקובעים את מקומו בתוריסים השיוכיסטטוה .2

מועסקים בשוק העבודה מגויסים על לפי עקרון התור, שלפיו הפריטים מסודרים לפי מידת 

כדאיות  העסקתםכלומר המידה שבה המעסיק רואה ב ,סיקיםהאטרקטיביות שלהם למע

.(Hodge, 1973) אישיים  מקומו של הפרט בתור נקבע על פי נורמות חברתיות, מאפיינים
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תפקיד חשוב בדחיקת פרטים  ותאפליה סטטיסטית ואפליית טעמים משחק .םיסים שיוכיסטטוו

(. בישראל נמצאו 6::0יונוב ואלון אפשטיין, סמ-המשתייכים לקבוצות מיעוט לסוף התור )לוין

 65-06כך שגברים אשכנזים בני  ,עדויות לקיומו של תור המבוסס על קריטריונים שיוכיים

  .(שםוהם הראשונים למצוא תעסוקה הולמת ) ,ממוקמים בתחילת התור

  מבנה ההזדמנויות המוצע לפרט בשוק העבודה המקומי .3

 Semyonov) פרטה שלעל הזדמנויות התעסוקה סגרגציה  ה שלהשפעהאת  בדקומחקרים רבים 

and Tyree, 1981< Sanders and Nee, 1987< 6::0 ,אפשטיין, סמיונוב ואלון-לוין< Khattab, 

. סגרגציה כלכלית או על בסיס מגורים שתואמת מאפיינים אתניים, גזעיים או דתיים (2006

 .(Sanders and Nee, 1987) שוויון כלכלי והזדמנויות תעסוקתיות מוגבלות-מלמדת על אי

לסגרגציה הנגרמת על ידי ריחוק גיאוגרפי יש השפעה על המבנה החברתי והתעשייתי של 

בהם פרטים ה .יש דלות בהזדמנויות התעסוקתיות ,בשונה מהמרכז ,ישובים שבפריפריה, שבהםיה

דלות  .בסיסיות ונחותות ,ראשוניות שהןם להסתפק בהזדמנויות שמציע השוק המקומי ינאלצ

, אפשטיין-לוין)משרות שהולמות את כישוריו לבחור מבין פרט ל מאפשרת ההזדמנויות אינה

 .(6::0 ואלון סמיונוב

הממשיכים את  שיעורועלתה בהתמדה  ההשכלה שרמת אף על פיבמחקרו כי  מצא (0:99אלחג' )

 יאתמצשל  הבעיה ,גדל באופן ניכר לימודיהם לתארים המתקדמים לאחר התואר הראשון

 העבודה בשוק קליטתם ואפשרויות ערבים אקדמאים תהולמת לא נפתרה. תעסוק תעסוקה

 ייצגל תקשוומצד שני ה מתאימה תעסוקה מצד אחד הם לא מצאו .מרכזית בעיה הייתה בעבר

להשקעתם וכך ציפיות המשכילים להחזר הולם  .הממשלתיים במוסדות לקדם את עצמםו

בין האזרחים  מדד השוויון אולם .(שםשמגבירה את הניכור )לאכזבה  הפכולימודים אקדמיים ב

עמותת סיכוי, דוח ) רווחתעדיין זו תופעה  טוען כי עמותת סיכוי של היהודים לערבים בישראל

0202 .) 

בהן הם שמצליחים להשיג עבודה, ואם העבודות ערבים שאל אם  (0:99סמוחה )

מצא כי האסטרטגיה  הואאת שאיפותיהם. מועסקים אכן הולמות את כישוריהם, את הישגיהם ו

היא להסכים, בלית ברירה, לשכר ולתנאי עבודה נמוכים שבה השתמשו ערבים השכיחה 

. בכך הם יצרו , או להצטיין בכל עיסוק שיבחרולעסוק בעבודות חיוניות אך נחותות או מהמקובל

 אינווהשינוי  ,להשגה קלאינו זה פתרון גם אך  פגיעותם כבני מיעוט. פו עלילעצמם יתרונות שח

הן מאפיינים מסוימים וב ,כיוון שלבעיית התעסוקה של האקדמאים הערבים סיבות רבות ,מהיר

יהודי, מבנה המשק -הסכסוך הערבי ציונית, של המיעוט הערבי, אופייה של ישראל כמדינה יהודית

  והפוליטיקה הישראלית.

ולפני בוגרי  חברהוה רוחמדעי הגרי פני בולעיקרית ניצבת הבעיה ה( גרס כי 0:98) רכס

שאלת  עיסוק בענף שיתאים לכישוריהם ויענה על ציפיותיהם. שאינם מוצאים טכניון ערבים,

קיפוח ואפליה  ,ת תסכולומולידה תחושהיא וים, אהתעסוקה נוגעת לעצם ישותם של האקדמ

. מגזריתזהות  התאגדו לרגש קולקטיבי של אחדות גורל שהולידתחושות אלה  .במישור האישי

  הלאומית של ערביי ישראל.ויסוד ברכיבי הזהות האזרחית, הפוליטית  נחשבת לנדבךזהות זו 
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להשפעות החברה היהודית חשופים ( ציין כי המשכילים במגזר הערבי 0:99ג'ובראן )

ר הם שאתקרת הזכוכית, וככאשר הם נתקלים ב .ציפיות גבוהות אצלםהדבר יוצר וולהישגיה, 

הם נאלצים להתמודד  ,כישוריהםאת ליחים להשתלב בעבודות ההולמות את השכלתם ומצ אינם

 בולט הדבר בקרב במיוחדהתמחותם. שאינם בתחום עם בעיית האבטלה ולהסתפק בעיסוקים 

שאינם קשורים מהם מובטלים או עוסקים בתחומים  62%-כומקצועות הטכנולוגיים, ה בוגרי

בשל גורמים המגזר הערבי ופנימיים של גורמים  נוצר בשל שמצב זהציין  ג'ובראן. ללימודיהם

לטענתו הפתרון הוא עיצוב תשתית אסטרטגית לפיתוח  .הממשלה הקשורים בתפקוד חיצוניים

 המגזר הערבי ותיעושו. על ידי כך המצב הכלכלי ורמת התעסוקה במשק הישראלי בכלל ישתפרו.

ציע שוק ממם להזדמנויות שלהתאים את עצ יםנאלצהמשכילים המועסקים הערבים 

ארבע  את ציין Shavit (0::0). הזאף יוצרים לעצמם הזדמנויות בשוק הם העבודה המקומי, ו

 Economic) פני ערביי ישראל; כלכלת היזמותלות שפרוהעיקריות התעסוקה האפשרויות 

Entrepreneurship)תעסוקה בעסקים בבעלות ערבים פלסטינים> תעסוקה בעסקים בבעלות < 

 Yonay and Kraus (0220)מיננטית(> תעסוקה במגזר הציבורי. כמו כן, יהודים )הקבוצה הדו

הערבים הפלסטינים במדינת ישראל מתגברים על בעיית האבטלה ועל המכשולים הראו כי 

הליכה  על ידי שאיפותיהם להתקדם בעבודהמימוש לפניהם בדרכם לתעסוקה הולמת ולהניצבים 

ואילו לעסק משפחתי )כלכלת היזמות(>  הצטרפות אראשון הוהנתיב ה. בשני נתיבים חלופיים

היא ו ,. החוקרים מצאו כי הכלכלה האתנית המקומית חשובהתעסוקה במגזר הציבורי הוא השני

על  המעידהיא גם תורמת לרווחתם של הפלסטינים. המציעה את האפשרות של העסקה עצמית 

גורס כי הבדלים אתניים  Khattab (0227). פלסטיניםכך ששוק העבודה הישראלי אינו מכיל את ה

להשתלב בשוק  ,לעומת יהודים ,בשוק העבודה הישראלי משפעים על סיכוייהם של פלסטינים

שוויון חברתי -אתניות משחקת תפקיד מפתח ביצירת אילדבריו, . בו ולהתקדם העבודה הישראלי

  גבוה יותר ממעמדם של הפלסטינים. והיהודים מגיעים למעמד חברתי וכלכלי בישראל, וכלכלי

עבודה  יוצרת שוקישסגרגציה גיאוגרפית מצאו כי  (0::0)ולבנון  , קפלןאפשטיין-לוין

וכי ההכנסות של הערבים  ,שוויון כלכלי בין יהודים לערבים בישראל-אימביאה למקומיים 

כי בשל הסגרגציה  מצאו (5::0ג' וסמיונוב )אלח אפשטיין,-לוין. זו מושפעות יותר מסגרגציה

הגיאוגרפית והתעסוקתית בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית מבנה ההזדמנויות 

 ,בשוק העבודה ביישובים הערביים מוגבל בעיקר לשירותים ציבוריים בתחום ההוראה והרווחה

י תעסוקה פני קשילהם ניצבים בשוק זה העובדים הערבים נאלצים לעבוד בשוק העבודה היהודי. ו

לבין היכולת לתרגם את השכלתם  שלהםהבאים לידי ביטוי בפער גדול בין רמת ההשכלה 

נמוכות יחסית לרמת  יהםדרישותשהם נאלצים להתפשר על משלחי יד ו ,להישגים תעסוקתיים

ולרוב הם נאלצים  ,הלימה גבוהים-בשיעורי אי לפיכך תעסוקתם בשוק זה מתאפיינת .השכלתם

 כחול.הצווארון ה לעסוק במקצועות

אפליה העבודה הישראלי יש  בשוקשההערכה עניין נוסף שמשפיע על תעסוקת ערבים הוא 

למשל מספר  ביטחון. כךלקשורות  ינןבמשרות רבות שאמסיבות ביטחוניות גם בעיסוק של ערבים 

קשורה תאגידים ציבוריים קטן. אפליה זו במשרדים ממשלתיים ובהערבים המועסקים בחברות ו

הבוחרים במקצועות וצעירים ערבים הלומדים באוניברסיטאות הנמוך של שיעור שר ישיר לק

  .(0220, גביש> 0::0222-0, סיכויעמותת דוחות ) טכנולוגיים ומדעיים
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( הועלה נתון המשקף את 0222השמיני של המכון הישראלי לדמוקרטיה )קיסריה בכנס 

תקציב המחקר למגזר הערבי אין כל חלק ב; בתחום התעסוקהשל ערבים כלכלי -דירוג החברתיה

שלו , מאחר שאין פעילות (ש"ח 0,922,222והפיתוח של המדען הראשי במשרד המסחר והתעשייה )

שצעירים ערבים חוששים לבחור במקצועות טכנולוגיים ומדעיים. אפוא לא פלא . בתחום זה

 האך מפליא ,בןמו שוק העבודה לקלוט אותםשל בנכונות האמון של צעירים אלה עדר יה

  .וריםמיומנויות וכיששל לה למנוע הפסדים במשאבים אנושיים ובזבוז ימשכ אינההמדיניות ש

 שוויון התעסוקתי בין ערבים ליהודים-איה( בחנו את מידת 0226( וגרא )0220גרא וכהן )

סיכויים של השם מראה יהתמונת המצב העולה ממחקר. תשעיםבשוק העבודה בשנות המשכילים 

ערבים, ובעיקר משכילים, לעסוק במשלחי יד ההולמים את השכלתם נמוכים בהרבה לעומת 

והם  ,הזדמנויות תעסוקהלהם היהודי אין  מגזראך עדיין גם ב אזור מגוריהם.ב בייחודיהודים, 

מגבלות ביטחוניות על חברות ומקומות לבחלקה שקשורה ניכרת נתקלים באפליה לא פורמלית 

 נאלצים לעסוק בהוראה.  ך הםלפיכעבודה רבים. 

 

 

 המחקר ושיטת הנתונים בסיס .ג

 

 והגדרות הנתונים מקור .1

מבוסס על נתוני מיקרו מסקרי כוח עבודה של הלשכה המרכזית  המוגש כאןהמחקר 

 05המשכילים בגיל המועסקים באוכלוסיית המחקר נכללו כל  .0222-0202לסטטיסטיקה לשנים 

 0220שנת  למןש מאחרשנולדו בארץ.  ים, דרוזים ונוצריםבקרב הערבים נכללו מוסלמ. ומעלה

נוספה לקריטריונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההבחנה בין נוצרי ערבי לנוצרי אחר, 

לא נכללו הנתונים על נוצרים שאינם ערבים או על מרואיינים  המוצג כאןחשוב לדעת שבמחקר 

במדגם של ערבים לא נכללו עובדים פלסטינים  .0220נכללו בהגדרה לפני ששאין להם סיווג דת ו

שמבחינת היצע העבודה יש הבדלים עקרוניים בין האוכלוסייה הכללית  מאחר, ממזרח ירושלים

היצע העבודה של  .ובין האוכלוסייה הפלסטינית ממזרח ירושלים יםשל עובדים ערבים ישראל

, מהשפעות של מדיניות הרווחה בגיל העבודה הנגזר מגודל האוכלוסיי יםעובדים ערבים ישראל

ומשינוים במבנה השכר. לעומת זאת היצע העבודה של עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים נגזר 

הגדה  למשלומן הביקוש לעבודתם בשוקי עבודה חלופיים לשוק הישראלי,  המגודל האוכלוסיי

הערבים  ושבים(. כמו כן לא נכללו בניתוח הת0226המערבית ומדינות ערב )אמיר וגוטליב, 

 )דרוזים( של רמת הגולן.

תיכוני או תואר אקדמי -פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בית ספר על

על מספר שנות לימוד,  פהראשון, שני או שלישי. תעודת השכלה גבוהה כמדד לרמת ההשכלה עדי

כך מספר  לעף לימוד אינו משקף בצורה מדויקת את רמת ההשכלה. נוסהשמספר שנות  מאחר

 רקלבין פרט ש ותעודה לאחר סיום לימודיקיבל בחנה בין פרט שהלימוד אינו מאפשר השנות 

 השתתף בלימודים.

ערבים בשוק העבודה לשוויון התעסוקתי בין יהודים -איהמש אותנו להערכת יהכלי שש

ה להיכלל ערבים בהשוואה ליהודים בעלי השכלה זהמשכילים של  "יחס הסיכויים" אהוהישראלי 
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מבקשים  ,כיהודים ,שערבים  ההנחהיצאנו מנקודת ו, ההולמים את רמת השכלתםבמשלחי יד 

היחס מקבל את כאשר  1.(0220וכהן,  אלעסוק במשלחי יד ההולמים את רמת השכלתם )גר

מבטאים ייצוג יתר של  0-קבוצות ייצוג זהה במשלח היד, וערכים גבוהים מהלשתי  ,0 הערך

 עובדים ערבים.

מקצועות  בקבוצת משלחי היד הנחשבים הולמים את רמת ההשכלה הגבוהה נכללים

 ,משלחי יד בקטגוריה של סוכניםמנגד  .אקדמיים, מקצועות חופשיים וטכניים ומקצועות ניהול

ית השכלה יעובדי מכירות, עובדים מקצועיים ועובדים בלתי מקצועיים נחשבים נחותים לקטגור

 זו. 

קטגוריות; מדעי החיים -המקצועות האקדמיים סווגו לשמונה תתמשלחי יד של קבוצת 

ים במדעי אים ואדריכלים, רופאים ורוקחים, עורכי דין, רואי חשבון, אקדמסוהטבע, מהנד

יסודיים. -החברה והרוח )כולל שירותי דת(, מרצים במוסדות אקדמיים,והוראה בבתי ספר על

קטגוריות; מקצוע -ניים סווגה לשתי תתית המקצועות החופשיים והטכיבאופן דומה קטגור

ספר יסודי )כולל גני ילדים(. את הקטגוריה של מנהלים  ( והוראה בביתהחופשי טכני )בעיקר הנדס

 קטגוריות; מנהלים בכירים ומנהלים אחרים.-י תתתווגנו לשיס

 

  אמפיריהמודל ה .2

ות של משכיל חברתיים על ההסתבר-גורמים דמוגרפיים ה שלהשפעההמחקר מתמקד באמידת 

 הרגרסיה נאמדה תלהיות מועסק במשלח יד שהולם את השכלתו. משווא ,יחסית ליהודי ,ערבי

  כמפורט להלן; Logit2 באמצעות מודל

 

(1)
    0 1 2it i it itOc Arab X        

 כאשר;

 Ocit– אם פרט ,0שתנה דמי שמקבל מ i  בשנהt  2-ו ,את השכלתו הולםההיה מועסק במשלח יד 

 אחרת>אם 

 Arabi– אם פרט ,0בל שתנה דמי שמקמ i אחרת>אם  2-ו ,הוא ערבי 

– Xit חברתיים המאפיינים את פרט-וקטור של משתנים דמוגרפיים i מין, שכולל;  באותה שנה

 >מקום עבודה של הפרטישוב מגורים, יגיל, מצב משפחתי, צורת 

2α 0 עדα ו >הם הפרמטרים הנאמדים-itε יש לה התפלגות לוגיסטית עם ש היא טעות מקרית

3π/ושונות  2לת תוח
3. 

                                                           

1
ערבים המועסקים במשלח יד הולם מסוים )מכלל המשכילים ה שיעורהמנה בין  ל ידייחס הסיכויים חושב ע 

אותה רמת השכלה המועסקים במשלח יד זהה )מכלל המועסקים בהיהודים  לשיעורלים( יהמועסקים הערבים המשכ
 לים(.יהיהודים המשכ

2
 ,לוגיסטיתההנחה היא שהטעות המקרית מתפלגת  .(MLE -)אנ"מ  תמד הנראות המקסימליהמודל מחושב על ידי א 

  ההסתברות שפרט יהיה מועסק במשלחי יד ההולמים את השכלתו היא; ולכן

     
 
 

exp
Pr 1| Pr |

1 exp

i

i i i i i

i

x
Oc x x x F x

x


  


    



 

3
 . Scott Long (1997)ליתר פירוט ראו  
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יותר  הסתברות נמוכהלערבים משכילים יש ומובהק,  שליליאם הוא  – 0αבמוקד האמידה 
הולמים את רמת השכלתם, הים במשלחי יד קמליהודים בעלי אותה רמת השכלה להיות מועס

 4.כאשר יתר המאפיינים קבועים

 

 תוצאות .ד

 

 המצב הקיים .1

. מן הלוח עולה 0202-ו 0222משלחי יד ולאום בשנים  מציג את התפלגות המועסקים לפי 0לוח 

מכירות אנשי העלה שיעור המועסקים במקצועות אקדמיים ובקרב הסוכנים,  0202-0222בשנים ש

ערביות העובדות במקצועות הנשים השירותים. בעיקר בולטת העלייה החדה בשיעור הועובדי 

עובדות. מנגד שיעור העוסקים סך הנשים הערביות ה תוךמ )הוראה בבתי ספר( אקדמיים

תחומים והעובדים הבלתי כל מיני במקצועות הניהול, הפקידות, העובדים המקצועיים ב

 מקצועיים ירד.

שיעור הגבוה יחסית של עובדים ערבים המועסקים ה מן הלוח הואעולה שנתון נוסף 

ועיים מסך מקצועיים )בעיקר בתחום הבנייה והתעשייה( ובמשלחי יד בלתי מקצמשלחי יד ב

( מהשיעור המקביל אצל 0מפי יותר גבוה משמעותית )לעתים אף  המועסקים הערבים. שיעור זה

במיוחד במקצועות  ,ביתר המקצועות מתקבלת תמונת ראי הבולטת לרעה לעומת זאתיהודים. 

מהיהודים מיוצגים במשלחי יד עתירי  88% לראות כי אפשר הניהוליים והפקידותיים.

רות מיוחדות )סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים, עובדי פקידות, מנהלים, התמקצעות והכש

מקצועות חופשיים וטכניים ואקדמאים(, המניבים הכנסה גבוהה ודורשים השקעה גדולה בהון 

  בקרב הערבים. 56%אנושי, לעומת 

ה המועסקים הגברים הערבים מרוכזים במשלחי יד ובענפים המתאפיינים במיומנות נמוכ

מתעסוקת הגברים הערבים היא בענפי הבינוי ובעבודה לא מקצועית. תעסוקה  72%-יחסית. כך כ

 ערביות בקרב נשים , ואילונהל הציבורי היא בהיקף מצומצם ביותריבענפים מתקדמים ובמ

מהעובדים הגברים  45%לעומת זאת רק  .56% –בחינוך  מרוכזת במידה ניכרת התעסוקה

 .המתאפיינים במיומנות נמוכהים היהודים מרוכזים בענפ

                                                           

4
הסתברות של הגדולה  ( של ערבים בהשוואה ליהודים עונה על השאלה פי כמהOdds Ratioיחס הסיכויים ) חישוב 

 אותם מאפיינים. עםשל יהודי לח יד הולם מזו שמשכיל ערבי לעסוק במ
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 0  לוח

 (באחוזים) 2212 ,2222, ולאום יד משלחי לפי המועסקים כלל התפלגות

 משלחי יד

  2222   2212 

 ערבים   יהודים   ערבים   יהודים  

סך   
 הכול

סך    נשים גברים
 הכול

סך    נשים גברים
 הכול

סך    נשים גברים
 הכול

 נשים גברים

סך הכול 
עסקים מו

 )אלפים(
 

  

1,734.7 916.2 818.5   179.5 142.2 37.3  2,293.4 1,166.9 1,126.5   328.1 225.1 83.2 

סך הכול  
 )אחוזים(

 

  
122 122 122   122 122 122  122 122 122   122 122 122 

מקצועות 
 אקדמיים

 

  
05.02 04.75 05.95   :.29 9.76 02.84  08.0: 08.69 07.92   00.59 :.82 07.45 

מקצועות 
חופשיים 

 וטכניים
 

  

07.20 00.40 02.08   02.90 7.08 09.65  06.:4 04.27 09.9:   00.28 6.:7 09.74 

מקצועות 
 ניהול

 

  
9.79 00.2: 5.96   4.0: 4.79 0.42  9.52 00.2: 6.70   0.02 0.54 0.02 

עובדי 
 פקידות

 

  
08.00 9.0: 08.00   8.80 6.40 07.97  08.02 9.67 07.07   7.80 4.56 06.70 

סוכנים, 
 מכירות 
ועובדי 

 שירותים 
 

  

08.0: 05.07 02.58   05.:0 04.08 00.67  0:.00 07.05 00.0:   07.96 05.65 04.00 

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

 

  

0.64 0.67 2.49   0.08 0.75 2.98  0.05 0.:4 2.40   0.72 0.96 2.:0 

מקצועיים 
, בתעשייה

 בינוי 
 ואחרים

 

  

08.00 09.70 5.05   52.:8 5:.24 02.00  04.02 04.02 0.95   49.00 60.25 4.26 

עובדים 
בלתי 

 מקצועיים
 

  

7.59 7.27 7.:6   02.06 02.45 :.50  7.40 7.46 7.07   :.:: :.8: 02.65 

 :2.6 0.06 0.28   4:.2 0.29 0.60  2.60 0.22 2:.2   2.99 0.07 0.67   לא ידוע

 
  הערות: 

          ומעלה.  05במדגם נכללו האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית, גילאים

          .בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל

          .במדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים ועובדים מרמת הגולן 


 .המחברים עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי :מקור

 

 

תיכונית או -מציג את התפלגות המועסקים המשכילים )בעלי תעודה על 0, לוח 0בדומה ללוח 

לצפות, שיעור אפשר . כפי שהיה 0202-ו 0222לפי משלחי יד ולאום בשנים  תואר אקדמי(

מקצועות אקדמיים, חופשיים או ניהוליים מכלל המועסקים האקדמיים גבוה המשכילים בעלי 

לראות כי  אפשרכלל האוכלוסייה. עם זאת בניתוח של הנתונים לפי לאום, ביותר משיעור זה 

שיעורם של המשכילים הערבים המועסקים במקצועות האקדמיים ובמקצועות החופשיים גבוה 

יעור הערבים המועסקים במקצועות ניהוליים ופקידותיים מהשיעור המקביל אצל יהודים. מנגד ש

זו )מכלל המועסקים הערבים( נמוך מהנתון המקביל עבור יהודים. בהמשך ננתח את תופעה 

 הקטגוריות של משלחי היד הללו.-כאשר נתייחס לתת יותר לעומק
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משכילים הערבים הגברים הבהקשר זה חשוב להדגיש את הירידה החדה בשיעור 

. ירידה דומה חלה גם בשיעור המקביל 0202-0222 ים במקצועות הניהול בשניםהמועסק

 יה הערבית השיעור היה חד יותר.יבאוכלוסייה היהודית, אך באוכלוס

עלה שיעור המועסקים במקצועות האקדמיים ובקרב  0202-0222מן הלוח עולה כי בשנים 

ערביות הנשים הלייה החדה בשיעור מכירות ועובדי שירותים. בעיקר בולטת העאנשי ההסוכנים, 

שיעור העוסקים  סך הנשים הערביות העובדות. מנגד תוךהעובדות במקצועות אקדמיים מ

במקצועות הניהול, הפקידות, העובדים המקצועיים בתחומים השונים והעובדים הבלתי 

 מקצועיים ירד.

 

 0  לוח

 (באחוזים)  2212 ,2222, ולאום יד משלחי לפי המשכילים המועסקים התפלגות 

 משלחי יד

  2222   2212 

 ערבים   יהודים   ערבים   יהודים  

סך   
 הכול

סך    נשים גברים
 הכול

סך    נשים גברים
 הכול

סך    נשים גברים
 הכול

 נשים גברים

סך הכול 
מועסקים 

 )אלפים(
 

  

842.2 399.2 442.8   45.2 29.4 15.8   1,235.5 576.7 658.8   124.4 58.3 46.2 

סך הכול 
 )אחוזים(

 

  
122 122 122   122 122 122   122 122 122   122 122 122 

מקצועות 
 אקדמיים

 

  
08.78 0:.08 07.40   44.9: 4:.54 04.69   42.58 44.40 09.22   44.70 47.:: 0:.40 

מקצועות 
חופשיים 

 וטכניים
 

  

05.05 08.4: 42.56   45.65 00.90 67.48   00.52 08.56 07.85   42.98 09.96 57.00 

מקצועות 
 ניהול

 

  
02.:6 07.74 6.90   7.22 9.69 0.02   02.49 05.09 8.26   4.68 6.47 0.0: 

עובדי 
 פקידות

 

  
00.56 6.9: 07.5:   8.87 7.89 :.67   04.46 6.:7 0:.90   :.70 7.54 04.77 

סוכנים, 
מכירות 
ועובדי 

 שירותים 
 

  

02.:4 9.94 00.95   8.88 8.90 8.7:   00.66 02.48 00.69   02.92 00.66 9.69 

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

 

  

2.78 0.04 2.07   2.:5 0.42 2.09   2.69 0.2: 2.05   2.29 2.06   

מקצועיים 
בתעשייה, 

בינוי 
 ואחרים

 

  

:.00 06.77 4.49   7.92 :.:0 0.22   7.97 00.04 0.08   :.72 07.97 2.52 

בדים בלתי עו
 מקצועיים

 

  
4.69 4.4: 4.86   0.28 4.20 2.44   0.9: 4.06 0.78   0.50 0.25 2.75 

   2.89 2.55   2.96 0.07 0.60     2.47 2.05   2.80 0:.0 :0.0   לא ידוע

 
 

  הערות: 

          ומעלה.  05במדגם נכללו האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית המשכילה, בגיל

          .בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל

          .במדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים ועובדים מרמת הגולן

         ו שלישי.  תיכוני, תואר אקדמי ראשון, שני א-פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בית ספר על 


 .המחברים עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי: מקור
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 2212-2222 – ערבים ליהודים משכילים שוויון תעסוקתי בין-אי .2

ויים של משכילים ערבים להיכלל במשלחי יד המאופיינים את יחס הסיכ יםמציג 5-ו 4לוחות 

ערבים המשכילים הכדורשים רמת השכלה גבוהה. יחס הסיכויים חושב על פי מנת שיעור 

מועסקים הבשיעור היהודים המשכילים  תהמועסקים בענף זה מכלל המשכילים הערבים מחולק

 5לוח  ואילוועות האקדמיים, מתמקד במרחב המקצ 4לוח  בענף זה מכלל המשכילים היהודים.

 טכניים ובמקצועות הניהול.וה בוחן את המצב במקצועות החופשיים

 

 4  לוח

 ליהודים בהשוואה, השונים היד במשלחי להיכלל ערבים משכילים של הסיכויים יחס מנת 

 2212-2222, השכלה רמת באותה

 שנה

 מקצועות אקדמיים  

מדעי   
החיים 
 והטבע

מהנדסים 
 םואדריכלי

רופאים 
 ורוקחים

עורכי 
 דין

רואי 
 חשבון

מדעי 
החברה 
 והרוח

 מרצים 
הוראה 

בבית ספר 
 יסודי-על

0222   2.27 2.56 0.89 0.42 0.58 2.:0 2.25 2.45 

0220   2.29 2.64 0.96 0.4: 0.66 2.90 2.29 2.52 

0220   2.05 2.74 0.50 0.70 2.55 2.48 2.32 2.46 

0224   2.02 2.80 0.48 0.04 0.54 2.69 2.36 2.38 

0225   2.00 2.58 0.60 0.09 0.45 2.75 2.33 2.49 

0226   2.45 2.4: 0.60 0.87 0.55 2.58 2.58 2.24 

0227   2.02 2.56 0.06 0.60 0.22 2.79 2.51 1.94 

0228   2.02 2.46 0.0: 0.50 0.0: 2.09 2.47 2.39 

0229   2.00 2.60 0.00 0.46 0.72 2.57 2.26 2.67 

022:   2.05 2.65 0.67 0.60 0.86 2.59 2.28 2.38 

0202   2.00 2.70 0.57 0.60 0.05 2.5: 2.33 2.93 

  הערות: 

          ,ומעלה.  05גיל בבמדגם נכללו האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית המשכילה

         נולדו בישראל. בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים ש

          ועובדים מרמת הגולן.  ירושליםבמדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח

         תיכוני, תואר אקדמי ראשון, שני או שלישי.  -פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בית ספר על 


 .המחברים עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי: מקור

 

 

לראות כי משכילים ערבים מועסקים בשיעורים גבוהים במיוחד במקצועות  אפשר 4לוח ב

הנדסה, הבמקצועות  לעומת זאתנחשבים בעלי אופי עצמאי, כדוגמת ראיית חשבון ועריכת דין. ש

מזה של המשכילים  בהבמידה ר אדריכלות ומדעי החברה והרוח שיעור המשכילים הערבים נמוךה

 היהודים. בולט במיוחד שיעורם הנמוך בתחום המדעים המדויקים.

שיעור הנמוך של מרצים משכילים ערבים במוסדות להשכלה הבתחום החינוך בולט 

יסודיים גבוה במיוחד. -בהוראה בבתי ספר עלהעוסקים גבוהה. מנגד שיעור המשכילים הערבים 

ואילו שלרוב הם בעלי גוון מעורב,  למוסדות להשכלה גבוהה הדבר נובע מקושי להתקבלשייתכן 

 .למיניהםתיכוניים אין עירוב גבוה בין בני הלאומים -בבתי הספר העל
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ההבדלים בין ו, 0222-העשור הראשון של שנות ה במשך כלתוצאות אלו הן עקביות 

ע העשור, אך חלה הצטמצמות בפערים באמצשמהנתונים נראה שהשנים אינם גדולים. יש לציין 

, 0226בשנת  2.7, יחס השיעורים בקרב המרצים הגיע לכדי למשלו מחדש בסופו. כך ערם אלו נפה

-0227בלבד בשנים  0.2-בקרב מורים עמד על כ הסיכוייםומנגד יחס  >בהמשך 2.4אך חזר לכדי 

 בסוף העשור. 4.2לכמעט  שובאך גדל  ,0226

 

 5  לוח
 ליהודים בהשוואה, השונים היד במשלחי להיכלל יםערב משכילים של הסיכויים יחס מנת

 2212-2222, השכלה רמת באותה
 

 שנה

מקצועות חופשיים   
 וטכניים

 מקצועות ניהול  

  
מקצוע 
חופשי 
 טכני 

הוראה 
בבית 
ספר 

 יסודי 

  
מנהלים 
 בכירים 

מנהלים 
 אחרים

0222   2.92 2.42   2.35 0.70 

0220   2.84 2.52   2.43 2.96 

0220   2.90 2.66   2.42 0.26 

0224   2.79 2.43   2.39 0.24 

0225   2.88 2.37   2.32 0.28 

0226   2.77 2.48   2.24 2.96 

0227   2.78 2.82   2.33 0.6: 

0228   2.7: 2.86   2.42 2.66 

0229   2.85 2.86   2.23 2.49 

022:   2.77 2.96   2.27 2.80 

0202   2.78 2.55   2.32 2.69 

  הערות: 

          ומעלה.  05במדגם נכללו האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית המשכילה, בגיל

          .בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל

         מת הגולן. במדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים ועובדים מר

         תיכוני, תואר אקדמי ראשון, שני או שלישי.  -פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בית ספר על 


 .המחברים עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי: מקור

 

 

וחד של מורים בבתי ספר בתחומי המקצועות החופשיים והטכניים בולט שיעורם הגבוה במי

יסודיים. בדומה -להוראה בבתי ספר על נוגעיסודיים, מגמה הממשיכה את התוצאות שהראינו ב

. משמעות הדבר היא ששיעור המשכילים הערבים 4-0.6 עומד על פי הסיכוייםיחס  ,לנתונים שם

יהודים.  מהשיעור המקביל אצל 4-0.6העובדים במקצוע זה מכלל המשכילים הערבים גבוה פי 

ביתר המקצועות המוגדרים חופשיים או טכניים שיעור המשכילים היהודים גבוה  לעומת זאת

 משיעור המשכילים שאינם יהודים. 

לים יהמשכ בולט בחומרתו יחס השיעורים בקרב המנהלים הבכירים. לפי יחס זה, שיעור

המקביל אצל משכילים  מהשיעור 4-0היהודים במקצועות אלו מכלל המשכילים היהודים גבוה פי 

 ערבים. נתון זה מעיד על הקושי של משכילים ערבים להתקדם לעמדות בכירות במשק הישראלי.

 .הסיכוייםלא חל שינוי משמעותי ביחס ו ,גם במשלחי יד אלו הפערים נראים קבועים על פני זמן
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 של הלאום  הההשפעה הנקיי .3

אחרות, כדוגמת מצב משפחתי, גיל וכו', הרצנו  לבחון את השפעתו של הלאום בניכוי השפעות כדי

מציגים  9-ו 8, 7, 6יתר המשתנים קבועים. לוח כאשר  רגרסיות לכל משלח יד אקדמי בפני עצמו

מציג  6לוח  – מתמקדים במשלחי היד האקדמיים 7-ו 6את תוצאות הרגרסיות השונות. לוחות 

 ;למיניהםין המיעוטים הערביים בוחן את ההבדל ב 7את תוצאות הרגרסיה העיקריות ולוח 

מציגים באופן דומה את התוצאות במשלחי היד  9-ו 8לוחות  מוסלמים, נוצרים ודרוזים.

 טכניים ובמקצועות הניהוליים.וה החופשיים

 

 6 לוח

 2212-2222, אקדמיים מקצועות, לוגיסטי במודל הרגרסיה מקדמי תוצאות 

 

***1.104***0.885-***0.625-*0.142***0.271***0.619***0.740-***1.946-לאום ערבי
)Odds Ratio( 0.1430.4771.8571.3121.1530.5350.4133.016יחס הסיכויים

***1.065***0.119-***0.456***0.908-***0.444-***0.198***1.470-***0.331-מין: אישה
***0.579***0.261-***0.0100.014-0.114-***0.153***0.0140.251מצב משפחתי: נשואה

***0.068-***0.635***0.125***0.318***0.109***0.143***0.694***0.822מקום עבודה: מחוץ ליישוב מגורים
קבוצות גיל )ביקורת: 44-35(

34-240.149***0.182***-0.420***0.263***0.453***0.001-0.065-0.246***
54-45-0.240***-0.086***0.130***-0.477***-0.349***-0.040-0.0120.193***
64-55-0.170***-0.0010.253***-0.451***-0.556***0.090***0.515***0.169***

+65-0.451***0.108**0.739***0.375***0.377***0.472***0.935***-0.537***
צורת יישוב מגורים )ביקורת: 100-

50 אלף תושבים(

***0.364***1.404***0.1810.331-*0.116***0.180***0.183-***0.218ירושלים
***0.475-***1.001***0.1280.412***0.747**0.109***0.184***0.183תל אביב

***0.155-***1.306***0.145-***0.056-0.462***0.254***0.0630.812חיפה
**0.006-0.073***0.473-**0.157-***0.013-0.339-***0.089-***200-100-0.353 אלף תושבים
***0.0410.132***0.141-***0.332-***0.186-***0.188-***0.083-***50,000-2,000-0.442 תושבים

***0.345*0.0550.159-***0.882-***0.518-***0.328-***0.280-***0.440-יישוב כפרי )עד 2,000 תושבים(
***3.875-***4.726-***3.252-***4.215-***3.653-***3.377-***2.797-***3.915-חותך

מספר התצפיות

Pseudo R
2

מקצועות אקדמיים

215,420

0.014

215,420215,420215,420

הוראה בבית 

ספר על-יסודי

215,420

0.059 0.085

מדעי 

החיים 

מהנדסים 

ואדריכלים
מרצים

המשתנה

215,420215,420

רופאים 

ורוקחים

215,420

0.0350.0200.041

מדעי 

החברה 

0.0330.038

רואי חשבוןעורכי דין

 
 

  הערות: 

         ומעלה.  05וצת המועסקים המשכילים, בגילים המדגם כולל את קב

          .בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל

          .במדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים ועובדים מרמת הגולן

         ת ספר על תיכוני, תואר אקדמי ראשון, שני או שלישי.  פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בי

          אם אחרת.   2-אם הפרט מועסק במשלח יד ההולם את השכלתו, ו 0המשתנה התלוי הוא דמי שמקבל

         סיה משתנה דמי לשנה.  רנוסף למשתנים המסבירים נכלל ברג

          בהתאמה.  0%, 6%, 02%*, **, ***, מובהק ברמה של 




 .המחברים עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי: מקור

 

 

בסעיף עליהם צבענו השתוצאות הרגרסיה מאששות את הנתונים  ,6לוח בלראות  אפשרכפי ש

היד האקדמיים,  בכל משלחי 0%של  מת מובהקותהקודם. כך משתנה הלאום נמצא מובהק בר

בלבד(. בהתאם לכך במשלחי  02%של  מת מובהקותראיית חשבון )שם המשתנה היה ברמלבד 
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, כדוגמת ראיית חשבון ועריכת דין, וכן ברפואה ורוקחות ובהוראה יותר היד הנחשבים לעצמאיים

יסודיים, ההסתברות של המשכילים הערבים לעבוד במשלח יד זה גבוהה במובהק -בבתי ספר על

במשלחי היד של מדעי החברה והרוח, וכן ואילו  >ור משכילים יהודיםמההסתברות המקבילה עב

במשלחי היד של מהנדסים ואדריכלים, מקצועות המדעים המדויקים, וכן בקרב מרצים התמונה 

 מתהפכת.

לבחון את המצב בקרב האוכלוסיות הערביות השונות הרצנו רגרסיה נוספת הכוללת  כדי

נוצרים, מוסלמים ודרוזים. התוצאות בעבור משלחי  –ת משתני דמי לקבוצות המיעוטים השונו

 .7וחות בלוח היד האקדמיים מדּו

 

 7 לוח
 2212-2222, אקדמיים מקצועות, לוגיסטי ממודל( Odds Ratio) הסיכויים יחס חישוב תוצאות 

 

 המשתנה

 מקצועות אקדמיים

מדעי החיים 
 וטבע

מהנדסים 
 ואדריכלים

רופאים 
 ורוקחים

 י חשבוןרוא עורכי דין
מדעי 

החברה 
 והרוח

 מרצים 
הוראה בבית 

 יסודי-ספר על

 *** 3.242 *** 0.318 *** 0.474   1.028 *** 1.323 *** 1.781 *** 0.439 *** 0.155 מוסלמי )בהשוואה ליהודי(

 *** 0.730 *** 1.739 *** 1.584 *** 1.837   1.025 *** 1.296 *** 1.438   0.973 נוצרי )בהשוואה למוסלמי(

   0.994 *** 2.860   0.831 *** 0.105   0.801 *** 0.532   0.788     דרוזי )בהשוואה למוסלמי(

 006,502 006,502 006,502 006,502 006,502 006,502 006,502 005,422 מספר התצפיות

Pseudo R2 0.034 0.085 0.015 0.033 0.040 0.020 0.042 0.059 

 

  הערות: 

  ומעלה.  05גיל בהאוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית המשכילה, במדגם נכללו

  .בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל

  ועובדים מרמת הגולן.  ירושליםבמדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח

 תיכוני, תואר אקדמי ראשון, שני או שלישי. -פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בית ספר על 

  הראשון אם  ;. כמו כן למשתנה ערבי נוספו שני משתני דמי6התוצאות התקבלו מהרצת אותם רגרסיות כמו בלוח
 הפרט הוא ערבי נוצרי>  השני עבור פרט דרוזי.

 .חבריםהמ עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי: מקור

 

 

ממצבן של  רבהבמידה עולה כי מקרב בני המיעוטים, מצבה של האוכלוסייה הנוצרית טוב  7מלוח 

כאשר בוחנים את מצבם של המשכילים המוסלמים לפיכך האוכלוסיות המוסלמית והדרוזית. 

מול מצבם של המשכילים היהודים, הפערים מתחדדים אף יותר. כאשר בוחנים את מצבם של 

. 2.409עומד על בקרב מרצים יחס הסיכויים , המשכילים היהודים לעומתהמוסלמים המשכילים 

 – שהתקבל עבור כלל בני המיעוטים מול האוכלוסייה היהודיתמיחס הסיכויים נמוך  יחס זה

יסודיים -. בדומה לכך יחס הסיכויים של משכילים מוסלמים בקרב מורים בבתי ספר על2.504

 בקרב כלל בני המיעוטים. 4.207 לעומת ,4.050עומד על 

פערים מצטמצמים כאשר משווים את יחס הסיכויים של האוכלוסייה הנוצרית לזו של ה

יחס הסיכויים של משכילים מוסלמים לעומת משכילים יהודים כך למשל, האוכלוסייה היהודית. 

ם יחס הסיכויים של משכילים נוצרים לעומת משכיליואילו , 2.409להיות מרצים עמד על 

. ולכן יחס הסיכויים של משכילים נוצרים לעומת משכילם יהודים עמד :0.84מוסלמים עמד על 

למצוא גם עבור מקצועות אפשר. תוצאות דומות (יחס זה מתקבל מהכפלת היחסים) 2.664-כ על
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יסודיים. ראוי לציין כי -מדעי החברה והרוח וההוראה בבתי הספר העל ההנדסה והאדריכלות,

)דהיינו ששני יחסי הסיכויים, מוסלמים מול יהודים ונוצרים מול  ומובהקת שונהמגמה 

רק בתחום הרפואה והרוקחות. במשלחי יד אלו יחס הסיכויים  נמצאהמוסלמים, מובהקים( 

משכיל יהודי, אך הסיכוי של לעומת מורה על סיכוי גבוה יותר של משכיל מוסלמי לעבוד בתחום 

לציין כי הפערים בין המשכילים המוסלמים לאלו הנוצרים נמצאו  משכיל נוצרי אף גבוה יותר. יש

ובמקצועות מדעי החיים והטבע לא נמצאו פערים  בעריכת דיןמובהקים ברוב משלחי היד, ורק 

 מובהקים.

בהשוואה של המשכילים הדרוזים למשכילים המוסלמים נמצא כי פערים מובהקים 

 תת החשבון, שם יחס הסיכויים קטן משמעותיקיימים רק במקצועות הרפואה והרוקחות וראיי

מעיד על כך שהסיכוי של משכיל דרוזי לעבוד במשלחי יד אלו נמוך משמעותית ה נתון, 0-מ

, 4-בקרב מרצים נמצא כי יחס הסיכויים קרוב ל לעומת. הםמהסיכוי של משכיל מוסלמי לעבוד ב

ם לעבוד כמרצים בהשוואה מצביע על ההסתברות הגבוהה יחסית של המשכילים הדרוזינתון ה

 לעומתאת הסיכויים של משכילים דרוזים  משוויםלמשכילים המוסלמים )ואף הנוצרים(. כאשר 

המעיד על סיכויים דומים של משכילים יהודים  :2:.2יחס סיכויים של  משכילים יהודים מתקבל

 ודרוזים לעבוד כמרצים.

ויים של משכילים בני מיעוטים מציג את תוצאות הרגרסיה של יחס הסיכ)להלן(  8לוח 

לראות שאפשר לעומת משכילים יהודים במקצועות הטכניים והחופשיים ובמקצועות הניהול. כפי 

לוח, למשכילים מאוכלוסיות בני המיעוטים יש הסתברות גבוהה יותר לעבוד כמורים בהשוואה ב

חופשיים ה ,נייםלמשכילים יהודים. מנגד ביתר משלחי היד המוצגים בלוח, משלחי היד הטכ

, נתון המעיד על הסיכוי הנמוך של משכילים 0-האחרים ומקצועות הניהול, יחס הסיכויים קטן מ

כל למאוכלוסיות אלו לעבוד במשלחי היד המוצגים, בהשוואה למשכילים יהודים. יש לציין כי 

במיוחד  יחס הסיכויים הנמוך הואמובהקות גבוהה למדי. נתון נוסף שיש להדגיש  רמתהתוצאות 

הסיכוי הנמוך יחסית של  נוכחשל משכילים בני מיעוטים לעבוד במקצועות הניהול הבכיר. ל

משכילים בני מיעוטים לעבוד גם ביתר מקצועות הניהול קשה יהיה לראות את התוצאות הללו 

  משתנות.
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 8לוח 

-2212ול, תוצאות מקדמי הרגרסיה במודל לוגיסטי, מקצועות חופשיים וטכניים ומקצועות ניה
2222 
 

 המשתנה

 מקצועות ניהול   מקצועות חופשיים וטכניים

 מקצוע חופשי טכני 
הוראה בבית ספר 

 יסודי 
 מנהלים אחרים מנהלים בכירים   

 ** 0.161- *** 1.156-   *** 1.269 *** 0.432- לאום ערבי

   0.649   3.559     0.315   0.851 (Odds Ratioיחס הסיכויים )

 *** 0.785- *** 0.919-   *** 1.975 *** 0.168- אישהמין: 

 *** 0.270 *** 0.332   *** 0.404 *** 0.156- מצב משפחתי: נשואה 
מקום עבודה: מחוץ ליישוב 

 *** 0.165- *** 0.576   *** 0.633- *** 0.237 מגורים

 קבוצות גיל )ביקורת:
44-35)                   

45-05 0.161 *** 0.067 ***   -0.422 *** -0.332 *** 

65-56 -0.216 *** 0.037 *   -0.023   0.063   

75-66 -0.258 *** -0.339 ***   -0.110 *** 0.152 *** 

76+ -0.579 *** -0.612 ***   -0.462 *** -0.162   

צורת יישוב מגורים )ביקורת: 
   אלף תושבים(   122-52

  
  

  
    

  
  

  

   0.080   0.042-   *** 0.095 * 0.057 ירושלים

 *** 0.436 *** 0.475   *** 0.604- *** 0.136 תל אביב

 *** 0.071-   0.067-   *** 0.417-   0.027- חיפה

   0.046- *** 0.494-   *** 0.112   0.018 אלף תושבים 022-022

   0.202 *** 0.130-   *** 0.324 *** 0.109- תושבים 62,222-0,222

 *** 0.522 *** 0.093   *** 0.593 *** 0.173- תושבים( 0,222יישוב כפרי )עד 

 *** 3.942- *** 2.245-   *** 3.861- *** 1.585- חותך

 006,502 006,502   006,502 006,502 מספר התצפיות

Pseudo R2 0.012 0.139   0.062 0.025 

 

  הערות: 

         ומעלה.  05סקים המשכילים, בגילים המדגם כולל את קבוצת המוע

          .בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל

          .במדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים ועובדים מרמת הגולן

         תיכוני, תואר אקדמי ראשון, שני או שלישי.   פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בית ספר על

          אם אחרת.   2-אם הפרט מועסק במשלח יד ההולם את השכלתו, ו 0המשתנה התלוי הוא דמי שמקבל

           .נוסף למשתנים המסבירים נכלל ברגרסיה משתנה דמי לשנה

          ה. בהתאמ 0%, 6%, 02%*, **, ***, מובהק ברמה של 




 המחברים עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי: מקור

 

 

לבחון את המצב בקרב האוכלוסיות הערביות השונות הרצנו רגרסיה נוספת הכוללת משתני  כדי

מקצועות ל בכל הקשורנוצרים, מוסלמים ודרוזים. התוצאות  – למיניהןדמי לקבוצות המיעוטים 

 .9מקצועות הניהול מדווחות בלוח לפשיים והטכניים והחו

לוח, מצב המשכילים הנוצרים במקצועות החופשיים והטכניים בלראות פי שאפשר כ

מצבם של המשכילים המוסלמים. כך יחס הסיכויים של המשכילים הנוצרים פחות לעומת בעייתי 

לעומת משכילים מוסלמים  משכילים המוסלמים עומד בכיוון הפוך ליחס הסיכויים שלה לעומת

 לעומת זאתמשכילים יהודים. תוצאה דומה מתקבלת גם בקרב המורים בבתי הספר היסודיים. 

בקרב המשכילים הדרוזים המצב רע אף יותר משל המשכילים המוסלמים )במקצועות החופשיים 

 והטכניים( או דומה )מורים בבתי ספר יסודיים(.
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מובהקים בין המשכילים מאוכלוסיות בני במקצועות הניהול לא נמצאו פערים 

המיעוטים, והסיכויים של משכילים מכל שלוש הקבוצות לעבוד במקצועות הניהול, ובמיוחד 

 מהסיכוי של משכיל יהודי לעבוד במקצועות אלו. מידה ניכרתב כיםבמקצועות הניהול הבכיר, נמו

 
 
 9לוח 

יסטי, מקצועות חופשיים וטכניים ( ממודל לוגOdds Ratioתוצאות חישוב יחס הסיכויים )
 2212-2222ומקצועות ניהול, 

 

 המשתנה
 מקצועות חופשיים וטכניים  

 
 מקצועות ניהול

  

מקצוע חופשי 
 טכני

הוראה בבית 
  ספר יסודי

מנהלים 
 בכירים

מנהלים 
 אחרים

 *** 4.171 *** 0.594   מוסלמי )בהשוואה ליהודי(
 

0.298 *** 0.874 * 
 *** 0.495 *** 1.507   למוסלמי( נוצרי )בהשוואה

 
1.160 

 
0.903 

 
 0.975 *** 0.723   דרוזי )בהשוואה למוסלמי(

  
1.248 

 
0.936 

 
 006,502 006,502  006,502 006,502   מספר התצפיות

Pseudo R2   0.013 0.140 0.062 0.025 

 

  הערות: 

         ומעלה.  05לים המדגם כולל את קבוצת המועסקים המשכילים, בגי

          .בהגדרה של ערבים נכללו מוסלמים, דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל

          .במדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים ועובדים מרמת הגולן

         י ראשון, שני או שלישי.  פרט משכיל הוגדר כפרט שיש לו תעודת סיום של בית ספר על תיכוני, תואר אקדמ

          אם אחרת.   2-, אם הפרט מועסק במשלח יד ההולם את השכלתו, ו0המשתנה התלוי הוא דמי שמקבל

           .נוסף למשתנים המסבירים נכלל ברגרסיה משתנה דמי לשנה

          בהתאמה.  0%, 6%, 02%*, **, ***, מובהק ברמה של 




 המחברים עיבודי, 0202-0222 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח יסקר: מקור

 

 

 

  למדיניות והמלצות סיכום  .ה

. יהודים משכילים של מצבם לעומת העבודה בשוק ערבים משכילים של מצבם את בחן זה מאמר

. השכלתם לרמת ערבים משכילים מועסקים שבהם היד משלחי של ההלימה במידת התמקדנו

 נמוכה ההשכלה לרמת היד משלחי של ההלימה שרמת היא ממחקרנו העולה העיקרית סקנההמ

, וחטאב נבואני, מיעארי) אחרים מאמרים בשני. ליהודים בהשוואה ערבים משכילים בקרב

 לידי הבא אתני קנס וגם לשכרם הנוגע בכל אתני קנס משלמים הערבים כי הראינו( ב0200> א0200

 בישראל התעסוקתית האפליה. התעסוקתי מצבם על העסקים מחזורי של הניכרת בהשפעה ביטוי

 כלפי בעיסוק אפליה של לקיומה אישוש מצאו( 0226) וגרא( 0220) וכהן גרא. בעבר כבר נחקרה

 ההולמים יד במשלחי לעסוק, משכילים ובעיקר, ערבים של שסיכויים הראו הם. ערבים משכילים

 . מגוריהם לאזור מחוץ בעיקר, דיםיהו לעומת בהרבה נמוכים השכלתם את

 מגמה על מצביעים 0202-0222 לשנים בישראל האדם כוח מסקרי העולים הנתונים

 מדעי מקצועות, ההנדסה במקצועות ערבים משכילים של יותר נמוכה השתתפות של נמשכת

 להשכלה במוסדות מרצים בקרב, והרוח החברה מדעי מקצועות, המדויקים והמדעים הטבע

 הלא הניהול מקצועות בקרב גם כי לציין יש. הבכיר הניהול בייחוד, הניהול ובמקצועות גבוהה

 ערבים משכילים של יתר ריכוז של ברורה מגמה יש זאת לעומת. יותר נמוך הערבים שיעור בכיר

 ובמקצועות והרוקחות הרפואה מקצועות(, דין ועריכת חשבון ראיית) העצמאיים במקצועות
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 למשכילים אלו שבמקצועות מכך בבירור נובעת זו תופעה(. יסודיים-ובעל ביסודיים) ההוראה

 במקצועות. קדומות ומדעות מאפליה פחות בהם סובלים והם, להשתלב יותר קל ערבים

 מנהלים פוגשים ואינם, יהודים משכילים מול משרה על להתמודד צריכים אינם הם החופשיים

 נפרדים כלל בדרך הם הספר שבתי מאחר, ההוראה במקצועות. יהודים משכילים מעדיפים שלרוב

 .יהודים משכילים מול מתמודדים אינם הם, יהודי הלא ולמגזר היהודי למגזר

 בחינה. מובהקים ונמצאו אמפירית נבחנו הנתונים הצביעו שעליהם התוצאות כל

 םנוצרי, מוסלמים) המיעוטים בני של השונים המגזרים בקרב הסיכויים יחסי של אמפירית

 ייתכן. היד משלחי במרבית יותר טוב הנוצרים המשכילים של שמצבם כך על הצביעה( ודרוזים

 הבדל אין זאת עם. המוסלמית האוכלוסייה בני נגד יותר רבות ומחשדנות מאפליה נובע שהדבר

 ניכר להבדל פרט) מוסלמים משכילים ובין הדרוזית האוכלוסייה בני משכילים בין משמעותי

 .האחרונה הקביעה את שמערער דבר(, באקדמיה מרצים בקרב דרוזים יםמשכיל לטובת

 ההולמים יד במשלחי ערבים משכילים של תעסוקה לעודד יש שהתקבלו התוצאות לנוכח

 יתרונות של הכלכליים העקרונות מימוש תוך, בישראל התעסוקה את לייעל כדי השכלתם את

 5.יחסיים

                                                           

יש לציין כי בשל מחסור בנתונים לא בוצע ניתוח של מגמת הלימוד של המשכילים, ולפיכך אין בידינו לקבוע את  5
שוני מהותי  ישנואופן ההתפלגות של מגמות הלימוד בהשוואה בין המגזר היהודי והמגזר הלא יהודי. עם זאת גם אם 

 א תוצאה של הקושי של בני המיעוטים לעסוק בתחומים כדוגמת הנדסה וניהול.בהתפלגויות, סביר להניח שהו
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