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 קצירת

 

 הצגת המחקר מטרות ומתודולוגיה

בשוק  ,לערך 30גיל , שהנם בבוגרי בתי ספר מובילים בישראלערבים סקירה זו בוחנת את השילוב של 

 שניצבים בפנימרכזיים  ייה הזו מאפשרת גישור על שני חסמיםשהאוכלוס שיבות הבדיקה בכךהעבודה. ח

אקונומי )המהווה בעצמו חסם בהקניית -רמת ההשכלה ומצב סוציו -שילוב בשוק העבודה בהחברה הערבית 

ה שבחנה את ירכשקדמו לו סק ,השכלה(. הסקירה מהווה את השלב השלישי במחקר הבוחן את הסוגיה

את השילוב של הבוגרים  הספר הערביים המובילים בישראל וכן סקירה נוספת, שבחנהופעה של בתי הת

בוחנת את הסוגיה  הסקירה הנוכחית,ק איכותניים. ומע תבהתבסס על ראיונו ,שלהם בשוק העבודה

 רה שלוש מטרות עיקריות:יבהתבסס על ממצאי סקר שנערך בקרב הבוגרים. לסק

 .כלכלי של הבוגרים-הצגת הפרופיל החברתי .1

הערבית והיהודית  ממדי השילוב של הבוגרים בשוק העבודה, תוך השוואה לכלל האוכלוסיותהצגת  .2

 .מאותה קבוצת גיל

לחו"ל ומי שהצליחו להשתלב  שהיגרוהבלתי מועסקים, מי  -הצגת קבוצות ספציפיות בקרבה  .3

בהם )כמו בתחומי  הצליחו להשתלב קשים שרק מעטים מקרב החברה הערביתעות מבוובמקצ

 הטכנולוגיה העילית(.

-ה התחלתית של כבוגרים )מתוך רשימ 200על שני מסדי נתונים, הסקר שנערך בקרב  תמבוסס הסקירה

וכלל  המחקר סייתולשם השוואת מדדים שונים בין אוכל ,נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס ( וכן על2,500

נים בנוסף נערכו מבחעיקר ההצגה הנו תיאורי, כש גיל. סיות היהודית והערבית מאותה קבוצתוהאוכל

 ת בקרב המדגם.והבדלים בין קבוצ סטטיסטיים שונים שנועדו לבחון
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 עיקרי הממצאים

 

 כלכלי של אוכלוסיית המחקר-פרופיל חברתי

 החברה הערביתמשמעותית מזה של כלכלי גבוה -לוסיית המחקר משקפת פרופיל חברתיאוכ, 

 החברה היהודית.מזה של מדדים הוא אף גבוה  כשבשורה של

 נתונים הגבוהים משמעותית בהשוואה הן לחברה הערבית והן לזו מבחינת השכלה, היא מאופיינת ב

 .וכשליש מתוכם בעלי תארים מתקדמיםהשכלה אקדמית  מתוכה הנם בעלי 85.4%-יהודית כשה

 (, 20.5%ראה )ינוך והכשרה להווסדות להשכלה גבוהה היו: חננטיים שלמדו במיהתחומים הדומ

 .(9.6%(  ורפואה )12.8%(, מקצועות עזר רפואיים )13.4%ה ומדעי המחשב )יקה, סטטיסטיקמתמט

 טוי בהכרות עם יבקרב חברת הרוב היהודי כפי שבא לידי ב יחסית אוכלוסיית המדגם הנה משולבת

ולימודים אקדמיים העבודה  )הן בקרב גברים והן בקרב נשים(, כשמקום יהודים ואף בקשרי חברות

 הם מקומות המפגש העיקריים בהם הכירו את חבריהם. 

 אפיון כללי של אוכלוסיית המחקר ושילובה בשוק העבודה

 גבוה, המשקפת ציבור הומוגני למדי, בעל -אקונומי בינוני-אוכלוסיית המחקר נראית ממעמד סוציו

 ת ניכרת. )מגוון( משלחי יד אקדמיים, כשרובם אינו קשור ביזמו

 במשלחי יד שכיחים בקרב אקדמאים ערבים )בתחומי החינוך, הבריאות, עריכת דין,  רובם מועסקים

ת ומקצועמהם, הצליחו להשתלב ב 20%-ראית חשבון והנדסה אזרחית(, אולם מעט למעלה מ

 מבוקשים שרק ערבים מעטים יחסית הצליחו להשתלב בהם )בעיקר בתחומי הטכנולוגיה העילית(.

 המצטיינים מקרבם )על פי הגדרת משרד החינוך( מצליחים להשתלב בתחומים מתאימים, בין אם  רוב

בתחומים מקובלים בקרב החברה הערבית )כמו רפואה( או במקצועות שרק ערבים מעטים הצליחו 

 להשתלב בהם )כמו בתחומי הטכנולוגי העילית(.

 עסקות, חלקן אף במשלחי יד מבוקשים ( מו80%-בהשוואה בין גברים ונשים עולה שמירב הנשים )כ

ומתגמלים, אם כי ממדי השילוב בקרב גברים )מבחינת שיעורי העסקה, שכר ודרג( גבוהים 

 משמעותית. דפוס זה משמר תא משפחתי בו הגבר הא המפרנס העיקרי.

 ,של אוכלוסיית המדגם וכן  נתוני פתיחה בהשוואה לכלל האוכלוסייה הערבית מאותה קבוצת גיל

 משמעותית לגבי כלל המדדים שנבדקו. הים ובשוק העבודה הלכה למעשה, גב הובלשי

 אוכלוסיית המחקר עולה על ש נמצא ,ה היהודית מאותה שכבת גיליבהשוואה לכלל האוכלוסי

היהודית במרבית הפרמטרים של שילוב בשוק העבודה לרבות שיעורי ההעסקה, שכר, משלח יד, 

 בודה.ודרג במקום הע יציבות תעסוקתית

 נתונים נבחרים נוספים לגבי שילוב בשוק העבודה

 בקרב  89.2%( מועסקים, 85.7%הרוב המכריע של אוכלוסיית המדגם ) -ח העבודה והשתתפות בכ

( 79.2%בקרב נשים. שיעור זה גבוה משמעותית מהשיעור המקביל הן בקרב יהודים ) 82.8%-גברים ו

 מאותה שכבת גיל. (61.8%והן בקרב ערבים )

  לאוכלוסייה הערבית  מספקים שירותים נמצא שמקומות העבודה בהם מועסקים, -מקומות העבודה

במידה דומה. מבחינת הבעלות, הקבוצה הגדולה ביותר מהם  ,כלכלה גלובליתאו ליהודית וללקוחות ב
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, לאחר מכן (51.3%) ממשלתיים או פרטיים עסקים בבעלות יהודית בגופיםמועסקת בארגונים או 

 (.11%-לאומית )כ ( ומיעוטם בעסקים בבעלות בין30%ת )ערבי

  עד (; בריאות רווחה וס19.5%בעיקר בענפים הכלכליים הבאים: חינוך )אוכלוסיית המחקר מועסקת

 (.8.5%( ומידע ותקשורת )14.0%ם )יעיים מקצועיים וטכני(; שירותים מד14.5%)

 גבוה משמעותית  אקדמיים, שיעור ( מועסק במשלחי יד75%ול )מבחינת משלחי היד, רובם הגד

ייצוג במשלחי יד ניהוליים. -, הם סובלים מתתתערבים בקרב קבוצת הגיל. יחד עם זאאו  םמיהודי

(; מהנדסים בתחומי הטכנולוגיה העילית 14.1%) ועסקים הם: מוריםהמקצועות העיקריים בהם מ

 (.6.4%( ורופאים בתחומים שונים )7.0%(; עורכי דין )8.9%)

 ם זוטרים וככמנהלי 20%-כעובדים, כ , מועסק70%-שלהם במקומות העבודה, רובם כ ינת הדרגמבח-

ה יותר של דרג כמנהלים בכירים או חלק מבעלים של בתי העסק. תמונה זו משקפת ייצוג גבו 8%

 והערבית. וצות הייחוס היהודיתלעומת קב יניהול

  9,000-והחציוני על כ₪  11,500-ד על כממוצע השכר החודשי בקרב אוכלוסיית המדגם עומ -שכר  ,₪

בקרבה פלגות השכר וסייה הערבית ואף מזו יהודית. בנוסף, התבמידה ניכרת מהאוכל םהיערכים גבו

 מצויה ברמות השכר הגבוהות מאוד(, 20%-ן קבוצה משמעותית )של מעל לשכ ,אליתמוראיננה נ

כרופאים או כמהנדסים בתחומי  ועסקים לרובהללו מ מהשכר הממוצע במשק(, 150%)לפחות 

 יה העילית.גהטכנולו

 48.1%שכן  ,עיות מבחינה זוואוכלוסיית המדגם משקפת דפוס של יוזמה ומקצ -דה אופן מציאת העבו 

( או שהמעסיק פנה 11.5%רשתות חברתיות ), דרך למעסיק שלהם הגיעו למקום עבודתם דרך פניה

 , היאלמציאת עבודהר חה ביותיהדרך השכ זאת, לעומת הייחוס תבקרב אוכלוסיו(. 7.1%אליהם )

 דרך חברים או קרובי משפחה.

  לידי ביטוי  המחקר משקפת יציבות תעסוקתית ניכרת. הדבר באאוכלוסיית  -יציבות תעסוקתית

בכך שרובם  ,עומד על שלוש שנים( ובעיקר ןבתפקידם )החציו משך זמן ארוך יחסית בו הם משמשיםב

שש קטן או קטן מאוד מאיבוד מקום העבודה, שיעור גבוה משמעותית ( הביע ח74.6%הגדול )

 מהמקביל בקרב שתי אוכלוסיות הייחוס.

 מועסקים ביישובים ערביים והיתר ביישובים יהודיים 40%-מבחינת המיקום של מקום העבודה כ, 

 .ה יותרהיהודיים השכר והמשרות הם מחתך גבו כשביישובים

 ילוב בשוק בסיוע לשננטי הדומיהגורם  ,על פי המרואיינים -עבודה ב בשוק הושיל םיגורמים מעודד

( 19.4%(, בנוסף לכישורים )60%נות )אישיות כמו התמדה, נחישות ושאפת מאפייניהעבודה הוא 

 .(8.7%) סביבה החברתיתול

  (; 29.4%הסביבה החברתית ) העיבו על השילוב בשוק העבודה היוקריים שיהחסמים הע -חסמים

( וגורמים 17.9%)אפליה  (;25.1%) קשורים בשוק העבודה, כמו ריחוק או תחרות בענףגורמים ה

 (.13.6%בכישורים ) שוריםהק

  הן מבחינת השכר והן מבחינת רוב אוכלוסיית המדגם הביע שביעות רצון מעבודתו  -שביעות רצון

הייתה גבוהה בם בקרהעצמי והקידום המקצועי )בעיקר מהבחינה האחרונה(. שביעות הרצון  המימוש

 םמבחינת שביעות הרצון ממימוש עצמי וקידו האוכלוסייה הערבית ושל היהודית למעטמשל כלל 

 עי בקרב יהודים.ומקצ
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 אוכלוסיות ספציפיות מקרב המדגם

 שנשים מהוות כשני שלישים מהם.מאוכלוסיית המדגם, כ 14%-לו מהווים כלה - הבלתי מועסקים 

עמד על כשנתיים. בקרב גברים אי התעסוקה הייתה קשורה  בקרבם קהפרק הזמן החציוני לאי תעסו

דה. בקרב והם צפויים להשתלב בשוק העבבעתיד, ש דים בחתך גבוה )רפואה, הנדסה(, כךבעיקר בלימו

 ת/תינוקבבע מסיבות של טיפול במשק בית או ונשים לעומת זאת, בנוסף ללימודים אי התעסוקה נ

 .ה/צעיר

 גרו למדינות מערביות. מבחינה ימהמדגם וכולם ה 9%-המהגרים לחו"ל היוו כ - מי שהיגרו לחו"ל

גם הורים. הם עובדים או לומדים שם או שהתלוו אל  ת, רובם נשואים ומחצית מהנשואיםמשפחתי

הפרופסיה  הם בתחומיעיסוקיהם בחו"ל  ,בכל המקרים יבות של עבודה או לימודים.בני הזוג בשל נס

 brain) "מוחות בריחת"פעה של שוב לארץ, בכך הם מקיימים את התווקלים להגבוהה ורק מחציתם ש

drain.) 

 מאוכלוסיית  21.4% - מי שהשתלבו בתחומים מבוקשים שרק ערבים מעטים הצליחו להשתלב בהם

חומי הנדסה נוספים, ה )בעיקר בתחומי הטכנולוגיה העילית וכן בתתלבו בתחומים כאלהמדגם הש

( הן 20%-)כ מקרבם רובם גברים, אם כי שיעור לא מבוטל מבחינה מגדרית, אדריכלות ובאקדמיה(.

 נשים.

 עיקרי המסקנות 

 שצפויה לנטרל שני חסמים חשובים  נקודת המוצא של המחקר הייתה הבחירה באוכלוסיית מחקר

ממצאי המחקר  אקונומי.-פערי השכלה ורקע סוציו –המעיבים על שילוב ערבים בשוק העבודה 

אקונומי, מהווים גורם מכריע לעניין השילוב בשוק -פערי השכלה ופערים ברקע הסוציון מראים שאכ

מאילו  אף העבודה על בסיס אמפירי, שכן הנמנים על אוכלוסיית מחקר הגיעו לממדי שילוב גבוהים

 של האוכלוסייה היהודית במדינה.

 והמצב החברתי כלכלי  המסקנה העולה מכך שהיא שלפחות לגבי אוכלוסיית המחקר, מדדי ההשכלה

 גברו על השייכות האתנית. 

 הפכו שורה של חסמים ידועים של שפיר אקונומי -בהמשך לכך, עולה שהשכלה גבוהה ומצב סוציו

החברה הערבית ללא רלוונטיים. כך לגבי גורמים טכניים בבסיסם כמו מגורים בפריפריה הגאוגרפית, 

 עסוקה.התנגישות אל מרכזי או מגורים ביישובים הערביים הסובלים מקשיי 

  כלכלי הורידו במידה ניכרת את ההשפעה גם של  -מה שמפתיע יותר הוא שההשכלה והמצב החברתי

חסמים מהותיים יותר כמו אפליית מעסיקים, מיעוט קשרים חברתיים עם חברת הרוב היהודי 

 )לעומת יהודים( וכן פערי שפה ותרבות. 

 םולומר שסביר להניח שלפחות חלק מהמשתתפים הנם כישרוניי יחד עם זאת, ראוי לסייג את הדברים 

או שניחנו בתכונות אישיות כמו התמדה וחריצות, שיכולים גם הם להסביר את השילוב בשוק 

 העבודה.

 אקונומית -מבחינת מדיניות, מחקר זה מאשש פעם נוספת את החשיבות של השכלה ורמה סוציו

לקיים ואולי אף להעצים את מדיניות להנגשת האוכלוסייה לשילוב בשוק העבודה, לכן יש להמשיך ו

 הערבית להשכלה גבוהה.
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 ענייניםהתוכן 

 

 9עמ'          המחקר ומטרותיו 

 11עמ'           מתודולוגיה

 11עמ'       המדגם ושיטת הדגימה .א

 12עמ'        מדדי הבדיקה .ב

 12עמ'        ההליך המחקרי .ג

 12עמ'        ניתוח הנתונים .ד

 13עמ'      כלכלי של אוכלוסיית המחקר-יפרק ראשון: פרופיל חברת

 13עמ'        דמוגרפיה .א

  14עמ'       לימודים והשכלה .ב

 19עמ'      שילוב בחברת הרוב היהודי .ג

 21עמ'    מקום המגורים והעיסוקים של אוכלוסיית המדגם .ד

 22עמ'       פרק שני: מאפייני השילוב בשוק העבודה

 22עמ'       השתתפות בתעסוקה .א

 23עמ'        מקום העבודה .ב

 26עמ'       עסקים מו המשרות בהן .ג

 33עמ'     היבטים מרחביים בתעסוקת אנשי המדגם .ד

 37 עמ'   לשילוב בשוק העבודה גורמים מעודדים וחסמים .ה

 38עמ'       בודה שביעות רצון מהע .ו

 41עמ'     פרק שלישי: השילוב בשוק העבודה של קבוצות בקרב המדגם

 41עמ'        הבלתי מועסקים .א

 42עמ'        חו"למהגרים ל .ב

 ים המשולבים במשלחי יד מבוקש .ג

   42עמ'      לבו בהםתשרק ערבים מעטים הש

 44עמ'           ודיון סיכום

 47עמ'           רשימת מקורות

 

 49עמ'          נספח א: שאלון הסקר
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 רשימת לוחות

 11 עמ'      .: מאפיינים עיקריים של אוכלוסיית המדגם1לוח 

 יהודית אפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית המדגם בהשוואה לכלל האוכלוסיות המ: 2לוח 

 14עמ'       והערבית מאותה קבוצת גיל )באחוזים(  

 15 עמ'    .בקרב אוכלוסיית המדגם )באחוזים( הוריםההשכלת : 3לוח 

   בקרב אוכלוסיית המדגם ובקרב כלל האוכלוסיות  התעודה הגבוהה ביותר: 4לוח 

 15 עמ'     .היהודית והערבית מאותה קבוצת גיל )באחוזים(

 כלל האוכלוסיות ל יים בקרב אוכלוסיית המדגם ובהשוואהדמאק םלימודי : תחום5לוח 

 18 עמ'     .היהודית והערבית מאותה קבוצת גיל )באחוזים(

 20 עמ'   ת העיקריים בקרב המדגם )באחוזים(.: דפוסי הזהות הקולקטיבי6לוח 

  ובקרב כלל האוכלוסיות בקרב אוכלוסיות המדגם  שילוב בשוק העבודה: 7לוח 

 22 עמ'     תה שכבת גיל )באחוזים(.מאוהערבית ו היהודית 

 ם מועסקת המות העבודה בו: הבעלות וצרכני השירותים העיקריים של מק8לוח 

 23 עמ'       אוכלוסיית המדגם )באחוזים(.

 כלכלי בקרב עבודה מבחינת ענף : פילוח השילוב בשוק ה9לוח 

 25 עמ'   אוכלוסיות המדגם ויהודים וערבים מאותה שכבת גיל )באחוזים(.

 ת המדגם ויהודים שלחי יד מסדר ראשון בקרב אוכלוסיי: פילוח מ10לוח 

 27 עמ'      וערבים מאותה שכבת גיל )באחוזים(.

 28 עמ'   .בקרב אוכלוסיית המדגם ובני זוגםעיקריים המקצועות הפילוח : 11לוח 

 המדגם בהשוואה לערבים ויהודים  פילוח רמות השכר בקרב אנשי :12לוח 

 30 עמ'    (.מהמדגמים שי ברוטו באחוזיםבני קבוצת הגיל )שכר חוד

 : היקף שעות העבודה השבועיות בקרב אנשי המדגם בהשוואה לערבים 13לוח 

 31 עמ'      ויהודים בני קבוצת הגיל )באחוזים(.

 : אופן מציאת העבודה בקרב אוכלוסיית המדגם ובהשוואה לערבים 14לוח 

 32 עמ'      .ויהודים מאותה קבוצת גיל )באחוזים(

 המדגם ד מקום העבודה בשנה הקרובה בקרב פילוח רמות החשש לאיבו :15לוח 

 33 עמ'    בהשוואה לערבים ויהודים בני קבוצת הגיל )באחוזים(.ו

 35 עמ'  .: יישובי מוצא ויעד בתהליכי יוממות בקרב אוכלוסיית המדגם )באחוזים(16לוח 

 38עמ'  דה מול חסמים: פילוח תשובות המדגם לגבי גורמים שקדמו את שילובם בשוק העבו17לוח 
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 המדגם בהשוואה  ן משכר ומקידום מקצועי בקרב אנשי: רמת שביעות הרצו18לוח 

 40 עמ'     לערבים ויהודים בני קבוצת הגיל )באחוזים(.

 משלחי יד עיקריים של מי שהשתלבו במשרות מבוקשות בתחומים : 19לוח 

 43 עמ'      .מעטים הצליחו להשתלב םם רק ערביהב

 

 

 איורים רשימת

 : פילוח ממוצע ציוני תעודת הבגרות )כולל בונוסים(1יור א

 16עמ'       בקרב אוכלוסיית המדגם )באחוזים(             

 17עמ'   : פילוח מוסדות המוסדות להשכלה גבוהה בהם למדו המשיבים )באחוזים(2איור 

 19עמ'   פילוח טווחי ממוצע הציונים של המשתתפים בלימודים אקדמיים )באחוזים( :3 איור

 21 עמ'     .עיסוקים של אוכלוסיית המדגםו: מקום המגורים 4יור א

 : גודל החברה בה מועסקים אנשי קבוצת המדגם בהשוואה לערבים ויהודים 5איור 

 26 עמ'       בני קבוצת הגיל )באחוזים(.

 המדגם בהשוואה לערבים ויהודים  גודל החברה בה מועסקים אנשי: 6איור 

 29 עמ'       בני קבוצת הגיל )באחוזים(.
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 המחקר ומטרותיו 

 

לערך, בשוק  30גיל בשהנם כיום  ,בוגרי בתי ספר ערביים מובילים בישראל השילוב שלסקירה זו בוחנת את 

מחקר הבוחן את שילובה של אוכלוסייה זו בשוק מסגרת העבודה. הסקירה מהווה את השלב השלישי ב

( 2015)שדמה, הערביים המובילים בישראל  סקר את התופעה של בתי הספר ,כשהשלב הראשון ,העבודה

בשוק העבודה באמצעות ראיונות עומק שנותחו איכותנית. בהמשך לשלבים  הבוגרים בחן את שילוב ,והשני

 כלוסייה האמורה. של האוסקר שנערך בקרב מדגם התבסס על בם בוהקודמים, בשלב הנוכחי נבחן שיל

, בשוק ביחס לזו היהודית ,ילוב נמוכים משמעותיתהאוכלוסייה הערבית בישראל מאופיינת במדדי ש

 ,באיכותה, אך לא פחות חשוב מכך, נשים( קרבא לידי ביטוי בשיעורי התעסוקה )בעיקר ב. הדבר בהעבודה

משרות כפיים ביציבות התעסוקתית ובמשלחי היד. למעשה, במקרים רבים ערבים מועסקים בקרי בשכר, 

שם נדרשת השכלה  ,ירותים בסיסיים כמו בענפי המזון או המוסכיםמתחומי הצווארון הכחול, או במתן ש

)משמעותית למעלה משיעורם  המשרות המבוקשות מרביתבעוד שיהודים מחזיקים ב בסיסית בלבד,

. מהשילוב המוגבל של האוכלוסייה הערבית )וכן של אוכלוסיות נוספות( יוצאים נפסדים בראש באוכלוסייה(

 Semyonov;2013ישיב וקסיר קליינר, זו, אולם גם המשק הישראלי בכללותו ) ובראשונה אנשי אוכלוסייה

& Lewin-Epstein, 1994; Miaari & Zussman, 2009; Khattab & Miaari, 2013; Sadi & Lwein-

Epstein, 2001.) 

 בהם מגורים בפריפריה ,שורה של חסמים מסבירים את שילובם הפחות של ערבים בשוק העבודה בישראל

בשל  ,וכן חסמי נגישותותרבות מוגבל, אפליה מצד מעסיקים )שרובם יהודים(, פערי שפה  המשרותם היצע ש

ישובים הערביים. שני חסמים שצוינו כמרכזיים הם עניינו של מחקר זה. יפתרונות תחבורה לא מספקים ל

לעומת בגרות תעודות לזכאות ם נמוכים של לידי ביטוי בשיעוריבא  ,ון, הוא החסם החינוכי. חסם זההראש

-שעומד על כבפער גדול בציוני הבחינה הפסיכומטרית כן יהודים ובפרט בזכאות לתעודות בגרות איכותיות ו

מסלולי קבל לים קשה להתלצעירים ערב. כתוצאה מכך, (2013)המרכז הארצי לבחינות והערכה, נקודות  120

. חסם הם להשתלב במקומות עבודה מתאימיםומכאן גם שקשה ל מבוקשים במוסדות להשכלה גבוההלימוד 

סוציו אקונומי בבסיסו, על פי -. החסם השני הנוOECD-זה הוצג כאחד המרכזיים בדו"חות המעקב של ה

 1ספר פרטיים בשל העלות הכרוכה בכךמתקשות לשלוח את ילדיהן לבתי  הסבר זה, משפחות דלות אמצעים

תמיכה כלכלית במהלך הלימודים בלום שכר לימוד ובתש ,במתן שיעורי עזר פרטיים וכן הן מתקשות

-Mazawi, 1995; Sa'di & Lewin;2014גינסבורג ופורת, -; ליס2014; למ"ס 2012אקדמיים )תמ"ת, 

Epstien, 2001.) 

המחקר הנוכחי מתמקד בבוגרי בתי ספר ערביים מובילים כאוכלוסייה שמאפשרת לבחון את המשמעות של 

במידה רבה על  ,, רוב תלמידיהם מתקבלים באופן סלקטיבינתוני ההשכלהינת שני החסמים האמורים. מבח

עולות במידה ניכרת על הממוצע  התוצאות שהם משיגים בבחינות הבגרות, ,כןאהישגים לימודיים ו סמך

עומדים בשורה אחת עם בתי הספר המובילים . למעשה, הם בקרב האוכלוסיות הערבית והיהודית כאחד

כלכלית, תלמידי בתי הספר הללו משתייכים לפלח -(. מבחינה חברתית2015דמה, בכלל המדינה )ש

                                                           
במסגרתה הוא מגביל במידה רבה את תשלומי ההורים  חברתיים.מזה מספר שנים, מקיים משרד החינוך מדיניות לצמצום פערים  1

המדיניות הזו טרם עוצבה ותשלום שכר  ,לערך, כך שבזמן לימודיה 30בגין הלימודים. עם זאת, המחקר בוחן אוכלוסייה בגיל 
 במסגרת בתי הספר הפרטיים. לימוד משמעותי היה מקובל
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במקרים והם נמנים על משפחות משכילות ומבוססות יחסית  האוכלוסייה הגבוה בקרב האוכלוסייה הערבית

ות כנסייתיים שקיימים מזה עשרות וסדמ. בנוסף, חלק ניכר מבתי הספר המובילים הם במשך דורותרבים 

 ,על בסיס חברתי במידה רבהגם המדינה(, כשהסלקציה אליהם היא קום לקם הוקמו עוד בטרם שנים )ח

 30הם אחיהם של הבוגרים. המחקר מתמקד בקבוצת הגיל של בני שמתקבלים אליהם  שכן רוב התלמידים

וכן הכיוון המקצועי של רובם כבר ברור  ,אקדמייםם הלימודירובם כבר סיים את הבגיל הזה והיות  ,לערך

 .בנסיבות של שוק העבודה בן זמנינוהוא עוצב 

מטרת העל של הסקירה הנוכחית היא אפוא, לבחון את ממדי השילוב של קבוצה מקרב החברה הערבית, 

-החסמים של השכלה ושל המצב הסוציו –ששני חסמים מרכזיים אינם אמורים להיות תקפים לגביה 

כלכלי של -מטרות עיקריות: הראשונה, להציג פרופיל חברתילסקירה זו שלוש אקונומי. באופן מוקד יותר, 

ה, יאוכלוסיית המחקר בהשוואה ליהודים וערבים בני ובנות גילם כרקע לבחינת שילובם בשוק העבודה. השני

הצגת השילוב של כלל אוכלוסיית המחקר בשוק העבודה, תוך השוואה לערבים ויהודים בני גילם והשלישית, 

הבלתי מועסקים, מי שהיגרו לחו"ל ואלה  -ינים כמה קבוצות ספציפיות בקרבם המאפיהצגת מדדי העבודה 

שהצליחו להשתלב במשלחי יד מבוקשים שרק מעטים מבין הערבים הצליחו להשתלב בהם, כמו בתחומי 

שנציגים מהאוכלוסייה הערבית  , מקצועות יוקרתייםהטכנולוגיה העילית )בשונה מרופאים, או עורכי דין

הקבוצה האחרונה היא בעלת חשיבות רבה שכן בקרבה צפוי ניצול מיטבי של  ים בהם מזה שנים(.משולב

 המשאב האנושי הן מבחינת העובדים עצמם והן מבחינת המשק בכללותו.

 מנהל המחקר במשרד העבודה והרווחהסקר שנערך על ידי  ,על שני מסדי נתונים. העיקרי הסקירה מבוססת

בוגרים של בתי הספר המובילים והשני, נתוני  200כלל ש( בקרב מדגם סטטנט סקריםה)באמצעות מכון 

של הלמ"ס, בהם נעשה שימוש לשם השוואה בין אוכלוסיית המחקר ויהודים וערבים בני  הסקר החברתי

 גילם בשורה של מדדים.
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 מתודולוגיה

 

 המדגם ושיטת הדגימה .א

שיטת הדגימה . 2017ערך בין החודשים מאי עד יולי ונ 26-33מרואיינים בטווח הגילאים  200המדגם כלל 

את המגוון מבחינת מיקומם ואופיים. הם כללו שלושה  וני הבוגרים מששה בתי ספר שייצגוהיא קבלת נת

. המשולשיישובי בתי ספר כנסייתיים מנצרת, שני בתי ספר כנסייתיים מחיפה ואחד הנושא אופי אסלאמי מ

הם  ,מבחינת ההשתייכות הדתית; (45.6%גברים ) 91-( ו54.4%נשים ) 109ל שיטת דגימה זו הביאה לייצוג ש

. מבחינת מצבם 2(%4.51דרוזים ) 24-( ו%6.45נוצרים ) 93מקרב המשיבים(,  %9.12מוסלמים ) 48מנו 

המשפחתי, רובם נשואים, חלק ניכר מהם רווקים וכן המדגם כלל מספר מצומם של גרושים ואלמנים. 

מהמשיבים( ביישובים ערביים )שם  73.9%) 133, מרכז הארץבשובים בצפון ויי 22-ב התגוררוהמשיבים 

( מתגוררים ביישובים בדומיננטיות יהודית )לרוב ערים 26.1%) 47 -ו הזדמנויות התעסוקה מצומצמות יותר(

( 38%) 57-, בעוד ש( מועסקים ביישובים יהודיים62%) 93מבחינת מקום עבודתם, הרי שרובם  3.מעורבות(

מכלל המדגם( שחיים  9%-מרואיינים )כ 18(. בנוסף לכך המדגם כלל 1)ראו לוח  שובים ערבייםימועסקים בי

בחו"ל. במקרים אלו נערכו הראיונות עם הוריהם ומטבע הדברים היה זה ראיון קצר יותר שלא כלל חלק 

 .ניכר מהשאלות

 םיינים עיקריים של אוכלוסיית המדג: מאפ1לוח 

 שיעור )באחוזים( מדד תכונה

 נשים מגדר

 גברים

54.4 

45.6 

 מוסלמים דת

 נוצרים

 דרוזים

29.1 

56.4 

14.5 

 רווק/ה מצב משפחתי

 מאורס/ת

 נשוי/אה

 גרוש/ה אלמן/נה

31.6 

5.0 

63.3 

2.2 

 ערבי יישוב המגורים

 עיר מעורבת/ יהודית

73.8 

26.2 

 ערבי יישוב העבודה

 עיר מעורבת/ יהודית

41.4 

58.6 

 

. הסקר (2016סקר החברתי של הלמ"ס )לשנת נתוני ה ואה ,ים הנוסף בו נעשה שימוש בסקירהנתונמסד ה

החברתי נערך מידי שנה וכולל שני חלקים, הראשון כללי, והוא נערך מידי שנה במתכונת דומה וחלק נוסף, 

ו השתמשנו נושאי, שמתמקד בכל שנה בתחום אחר. בסקירה זו נעשה שימוש בנתוני החלק הראשון ומתוכ

                                                           
שכן  ,של נוצריםיותר מדגם זה אינו תואם את כלל החברה הערבית מבחינת הפילוח הדתי. הוא כולל שיעור משמעותית  גבוה  2

ר גבוה של תושבי הערים נצרת וחיפה, שם שיעור הנוצרים בקרב וחלק ניכר מבתי הספר שנחקרו הנם כנסייתיים וכן הוא כולל שיע
 ייה הערבית גבוה בהשוואה לכלל הארץ.האוכלוס

 בקרב כלל האוכלוסייה הערבית. 8-10%במדגם לעומת  26%-כ, אוכלוסיית המדגם מקיימת ייצוג יתר של הערים המעורבות 3
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 ורווחה. נתוני הסקר החברתי שימשבוה לבודה, במאפיינים דמוגרפיים, בהשכהעוסקים בשוק הע סעיפיםב

 בטווח הגילאים הנבחן. האוכלוסיות היהודית והערביתלהשוואה בין אוכלוסיית המדגם לבין 

 
 מדדי הבדיקה .ב

 ,ענף כלכלי, גדלולרבות:  ,עבודהמקום הל בהתייחסדה שאלות לגבי השילוב בשוק העבו מגווןשאלון כלל ה

המשרות של לאיזו אוכלוסייה מספק את עיקר השירותים; פרטים אודות מו וקוימ ,בעלות עליוה

, הדרג )פועל, קידמשלח ידם ומשך הזמן שהם ממלאים את התפ אופן מציאת העבודה, המרואיינים כמו:

ת לגבי מידת היציבות התעסוקתית ושביעות שאלו לל הסקרכ ,שכר. בנוסףומנהל זוטר, מנהל בכיר, בעלים( 

הרצון מבחינת השכר ומבחינה מקצועית וכן שאלות לגבי גורמים שסייעו בקידומם מחד ולגבי חסמים 

. מכיוון שחלק אילו סיבות יין שלכמה זמן אינם מועסקים ובעט נבדק ,מאידך. לגבי הבלתי מועסקים

שורה  יםמרואיינהנשאלו  ,לגבי מעשיהם שם. בנוסףהם משפחותי נשאלולחו"ל,  רגימשמעותי מהמדגם ה

ילדים וגילם; פרטים לגבי השכלתם פר המצב משפחתי ועיסוקי בני הזוג, מס -ל פרטים דמוגרפיים ש

חלק  .בנספח א'(מופיע התיכונית והאקדמית ופרטים לגבי שילובם בקרב חברת הרוב היהודית )השאלון 

על מנת לאפשר השוואה בין אוכלוסיית המדגם לבין כלל  מתוך הסקר החברתי,משאלות הסקר נבחרו 

 .האוכלוסיות הערבית והיהודית מאותה קבוצת גיל

 

 המחקרי ההליך .ג

באמצעות נעשתה מהנהלות המוסדות. לאחר מכן הפניה אליהם התקבלו ל בוגרי בתי הספר שפרטי הקשר 

מהזמן  גרים, רובם נובער עם הבוקשיים משמעותיים ביצירת הקש של מכון סקרים. יצוין כי עלו סוקרים

 מבתי הספר התקבלוחלק ניכר ממספרי הטלפון )ש, בראש ובראשונה מכך שהרב שחלף מאז שסיימו ללמוד

יעו רבים הג במקרים מעבר לכך,ללא מענה.  או שהיו ( לא היו עדכנייםשנים בממוצע 12-והיו נכונים לפני כ

שיעור ההגעה  ,דרכי קשר עדכניות. למעשה ים לספקוכנשלא היו מ ,אל בני משפחה של הבוגרים הסוקרים

 .בוגרים( 2,500-)שעמדה על כ מבתי הספר התקבלהמרשימת הבוגרים ש 10%-אל הבוגרים עמד על פחות מ

 

 ניתוח הנתונים .ד

 , תוך הסבר הממצאים ומשמעותם מילולית.תיאורית קההצגה של סטטיסטימבוסס על ניתוח הנתונים 

 שילובהפרק השני בנוגע למדדים של ית המחקר, באוכלוסיכלכלי של -חברתי פרופיל להצגת ,וןהראש פרקב

 והיהודיתהערבית ות כלוסיהשוואה בין אוכלוסיית המדגם לבין כלל האונערכה בשוק העבודה. במסגרת זו 

. בנוסף, נערכה השוואה בין המינים ובין מהגילאים הנבחנים )בהתבסס על נתוני הסקר החברתי של למ"ס(

את מדדי השילוב  מתארק השלישי פרה. וחי בריבוע tקבוצות נוספות במסגרת המחקר על ידי שימוש במבחני 

הבלתי מועסקים, השוהים בחו"ל ומי שהצליחו  -ית המחקר של כמה קבוצות ספציפיות מקרב אוכלוסי

זו נעשה  גם במסגרת להשתלב במשלחי יד מבוקשים בתחומים שרק ערבים מעטים הצליחו להשתלב בהם.

 שימוש במבחנים סטטיסטים לבחינת הבדלים בין המינים.
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 פרק ראשון: 

 כלכלי של אוכלוסיית המדגם –פרופיל חברתי 

 

 

 דמוגרפיה .א

בישראל,  ביחס לחברה הערבית נומי גבוהואק-מצב סוציות מטבע הדברים אוכלוסיית המחקר מייצג

היא מייצגת היטב  ,אותה שכבת גיל. מעבר לכךמ יה יהודיתיאוכלוסהוא אף עולה על הים דק המדשבחלכ

היא  רבים מדדיםבכש ת בקרב החברה הערבית בישראל,מחברה מסורתית למודרני ברעמאת תהליכי ה

 דית והערבית.ויההבין החברות בטווח ש מצויה

ר ת שיעונמבחינת שיעור הרווקים והן מבחיהן של אוכלוסיית המחקר מצביע על כך ש המשפחתיה מצב

שיעור הגברים הרווקים גבוה  ,כצפוי. ע בין החברות היהודית והערביתמצויה בערך באמצ , היאואיםהנש

גבוה משמעותית ות ואים ומטבע הדברים שיעור הנשים הנשנשהמקביל בקרב ה שיעורהמשמעותית מ

ה זאת, . לגבי עיסוקיהם של בני הזוג, מסרו המרואיינים תמונת מצב המשלימ(2 משיעור הגברים )ראו לוח

מתוכם הנם בעלי השכלה אקדמית. בחינת משלחי היד של בני  73.1%-מבני הזוג מועסקים ו 91%על פיה 

הזוג בהשוואה לאוכלוסיית המדגם, מעלה דמיון רב בין שתי האוכלוסיות, מה שמעיד כצפוי על כך 

 שאוכלוסיית המדגם נוטה להינשא לדומים לה. 

בקרב כלל  61.9%מאוכלוסיית המדגם הנם הורים לילדים, לעומת  72.7% -מבחינת שיעורי ההורות, נמצא ש

(. נראה שביטחון 2בקרב האוכלוסייה היהודית מאותה קבוצת גיל )ראו לוח  47.2% -האוכלוסייה הערבית ו

כלכלי גבוה יחסית ממנו נהנית אוכלוסיית המדגם, יכול להסביר את שיעורי ההורות הגבוהים יותר בקרבם 

אוכלוסייה הערבית מאותה קבוצת גיל. נראה ששיעורי ההורות הנמוכים יותר לעומת לעומת כלל ה

האוכלוסייה היהודית, מוסברים בהבדלים תרבותיים בין החברות היהודית והערבית בארץ, שמביאים 

 להורות מאוחרת יותר בקרב יהודים )בעיקר חילוניים(.

ם שלעיל. המספר הילדים השכיח למשפחה מספר הילדים למשפחה, מציג תמונת מצב התומכת בממצאי

מקרב קבוצת המדגם עומד על שניים, לחלקם יש ילד אחד אולם היות ומדובר במשפחות צעירות יחסית, 

סביר שבהמשך חייהם יהיו במשפחות שניים עד שלושה ילדים. דפוס זה, מתאים לאוכלוסיות מערביות 

ם גבוהה יחסית, מאידך. בקרב כלל האוכלוסייה שמאופיינות בביטחון כלכלי יחסי מחד, לצד רמת חיי

הערבית גם כן המספר השכיח של ילדים הוא שניים, אולם שיעור המשפחות עם שלושה או ארבעה ילדים, 

גבוה יותר. מכיוון שמצבן הכלכלי פחות טוב בממוצע, נראה שהדבר נובע מסיבות של רמת חיים. בהשוואה 

וצת גיל, נמצא שהמספר השכיח גם הוא שני ילדים, אולם הפריסה למספר הילדים בקרב יהודים מאותה קב

רחבה הרבה יותר. הדבר נובע מגיל נישואין ממוצע גבוה יותר בדומה לחברות מערביות אחרות, לצד 

אוכלוסיות דתית וחרדית המאופיינות בשיעורי פריון כולל גבוהים יותר. יצוין כי הגיל החציוני של הילד 

אוכלוסיית המדגם עומד על שנתיים, מה שיכול להקשות על שילוב בתפקידים תובעניים הצעיר ביותר בקרב 

 בעיקר בקרב נשים.
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אפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית המדגם בהשוואה לכלל האוכלוסיות היהודית והערבית מ: 2לוח 

 )באחוזים( 33-27בגילאי 

 וסייתאוכל מדדים פרמטר

 המדגם

 

כלל 

האוכלוסייה 

 תערביה

 כלל

האוכלוסייה 

 תיהודיה

 יםרווק מצב משפחתי

 איםנשו

 ים/ אלמניםגרוש

 

 סה"כ

43.3 

60.4 

2.2 

 

100 

32.3 

65.1 

* 

 

100 

41.4 

55.4 

2.8 

 

100 

 0 מספר ילדים

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 סה"כ

27.3 

23.6 

32.7 

14.5 

1.9 

 

 

 

 

100 

38.1 

11.8 

19.9 

17.0 

7.7 

* 

* 

 

 

100 

52.8 

15.8 

16.2 

7.8 

4.0 

1.7 

1.2 

* 

 

100 

מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר המחקר, לכלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של 

2016 

 

 

 לימודים והשכלה .ב

אקונומית גבוהה יחסית, בדגש על ממדי ההשכלה. -כידוע, אוכלוסיית המדגם מאופיינית ברובה ברמה סוציו

מציג את נתוני ההשכלה של  3להשכלת ההורים. לוח  חשוב לומר שהמאפיינים הללו קשורים באופן הדוק

מהם, בעיקר נשים, הם אקדמאים, נתונים גבוהים מאוד גם  40%-ל 30הורי המרואיינים, ממנו עולה שבין 

כיום, אולם בוודאי שנכון לדור הקודם. יחד עם זאת, לחלק לא מבוטל מהם השכלה יסודית או תיכונית ללא 

ם אלה מצביעים על מוביליות בין דורית משמעותית מבחינת ממדי החינוך כפי (, נתוני20%-בגרות )מעל ל

 שיבהירו נתונים בהמשך סעיף זה.
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 בקרב אוכלוסיית המדגם )באחוזים( הוריםההשכלת : 3לוח 

 אם אב השכלהרמת 

 יסודית

 תיכונית ללא בגרות

 תיכונית עם בגרות

 מכללה / סמינר למורים

 הנדסאי

 ראשוןאקדמאית, תואר 

 אקדמאית, תואר שני

 אקדמאית, תואר שלישי

 

 סה"כ

13.2 

13.7 

30.8 

1.6 

1.6 

21.4 

11.0 

3.8 

 

100% 

10.4 

12.6 

32.6 

3.8 

5 

25.3 

10.4 

11.1 

 

100% 

 מקור: הסקר שנערך המסגרת המחקר

 

 מאוד. הדברים מוצגיםהנו גבוה  ם והשכלהלימודיסיית המחקר מבחינת הישגים בכצפוי, החתך של אוכלו

, המרכז נתונים לגבי התעודה הגבוהה ביותר של אוכלוסיית המדגם בהשוואה לאוכלוסיות היהודית 4בלוח 

 והערבית מאותה קבוצת גיל.

 

בקרב אוכלוסיית המדגם ובקרב כלל האוכלוסיות היהודית והערבית  התעודה הגבוהה ביותר: 4לוח 

 )באחוזים( 33-27בגילאי 

 המדגםוסיית אוכל השכלה

 

 יהודים ערבים

 יסודית

 תיכונית ללא בגרות

 תיכונית עם בגרות

על תיכוני שאינה תעודת 

 בגרות 

 אקדמאית, תואר ראשון

 אקדמאית, תואר שני

 אקדמאית, תואר שלישי

 תעודה אחרת שלא צוינה

 

 "כסה

0 

0 

7.7 

6.6 

57.1 

25.3 

3 

0 

 

 

100% 

* 

14.7 

20.4 

13.1 

18.8 

3.5 

* 

28.4 

 

 

100% 

* 

14.6 

25.0 

15.4 

26.0 

9.6 

* 

8.9 

 

 

100% 

 2016מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר המחקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של 

 * התוצאות בטווח טעות הדגמה הסטטיסטית.
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השכלה אקדמית וכן שפרופיל  , הנו בעל(82.7%כי רובה המכריע של אוכלוסיית המדגם ) ,מעיון בטבלה עולה

בלימודי התיכון כלל המדגם  של היהודית. מזה של האוכלוסייה הערבית והן מזהלה שלה גבוה הן ההשכ

הם לש )יח"ל( הלימוד יחידותמספר ע והחציון של וצהממ( הנם בעלי זכאות לתעודת בגרות, כש100%)

ית ברמה של מהמשיבים למדו אנגל 48.5%. בנוסף, 21-51יחידות הלימוד עומד על  טווחו 33ד על לבגרות עומ

לגבי לימודי . (יח"ל 3ברמה של  משיב יחיד שלמד יח"ל )מה שמותיר 4ברמה של  46.0%-יח"ל וחמש 

ברמה של ארבע יח"ל, כך שרק  33.1%יח"ל;  5למדו את המקצוע ברמה של  46.5%-המתמטיקה, נמצא ש

מדגם השלימה את יח"ל. אוכלוסיית ה 3מיעוט מקרבם, השלים את לימודי המתמטיקה לבגרות ברמה של 

יח"ל  5תעודות בגרות עם מספר רב יחסית של יחידות לימוד והם למדו שורה של מקצועות בהיקף מוגבר של 

פיסיקה,  -גם מעבר לאנגלית ומתמטיקה. המקצועות השכיחים בהם תגברו את הלמודים היו המדעיים 

 עברית וערבית. -כימיה וביולוגיה לצד שפות 

צעים של ציוני הבגרות שלהם וגבוה מאוד, להלן טווח הממציונים גרות בממוצע בהם השלימו את לימודי ה

יה ה 7.1%-; ל80-89היה ממוצע ציונים שנע בין  5.5% -כולל הבונוס של מוסדות הלימודי האקדמיים: ל

 -ר מקרבםולאילו לקבוצה הגדולה ביות 100-110עמד הממוצע על בין  29.7%; בקרב 90-99ע בין ממוצע שנ

ד דצע ציונים כזה מאפשר להתמו(. ברור שממו1)ראו איור  110-ני בגרות של מעל להיה ממוצע ציו ,34.5%

מות במסלולי לימוד המבוקשים במוסדות להשכלה גבוהה )זאת מבלי להתייחס לנתוני קבלה אחרים ועל מק

 .(אישיים כמו ציון הבחינה הפסיכומטרית או ראיונות

 

 תעודת הבגרות )כולל בונוסים( בקרב אוכלוסיית המדגם )באחוזים( : פילוח ממוצע ציוני1איור 

 מקור: הסקר שנערך במסגרת המחקר

 

 

 

80-89
7%

90-99
9%

100-110
39%

100<
45%
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למדו במוסדות  90%-השכלה אקדמית. מרביתם, קצת למעלה מ כאמור, רובם המכריע של הנדגמים הנו בעל

( 7.7%ת )( באוניברסיטה העברי12.9%(; בטכניון )32.2%בעיקר באוניברסיטת חיפה ) ,בישראל

. מבין מי שלא למדו בישראל, הרוב השתלם בירדן או ברשות הפלסטינית (7.0%ובאוניברסיטת תל אביב )

בריטניה, גרמניה, יוון והונגריה )אחד בכל מדינה(. מבין הלומדים בארץ,  -( ומיעוטם במדינה אירופה 5%-)כ

( ועוד חלק קטן למד 11.6%ליות )(, מיעוט מקרבם למד במכללות כל80.1%הרוב למדו באוניברסיטאות )

 (.2( )ראו איור 8.3%במוכללות להוראה  )

 

 : פילוח מוסדות המוסדות להשכלה גבוהה בהם למדו המשיבים )באחוזים(2איור 

 מקור: הסקר שנערך במסגרת המחקר

 

וד בשלב הבא נבחנו מקצועות הלימוד של אוכלוסיית המדגם בלימודים האקדמיים בהשוואה לתחומי הלימ

כצפוי מגוון אוכלוסיית המדגם למדה בהם השתלמו בני גילם מקרב האוכלוסיות היהודית והערבית. נמצא, ש

)רוקחות, סיעוד ופיזיותרפיה( עות עזר רפואיים ורפואה ומקצהיות של תחומי ההוראה, נטבדומינ תחומים,

מי המדע תחו של וכלוסיית המחקר לעניין זה, הוא הדומיננטיותמשפטים. מה שמייחד את אכן ו

ההשוואה לכלל האוכלוסייה הערבית בעייתית מהווים פלח ניכר מאוכלוסיית המדגם. והמתמטיקה, ש

במקרה זה, כיוון שלמעט תחום ההוראה, כלל הערבים שהשלימו תואר אקדמי, היוו פחות מטעות הדגימה 

האוכלוסייה הערבית, שכן בסקר החברתי. שיעור הסטודנטים להוראה דומה בקרב אוכלוסיית המדגם וכלל 

ההוראה עדיין מהווה כיוון תעסוקה משמעותי שנתפס כיציב בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. בהשוואה 

לאוכלוסייה היהודית, ניכר כי אוכלוסיית המדגם נוטה פחות ללמוד תחומים שהיצע המשרות בהם נמוך 

יהם, תחומים שאופק תעסוקתי בסיומם כמו יותר כמו מדעי הרוח, אומנויות ומדעי החברה ומבכרת על פנ

בתחומי הוראה, הרפואה ולימודי עזר רפואיים. לאבחנה הזו היו שני חריגים עיקריים, הראשון ששיעור 

הערבים שהשתלמו במקצועות העסקים ומדעי הניהול, היה נמוך משמעותית לעומת האוכלוסייה היהודית, 

אוניברסיטת חיפה
35%

הטכניון
האוניברסיטה העברית16%

11%

אוניברסיטת תל אביב
9%

אוניברסיטאות אחרות 
בישראל

7%

מכללות כלליות  
בישראל

8%

מכללות להוראה  
בישראל

9%

ל"אוניברסיטאות בחו
5%
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שיוכלו להגיע למשרה מתאימה בסיום הלימודים ואילו ערבים כפי הנראה מכיוון שסטודנטים יהודים סברו 

העריכו שהסיכויים לכך נמוכים. השני, ששיעור הערבים שהשתלמו בתחומים המדעיים )במתמטיקה, 

סטטיסטיקה ומדעי מחשב והמדעים הביולוגיים( היה גבוה משמעותית מזה של היהודים, מה שכנראה קשור 

 לרקע החינוכי שממנו הגיעו. 

בי האוריינטציה של הלימודים לשילוב בשוק העבודה, נראה שגם בקרב אוכלוסיית המדגם נשמרים דפוסי לג

ההשכלה בדומה למצב השכיח בקרב כלל האקדמאים הערבים. רוב הסטודנטים הערבים רוכשים כאמור 

מו השכלה בתחומים שיבטיחו להם תעסוקה יציבה בתחומים שהציבור הערבי משולב מזה שנים רבות כ

-בתחומי ההוראה, הרפואה, מקצועות העזר הרפואיים וההנדסה האזרחית. יחד עם זאת, ראוי לציין כש

מקרב אוכלוסיית המדגם השתלבו במקצועות שיכולים להביא לשילוב בתחום שמעבר לאילו  30%

תחומי  מציג השוואה בין אוכלוסיית המדגם והאוכלוסיות היהודית והערבית מבחינת 5ה"מסורתיים". לוח 

 הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

: תחום לימודים אקדמיים בקרב אוכלוסיית המדגם ובהשוואה לכלל האוכלוסיות היהודית והערבית 5לוח 

 )באחוזים( 33-27בגילאי 

 וסייתאוכל תחום לימוד  

 המדגם

 יהודים ערבים

 מדעי הרוח הכלליים

 אזורייםדים ומישפות ספריות ול

 אהחינוך והכשרה להור

 אמנויות ואמנות שימושית

 מדעי החברה

 עסקים ומדעי הניהול

 משפטים

 רפואה כללית

 מקצועות עזר רפואיים

 סטטיסטיקה ומדעי המחשב מתמטיקה

 המדעים הפיסיקליים

 מדעים ביולוגיים

 כלותריהנדסה ואד

 לא יודע

 

 סה"כ

0.6 

5.1 

20.5 

0.6 

5.1 

7.6 

7.6 

9.6 

12.8 

13.4 

1.9 

8.3 

5.7 

0.0 

 

100% 

* 

* 

20.9 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

100% 

2.7 

* 

11.0 

5.9 

23.3 

19.2 

6.8 

* 

* 

4.3 

* 

4.2 

13.9 

* 

 

100% 

מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר המחקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של 

2016. 

 * התוצאות בטווח טעות הדגמה הסטטיסטית

 

קדמי, נשאלו הנדגמים באשר לסיבה לבחירת מקצוע הלימוד והתוצאות בהמשך לתחום הלימודים לתואר א

גרסו שהסיכוי למצוא  10%מהם מסרו כי בחרו בתחום הלימודי בשל עניין אישי;  75%מפתיעות למדי. 

מסרו שבחרו בתחום לימוד בהמלצת חברים, משפחה או  10%עבודה מכניסה ויציבה הוא שהנחה אותם; 
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, מסרו שבחרו בתחום לימודי בשל 1.7%-עלה בידם להתקבל לתחום שבו רצו וכיוון שלא  3.3%מכרים; 

סיבות אחרות. מניתוח התשובות עולה אפוא תמונה הסותרת את תחומי הלימוד שנבחרו, שכן אילו משקפים 

דפוסים שמרניים, בראשם הסבירות למצוא מקום עבודה עם סיום הלימודים כשיקול דומיננטי. יתכן 

לק מהנשאלים התחומים בהם יש הזדמנויות בשוק העבודה הם גם בעלי עניין. הסבר אפשרי שלפחות לגבי ח

אחר, הוא שמדובר באוכלוסייה סקרנית שמוצאת עניין במגוון תחומים ומידת העניין גוברת מבחינתם על 

 השיקול היישומי.

ת שאלה לגבי ממוצע מעבר לתחומי הלימוד עצמם, נבחנו גם מידת ההצלחה בלימודים האקדמיים, באמצעו

מהם  5.1%-ציונים בתואר. שעל פי הדיווחים שמסרו, נמצא כצפוי, שהם סיימו את הלימודים בהצלחה כש

 21.8%; 85-90בממוצע  28.2%; 90-94בממוצע ציונים  20.5%; 95-100השלימו אותם בממוצע ציונים 

 (.3)ראו איור  80-בציון הנמוך מ 12.8%ורק  80-84בממוצע 

 

 : פילוח טווחי ממוצע הציונים של המשתתפים בלימודים אקדמיים )באחוזים(3איור 

 מקור: הסקר שנערך במסגרת המחקר

 

 שילוב בחברת הרוב היהודי .ג

 בחברת הרוב שלה לובל אוכלוסיית המחקר, הוא מידת השיכלכלי ש-יתהצגת הפרופיל החברגורם נוסף ב

ר הצביעו על קשר הדוק בינו לבין שילוב בשוק העבודה היהודי. הוא נכלל במסגרת הסקירה היות ומחקרי עב

(. כבר צוין לגבי תכונות המדגם, Beckhusen et al., 2013; Patacchini & Zenou, 2012של קבוצות מיעוט )

כי לערים המעורבות יש בו ייצוג יתר לעומת כלל האוכלוסייה הערבית בישראל. בנוסף לכך, חלק משמעותי 

ללו בחיפה, מגיע מיישובי המשולש ואף מהנגב, כשחלקם נשארו ללון בעיר וחזרו מתלמידי בתי הספר ה

לביתם רק בסופי שבוע. יש להניח שחשיפה זו הביאה לרמת הכרות משמעותית יותר מהחתך המייצג את 

 כלל החברה הערבית בישראל.

<80
14%

80-84
25%

85-90
32%

90-94
23%

95-100
6%
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רו שיש להם הכרות ( מס98%-אוכלוסיית המדגם נשאלה לגבי הכרות עם יהודים וכצפוי, רובם המוחלט )כ

אישית עם קבוצת הרוב במדינה, נראה ששיעור זה גבוה משמעותית מכלל האוכלוסייה הערבית בגילאים 

-הנבדקים. מבחינת כמות היהודים שהם מכירים על בסיס אישי, הרי שהכמות נעה מבודדים ועד למאות כש

הכרות משמעותית עם החברה היה המספר החציוני, בכלל זה בקרב הנשים במדגם. הדבר מעיד על  50

היהודית. בהמשך נשאלו האם יש להם חברים אישיים יהודיים, כסממן מחייב יותר של יחסים וכזה המבוסס 

(, השיבו בחיוב. יתר על כן, המספר החציוני של חברים יהודיים 95.6%במידה רבה על בחירה, ורובם המכריע )

מבחינת נסיבות ההכרות עם החברים היהודיים, נמצא בקרבם, עמד על חמישה בקרב גברים ונשים כאחד. 

( ואת מיעוטם, הכירו 35.6%( או במהלך הלימודים האקדמיים )58.6%שאת מרביתם הכירו במקום העבודה )

 (.1.7%( או בנסיבות אחרות )1.1%(, במהלך פעילות פנאי )2.9%באזור המגורים )

חשוב להציג מרכיב רגשי לגבי מידת השילוב המדינה, בנוסף להכרות עם יהודיים ולקשרי חברות עימם, היה 

 ,Battu & Zenouשכן גם הוא מוכר בספרות כבעל חשיבות לשילוב בשוק העבודה בקרב קבוצות מיעוט )

2010; Bisin et al., 2011 ,ובוודאי שהוא רלוונטי לנוכח מצבם הפוליטי של הערבים במדינה. לשם כך )

רכיבי הזהות הקולקטיבית שלהם, תוך התייחסות לזהויות הערבית, נשאלו המרואיינים שאלות לגבי מ

הדתית )מוסלמית, נוצרית או דרוזית(, הישראלית והפלסטינית. תשובותיהם מעידות על שילוב מוגבל 

מהנשאלים ראו בו "חשוב" או "חשוב מאוד" הוא הזהות  65.1%-במדינה. מרכיב הזהות המרכזי שכ

מהנשאלים רואים בו "חשוב" או "חשוב מאוד". רק  35%-תו הוא הדתי, כשהערבית; המרכיב השני בחשיבו

לגבי הזהות  30.8% -"חשובות" או "חשובות מאוד" -מיעוט מקרב המשיבים, ראו בזהויות הלאומיות כ

לגבי הזהות הישראלית. למעשה, בין שליש למחצית מהנשאלים, הגדירו את הזהויות  20.8% -הפלסטינית ו

לגבי  40%-לגבי הפלסטינית ו 37.4% -"כלל לא חשובות" -כ"לא חשובות" או שכ הלאומיות שלהם

(. נראה שדפוס הזהות שאמצו, מאפשר להם שילוב בשוק העבודה בישראל, כך 6הישראלית )ראו לוח 

 שהזהות הערבית נתפסת כזהות תרבותית בעוד שהזהויות הלאומיות, נדחקות לקרן זווית.

 

 קטיבית העיקריים בקרב המדגם )באחוזים(*: דפוסי הזהות הקול6לוח 

דפוס 

 הזהות

 רמת החשיבות

כלל לא 

 חשוב

חשוב    

 מאוד

 ערבי

 דתי

 ישראלי

 פלסטיני

11 

40.7 

29.0 

26.4 

4.4 

4.4 

11.0 

11.0 

12.6 

11.5 

23.1 

18.1 

11.5 

7.1 

8.2 

12.1 

53.6 

28.6 

12.6 

18.7 

 מקור: הסקר שנערך המסגרת המחקר
 לא ענו על השאלות בנוגע לדפוסי הזהות.מהמשתתפים  10%-* כ
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 מקום המגורים והעיסוקים של אוכלוסיית המדגם .ד

(. יחד עם זאת, מיעוט משמעותי מקרבה היגר 91%רובה  המוחלט של אוכלוסיית המדגם מתגורר בישראל )

כמחצית מהם  לחו"ל. הרוב המכריע של המתגוררים בארץ מועסקים, בעוד שלגבי מי שהיגר לחו"ל, הרי שרק

(. הפרקים הבאים יציגו השילוב של האוכלוסיות השונות בשוק העבודה. מטבע 4מועסקים )ראו איור 

הדברים הם יתמקדו בתושבי הארץ, אולם אחד הסעיפים בפרק החותם את הסקירה, יתמקד במי שהיגרו 

 לחו"ל.

 

 

 : מקום המגורים ועיסוקים של אוכלוסיית המדגם4איור 

 

 שנערך המסגרת המחקרמקור: הסקר 

  

מתגוררים בארץ מועסקים מתגוררים בארץ לא מועסקים

ל מועסקים"מתגוררים בחו ל לא מועסקים"מתגוררים בחו
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 פרק שני: 

 דפוסי השילוב בשוק העבודה

 

 

 השתתפות בתעסוקה  .א

חינה זו, המדד הראשון אליו מתייחסת הסקירה מבחינת השילוב בשוק העבודה. מבשיעור ההעסקה הוא 

מועסקים, כשגם  אינם 14.3%מועסקים ואילו רק  85.7% -אוכלוסיית המדגם נמצא שהרוב המכריע בקרב 

וסייה זו משתייכת לכוח העבודה. בבחינת ההבדלים המגדריים לעניין זה, נמצא כצפוי ששיעורי וכלא

התעסוקה בקרב גברים, היו גבוהים מאילו של הנשים, אם כי חשוב לומר שלא מדובר בהבדל בעל מובהקות 

ת המדגם סטטיסטית, מה ששונה משמעותית מכלל האוכלוסייה הערבית. עוד עולה מהשוואה בין אוכלוסיי

לבין כלל החברה הערבית, כי שיעורי התעסוקה בקרב המדגם, גבוהים משמעותית מאלה בקרב כלל 

-אינם מועסקים ו 4%מקרב קבוצת הגיל מועסקים,  61.8%יה הערבית מאותה קבוצה גיל, שם יהאוכלוס

דגם גבוהים מה. יתר על כן, שיעורי התעסוקה בקרב אוכלוסיית אינם שייכים כלל לכוח העבודה 34.2%

שם שיעורי התעסוקה עומדים על  ,ייה היהודית מאותה קבוצת גילסבמידה ניכרת גם מאלה של האוכלו

מפרט את הנתונים  7בודה, לוח ח העואינם שייכים לכ 14.9%-ו 5.8%; שיעור הבלתי מועסקים 79.2%

 בהקשר.

 

 )באחוזים(. 33-27ילאי בקרב אוכלוסיות המדגם ויהודים וערבים בג שילוב בשוק העבודה: 7לוח 

 יהודים ערבים אוכלוסיית המדגם סטטוס העסקה

 מועסק

 גברים

 נשים

 לא מועסק

 גברים

 נשים

 ח העבודהושייך לכ אינו

 

 סה"כ

85.7 

89.2 

82.8 

14.3 

10.8 

17.2 

0 

 

100% 

61.8 

 

 

4 

 

 

34.2 

 

100% 

79.3 

 

 

5.8 

 

 

14.9 

 

100% 

אוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר המחקר, כלל ה
2016. 

. מדד זה נבחר, משך הזמן בו הועסקו במהלך כל חייהם -בשוק העבודה נבחן גם מדד נוסף במסגרת השילוב 

נמצא שחציון  ,טווח זמנים רחב יותר. מבחינה זובדוק את התעסוקה מעבר לנקודת זמן אחת, גם בשכן יש ל

ינתן גות זמן התעסוקה היא נורמאלית. בה, כשהתפל10רב אוכלוסיית המדגם עומד על ות ההעסקה בקשנ

ם, הוא סיית המדגו, נראה שהדפוס הנפוץ בקרב אוכל33-ל 26סיית המדגם הנו בין שטווח הגילאים של אוכלו

ות יתר על כן, בבחינת הנדגמים בעלי מספר נמוך יחסית של שנ ה לבגרות.עבודה בשכר מסמוך לגיל ההגע

עבודה )עד ארבע(, עלה שחלק ניכר מהם מועסקים בהווה במשרות מבוקשות שחייבו מסלול לימודים תובעני 

כמו רופאים או מהנדסים בענפי הטכנולוגיה העילית )שכפי הנראה משפחותיהם סייעו להם כלכלית באותה 
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וחר יותר בשוק תקופה(. למעשה, שנות התעסוקה המועטות שלהם באופן יחסי, הקשורות בשילוב מא

 העבודה ובמידה רבה גם אפשרו אותו.

בהקשר זה נערכה גם השוואה בין נשים וגברים בקרב המדגם )לאור שילובן הנמוך של נשים ערביות בשוק 

העבודה(. ההשוואה גם בהיבט זה, מצביעה על כך ששני המינים הועסקו במשך עיקר שנותיהם כבגירים, אם 

שנערך בהקשר,  tבקרב נשים. יצוין כי מבחן  8.66לעומת  10.77ך יותר שנים כי גברים הועסקו בממוצע במש

(. ממצא מעניין נוסף שעלה מהבדיקה האמורה, הוא t=3.21; df=180; p<0.002הצביע על הבדל מובהק )

לעומת  5.06שסטיית התקן מבחינת משך ההעסקה הכוללת בקרב גברים, הייתה גבוהה יותר לעומת נשים )

שמעיד על התפלגות מאוזנת יותר של שנות תעסוקה בקרב נשים. הדבר משלים את התמונה, על (, מה 3.8

 פיה בקרב אוכלוסיית מדגם, מרבית הנשים משולבות בעבודה )בשונה מכלל החברה הערבית(.

 מקום העבודה .ב
דים הסעיף השני במסגרת סקירת השילוב בשוק העבודה, מתמקד במקומות העבודה. במסגרת זו נבחנו המד

הבאים: למי מספק העסק את עיקר השירותים, בבעלות של מי הוא, באילו ענפים כלכליים מועסקים 

הנציגים של אוכלוסיית המדגם ומהו גודל הארגונים המעסיקים אותם. לעניין קהל היעד לאספקת 

שווה; היהודית והערבית במידה  אוכלוסייההשירותים, נמצא שהשכיח היה בתי עסק המספקים שירותים ל

בית; השלישי, בתי עסק שספקו את עיקר השירותים מדרג היו בתי עסק שספקו שירותים לחברה הערב שניה

מובהק (. ראוי לציין, שנמצא מתאם 8 לאומי ורק לאחר מכן לאוכלוסייה יהודית )ראו לוח-לקהל לקוחות בין

 ;r=0.431ישוב תואם )ים בקומייה יהודית או ערבית, לבין מיהשירותים לאוכלוסבין בתי עסק שספקו את 

p<0.001 .) 

בהמשך לכך בדקנו מהי הבעלות של מקומות העבודה בהם מועסקת אוכלוסיית המדגם. השכיח במקרה זה, 

היה מקומות עבודה בבעלות ממשלתית )בעיקר משרד החינוך, בתי חולים וקופות חולים(. לאחר מכן היו 

ל )במימון פרטי(, בעלות בין לאומית ובעלות ערבית ויהודית ערבים מישראל )במימון פרטי(, יהודים מישרא

(. גם במקרה זה ראוי לציין, שנמצא מתאם מובהק בין בעלות ערבית ויהודית לבין 8משותפת )ראו לוח 

 (.r=0.350; p<0.002מיקום בית העסק ביישוב דומה )

קת אוכלוסיית המדגם : הבעלות וצרכני השירותים העיקריים של מקומות העבודה בהם מועס8לוח 

 )באחוזים(

הבעלות על מקום  הבעלות/ צרכני השירותים

 העבודה

האוכלוסייה הצורכת את  

 עיקר השירותים

 ערבית

 יהודית

יהודית וערבית משותפת או במידה 

 דומה

 בין לאומית

 ישראלית ממשלתית

 

 "כסה

30.1 

18.6 

7.1 

10.9 

32.7 

 

 

100% 

30.1 

7.1 

45.5 

17.3 

* 

 

 

100% 

 : הסקר שנערך במסגרת המחקרמקור

 * קטגוריה לא רלוונטית
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ענפי הכלכלה בהם משולבת אוכלוסיית המדגם. פילוח זה מוצג גם בהשוואה  שלב הבא מוצג פילוחב

ת גיל. באופן כללי ניתן לומר שאוכלוסיית המדגם צלאוכלוסיות הערבית והיהודית המשתייכות לאותה קבו

בדומיננטיות של ענפי החינוך, הבריאות והשירותים המקצועיים  ,לייםמשולבת במגוון רחב של ענפים כלכ

המשקף את התעסוקה של אקדמאים ערבים בישראל. בהשוואה לכלל האוכלוסייה  ,השונים. זהו פילוח צפוי

שכן היא מיוצגת בסקטורים  ,הערבית מאותה קבוצת גיל, אוכלוסיית המדגם משקפת כצפוי, חתך גבוה יותר

בעוד שהמגזרים הדומיננטיים בקרב כלל החברה הערבית הם בינוי, תעשייה  ,ה גבוהההדורשים השכל

 (.47.6%וחרושת ומסחר הכוללים קרוב למחצית מהמועסקים בקרב קבוצת הגיל הנבחנת )

נמצא שגברים מועסקים במגוון רחב יותר של ענפים כלכליים. החל במסחר, דרך ענפי  ,בהשוואה בין המינים

נשים . אות ועד לענפי השירותים המקצועיים, מדעיים וטכניים וענפי המידע והתקשורתהתעשייה, הברי

לעומתם, מועסקות בעיקר בתחומי החינוך, הבריאות והסעד ובענף השירותים המקצועיים, מדעיים 

וטכניים. מעבר למגוון, נמצא שלשני המינים ייצוג גבוה בענפי הבריאות, הסעד והרווחה וכן השירותים 

 ועיים, המדעיים והטכניים.המקצ

ההשוואה לאוכלוסייה היהודית מקבוצת הגיל הנבחנת, מעלה כמה נקודות בעלות עניין. כצפוי, אוכלוסיית 

כענפים שזוכים לייצוג רחב בקרב  ,המדגם משולבת בשיעורים גבוהים יותר בענפי החינוך והבריאות

ענפים בחתך נמוך יותר כמו תעשייה אקדמאים ערבים. אוכלוסיית המדגם משולבת במידה פחותה ב

חה להשתלב בתחומים יוחרושת, מסחר ותיקון כלי רכב, כאוכלוסייה בעלת השכלה אקדמית שהצל

מתאימים. שיעורים גבוהים יותר מקרבם משולבים בענפים המספקים שירותים מקצועיים, מדעיים 

לעומת כלל האוכלוסייה  חותהבמידה פ וטכניים. בנוסף, חשוב לציין כי אוכלוסיית המדגם משולבת

טחון וביטוח לאומי( ובעיקר, הם פחות משולבים יי )מנהל מקומי, מנהל ציבורי ובהציבורבסקטור  ,היהודית

למרות שהם  ,זאת )עיקר תחומי הטכנולוגיה העילית(. בתחומי הניהול והתמיכה ובתחומי המידע והתקשורת

זה של כלל האוכלוסייה היהודית. נראה שהדבר קשור זה השכלה מדעית, גבוה מ בכללבעלי חתך השכלה ו

 (.9 הללו )ראו את פירוט הנתונים בלוח ישות הנמוכה יותר שלהם למשרותלנג
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בגילאי  : פילוח השילוב בשוק העבודה מבחינת ענף כלכלי בקרב אוכלוסיות המדגם ויהודים וערבים9לוח 

 )באחוזים( 33-27

אוכלוסיית  ענף כלכלי

 גםהמד

 

 יהודים ערבים

 [C]תעשייה וחרושת 

 [F]בינוי 

מסחר סיטונאי וקמעונאי, תיקון כלי רכב מנועיים 

 [G]ואופנועים 

 [H]שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות 

 [I]שירותי אירוח ואוכל

 [J]מידע תקשורת 

 [K]שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 

 [L]פעילויות בנדל"ן 

 [M]דעיים וטכניים מקצועיים, מ םשירותי

 [N]שירותי ניהול ותמיכה 

 [O]מנהל מקומי, מנהל ציבורי ובטחון, ביטוח לאומי חובה 

 [P]חינוך 

 [Q]שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד 

 [R]אומנות, בידור ופנאי 

 [S]שירותים אחרים 

 לא ידוע

 

 

 "כסה

5.0 

2.5 

4.0 

 

0 

2.0 

8.5 

4.0 

1.0 

14.0 

0 

1.5 

19.5 

14.5 

0 

0.5 

0 

 

 

100% 

15.2 

17.5 

14.9 

 

6.2 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

11.7 

10.2 

* 

* 

* 

 

 

100% 

9.0 

2.6 

12.9 

 

3.4 

5.7 

10.7 

4.8 

1.4 

10.7 

5.2 

7.5 

11.7 

7.1 

3.4 

2.6 

1.3 

 

 

100% 

 .2016מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של 

 * בטווח טעות הדגימה

 

גודל החברה בה הועסקו אנשי מדגם. מהבחינה הזו עלה שקרוב המדד הבא שנבחן לגבי מקומות העבודה הוא 

בחברות  40%-ל בינוני וכדבחברה מגו 15%-, כעובדים( 50)הכוללת עד  צית מהם מועסקים בחברה קטנהחלמ

 (80%-)קרוב ל המכריע שם הרוב ,גדולות. דפוס זה שונה במידה מהותית מהקיים בקרב כלל החברה הערבית

גבוה אף יותר  ,סקה של אוכלוסיית המדגם בחברות גדולותעמועסק בחברות קטנות. יתר על כן, שיעור הה

)מחוץ  ה היהודית. הדבר מעיד על שילובם הניכר בשוק העבודה הכללי בישראליכלוסיומאשר בקרב הא

וארגונים, ראו  חברות דום שלהם באותםנציאל הקיעיד במידת מה על פוטלה לליישובים הערביים( ואף יכו

 .5איור 
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 27-33אה לערבים ויהודים בגילאי : גודל החברה בה מועסקים אנשי קבוצת המדגם בהשוו5איור 

 )באחוזים(

מקורות: לאוכלוסיית המדגם מהסקר, לגבי כלל האוכלוסיות היהודית והערבית, עיבוד נתוני הסקר החברתי של 

 .2016למ"ס של 

 

 משרות בהן מועסקיםג. ה

 משלח היד
בהמשך לסעיף הקודם שסקר את מקומות העבודה בהם השתלבה אוכלוסיית המדגם, הסעיף הנוכחי יציג 

פרטים לגבי המשרות בהן השתלבו חבריה. במסגרת זו הסקירה תתייחס למשלחי היד שלהם, הדרג במקום 

התעסוקתית. בדומה לסעיפים הקודמים,  העבודה, השכר, היקף המשרות, אופן מציאת המשרה וכן ליציבות

 גם בסעיף זה תהיה השוואה בחלק מהמדדים לכלל האוכלוסיות היהודית והערבית מאותה קבוצת גיל. 

 ,75%-, כהוא שרובם הגדולמבחינה זו, . הנתון הבולט ביותר תחילה יוצגו משלחי היד של אוכלוסיית המדגם

חו ישהצל על כך אלא גם ,רק על כך שרכשו השכלה אקדמית , דבר המעיד לאיםיד אקדמי ימשלחבמועסקים 

מיוצגים במדגם הנדסאים וטכנאים, עובדי מכירות ושירותים  תלב במקצוע מתאים. בנוסף לאקדמאיםלהש

בהשוואה בין המינים, נמצא שהן גברים והן נשים מועסקים במשלחי יד  ומנהלים, כולם במידה שווה בערך.

ים במקצועות שונים. נשים מיוצגות בעיקר במערכת החינוך )כמורות למגוון אקדמיים, אם כי הם מועסק

גילאים, גננות ויועצות חינוכיות( וכאחיות במערכת הבריאות, בנוסף לנשים בודדות שהועסקו כמהנדסות 

בתחומי הטכנולוגיה העילית. לעומתן, המקצועות השכיחים בקרב גברים היו רופאים, עורכי דין, מהנדסים 

מי הטכנולוגיה העילית וכן מנהלים בתחומים שונים, החל בתחום ההסעדה עבור לפרויקטים בתחום בתחו

ההנדסה האזרחית והתשתיות ועד למנהלים בתחומי הטכנולוגיה העילית. ניתן לסכם אפוא את ההשוואה 

דמיים, בין המינים ולומר שבעוד שרוב אוכלוסיית המדגם, גברים ונשים כאחד, מועסקים במשלחי יד אק

עדיין נשמר בקרבם הדפוס שגברים מועסקים במשרות בכירות ותובעניות יותר במסגרת התא המשפחתי 

)כפי שיוצג בהמשך גם מבחינת השכר(. הדבר נכון לגבי הנשואים אולם גם לגבי רווקים ורווקות שכפי הנראה 

 מתכננים להקים תא משפחתי.

57.1

78.6

44.2
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גיל, מעלה כמעט תמונת ראי ביחס לאוכלוסיית המדגם. השוואה לכלל האוכלוסייה הערבית מאותה קבוצת 

עובדים מקצועיים לא  -( מועסקים במשלחי יד בעלי חתך נמוך 44.9%קרוב למחצית מהאוכלוסייה הערבית )

(, מועסקים במשלחי יד אקדמאים. גם במקרה זה, 23%אקדמאים ועובדים בלתי מקצועיים כשרק מיעוטם )

לזו היהודית הניבה כמה ממצאים בעלי עניין. ראשית, שילובה של  ההשוואה בין אוכלוסיית המדגם

אוכלוסייה הנחקרת במשלחי יד אקדמיים הנו יותר מכפול לעומת כלל האוכלוסייה היהודית. בהמשך לכך, 

גם מעבר למשלחי יד אקדמיים אוכלוסיית המדגם משולבת בחתך מקצועי גבוה מזה של כלל האוכלוסייה 

ת גיל. יחד עם זאת, יהודים משולבים במקצועות ניהוליים במידה רבה יותר לעומת היהודית מאותה קבוצ

אוכלוסיית המחקר. נראה שהדבר קשור לנגישות גבוהה יותר למקצועות ניהוליים וכן שהמשרות הניהוליות 

 (.10אינן בהכרח בתחומים המחייבים השכלה אקדמית )ראו את פירוט הנתונים בלוח 

 

 )באחוזים(. 33-27חי יד מסדר ראשון בקרב אוכלוסיית המדגם ויהודים וערבים בגילאי : פילוח משל10לוח 

אוכלוסיית  משלח יד

 המדגם

 יהודים ערבים

 [1מנהלים ]

 [2בעלי משלח יד אקדמי ]

 [3הנדסאים וטכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווים ]

 [4פקידים כלליים ועובדי משרד ]

 [5עובדי מכירות ושירותים ]

בדים מקצועיים בחקלאות, בינוי, תעשייה ובתחומים עו

 [6שונים ]

 [9עובדים בלתי מקצועיים ]

 בעלי משלח יד לא ידוע

 

 סה"כ

6.4 

75.0 

8.3 

3.2 

6.4 

0 

0.6 

0 

 

 

100% 

* 

23 

7.9 

6.3 

15.5 

34.6 

10.3 

* 

 

 

100% 

7.6 

31.8 

18.9 

10.8 

17.8 

9.6 

2.1 

1.4 

 

 

100% 

מחקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר ה

 .2016למ"ס של 

 * בטווח טעות הדגימה

 

היות שפילוח הלמ"ס למשלחי יד בסדר ראשון )לפי ספרה אחת( הנו כללי מאוד, הבדיקה הבאה מציגה את 

ה כי בבחינת משלחי (. מעיון בלוח עול11פילוח מקצועות העיסוק הספציפיים של אוכלוסיית המדגם )ראו לוח 

היד בהם שולבו אנשי המדגם וסיווגם לפי הסכם הדרוש לקבלה ללימודים במסלולי הלימוד המבוקשים 

במוסדות האקדמיים )בעיקר בתחומי הרפואה וההנדסה באוריינטציה של ענפי הטכנולוגיה העילית(, נמצא 

 טיינים בקרב אותם בתי ספר )על פימועסקים בתחומים כאלה. שיעור זה, דומה למדי לשיעור המצ 24.6%-ש

למדי  , קרוביםאוכלוסיית המדגםבקרב  כי לפחות המצטיינים . משמעות הדבר היאהגדרת משרד החינוך(

בשוק העבודה מבחינת ההישגים בלימודים. זהו ממצא חשוב היות והוא  םלמיצוי פוטנציאל השילוב שלה

דה הדורשת השכלה מתאימה בקרב אוכלוסיית משמעותי בקבלה לעבו ינומעיד על כך שהחסם האתני א

המדגם. יתר על כן, אוכלוסיית המדגם איננה משקפת באופן מלא את הדפוס השכיח של שילוב אקדמאים 

אמנם מרבית המרואיינים משולבים בתחומים המקובלים בקרב אקדמאים ערבים  העבודה. ערבים בשוק

סית ואילו שיעור הרוקחים נמוך(, עריכת דין והנדסה כמו חינוך, רפואה )בקרבם שיעור הרופאים גבוה יח
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( פרצו אל מעבר לתחומים המקובלים והצליחו להשתלב 21.4%אזרחית, אולם חלק לא מבוטל מהם )

התחומי הטכנולוגיה העילית ובמחקר אקדמי. גם כאן, מדובר בממצא חשוב, שכן הוא משקף מגמה המעידה 

לו למרות שהסבירות למצוא עבודה בהם פחות גבוהה )בקרב על שילוב של בטחון בבחירת התחומים הל

האוכלוסייה הערבית(, יכולות לימודיות ובעיקר על יכולות לעבור את מבחני הקבלה השונים באותם 

תחומים. לעומת זאת ראוי לציון כי מעיון בנתוני הלוח, עולה כי אין בקרבם שיעור משמעותי של אנשי עסקים 

 או יזמים.

דק הפילוח המקצועי של בני הזוג של אוכלוסיית המדגם, במטרה לבחון את מצבו של התא בהמשך כך נב

אקונומית. בנוסף, נועד הפילוח לבחון האם אוכלוסיית מדגם היא המובילה מבין -המשפחתי במבחינה סוציו

צא, בני הזוג בהיבט של שוק העבודה או שמה היא נוטה להינשא לאוכלוסייה בעלת מאפיינים דומים. נמ

שמשלחי היד של בני הזוג הנם דומים באופן בסיסי לאילו של אוכלוסיית המדגם. על מנת לבחון את הסוגיה 

נשואים לבעלי מעמד  30%-השנייה, סיווגנו את המקצועות לפי פילוח משלחי היד של הלמ"ס ונמצא שכ

, רופאים ומהנדסים. תעסוקתי דומה וכן שחלק ניכר מהם, נשואים לבעלי מקצועות דומים בעיקר מורים

יתרתם, נשואים לבני זוג מסטטוס תעסוקתי שונה )גבוה או נמוך יותר(, אם כי שיעור הנשואים לבעלי חתך 

גבוה או נמוך מהם, דומה. הדבר מעיד על כך שאוכלוסיית המדגם נוטה להינשא לאוכלוסייה דומה מבחינת 

מציג את  11כלכליים נוספים(. לוח -יםממדי השילוב בשוק העבודה )וכן יש להניח שבמדדים חברתי

 הממצאים בהקשר זה.

 בקרב אוכלוסיית המדגם ובני זוגם** )באחוזים( עיקרייםהמקצועות הפילוח : 11לוח 
 שיעור מתוך המדגם מקצוע האוכלוסייה

 יסודי, חטיבה ותיכון וחינוך מיוחד(במורים ) אוכלוסיית המדגם

 גיה העיליתמהנדסים בתחומי הטכנולו

 עורכי דין

 רופאים בתחומם שונים )לרבות רופאי שיניים(

 מחקר )במוסדות וברמות שונות(

 מהנדסים אזרחיים

 אחים/ אחיות

 רוקח

 מדריכים במשרד החינוך

 גננת

14.1 

8.9 

7.0 

6.4 

3.8 

2.5 

2.5 

1.9 

1.9 

1.9 

בני הזוג של 

 אוכלוסיית המדגם

 וחד(יסודי, חטיבה ותיכון וחינוך מיב) מורים

 עורכי דין

 מהנדס בתחומי הטכנולוגיה העילית

 רופאים 

 בעלי עסקים שונים

 פרה רפואי

 אחים/אחיות

 רוקח

 מהנדס אזרחי

7.3 

5.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

3.1 

3.1 

3.1 

 מקור: הסקר שנערך המסגרת המחקר

    * הלוח כולל רק משלחי יד שלפחות שלושה משיבים מועסקים בהם(

 יסוק המקצועי של בן הזוג היו נמוכים יחסית, מה שיכל להשפיע על הפיזור.** שיעורי המענה לגבי הע
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 שליטה בעלי או מנהלים, עובדים - ההעסקה דרג

מעבר למשלח היד, קיימת חשיבות לבחינת הדרג בו מועסקים העובדים, תוך סיווגם לעובדים, למנהלים 

בין אוכלוסיית המדגם לבין כלל ולבעלים של מקום העבודה. גם במקרה זה הצגנו נתונים משווים 

האוכלוסיות הערבית והיהודית מקרב קבוצת הגיל הנבחנת. מהבחינה הזו, נמצא שמרבית המועסקים 

משלוש הקבוצות הנם עובדים )קרי לא מנהלים או בעלי שליטה(. ממצא זה סביר, היות ומרבית המועסקים 

זאת, חשוב לציין שבעוד שהדפוס מבחינת הדרג  במשק הנם מדרג זה וכן לנוכח גילם הצעיר יחסית. יחד עם

במקום העבודה היה דומה למדי בהשוואה בין כלל האוכלוסיות היהודית והערבית, בקרב אוכלוסיית המדגם 

שיעור המנהלים וכן של בעלי העסקים, היה גבוהה יותר. הדבר ראוי לציון, בעיקר לנוכח העובדה שבמדדים 

הודית עלתה על אוכלוסיית המדגם מבחינת משלחי יד ניהוליים )ראו איור קודמים שנסקרו, האוכלוסייה הי

6). 

 

 )באחוזים(. 27-33גילאי אנשי המדגם בהשוואה לערבים ויהודים בהדרג בו מועסקים : 6איור 

מקורות: לאוכלוסיית המדגם מהסקר, לגבי כלל האוכלוסיות היהודית והערבית, עיבוד נתוני הסקר החברתי של 
 .2016של  למ"ס

 

 שכר
בשל רגישות הנושא, המרואיינים לא נשאלו ישירות על המדד הבא המוצג בסקירה הוא שכר חודשי )ברוטו(. 

מד על כלוסיית המדגם השכיח מבחינה זו עבקרב אושכרם, אלא לגבי רמות שכר בחלוקה למספר טווחים. 

 11,500-מד על כואילו הממוצע ע )קרוב לממוצע השכר הארצי(₪  9,000-החציון על כ₪,  5,000-7,999

ראוי לציין כי קיימים פערי שכר ניכרים בקרב הקבוצה  .()בהתבסס על מיצוע הערכים של כל רמת שכר

מהשכר הממוצע  150%ממנה נהנית מרמות שכר גבוהות, קרי שמהוות לפחות  20%-הנבחנת, כשלמעלה מ

אינה נורמאלית, שכן יש ריכוז גבוה של בעלי למשרת שכיר במשק. יתר על כן, מדובר בהתפלגות נתונים ש

שכר נמוך ובינוני וריכוז משמעותי של בעלי שכר גבוה מאוד. המקצועות השכיחים של בעלי השכר הגבוה 

סים בתעשיית הטכנולוגיה העילית, רופאים, עורכי דין ורואי חשבון )בעיקר בעלי בקרב המדגם הם של מהנד

משרדים(, מנהלי פרויקטים בתחום התשתיות הפיסיות וכמה מנהלים בתחום המסחרי. בעלי השכר הנמוך 
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-רפואיים וכמה בלתי-בקרב המדגם הם מורים ובעלי תפקידים נלווים, אחיות וחלק מבעלי המקצועות הפרה

עיים. ממצא נוסף העולה מבחינת הנתונים, הוא פערי השכר בין המינים. בקרב נשים השכר השכיח מקצו

מדובר בהבדל ניכר שהנו גם בעל ₪  10,000-16,999בעוד שבקרב גברים על ₪  5,000-7,999עומד עלך 

 (.f=40.2; df=1; p<0.000מובהקות סטטיסטית גבוהה )

, שאוכלוסיית המדגם מאופיינת בשכר גבוה צת גיל עולה כצפוייה הערבית מאותה קבויבהשוואה לאוכלוס

ת המדגם נהנית מהן ישקרוב לשליש מאוכלוסי ,ותה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר ברמות השכר הגבויותר

בהשוואה לאוכלוסייה היהודית המקבילה, נמצא  אין לכך מקבילה משמעותית. ,בקרב כלל הציבור הערביכש

אולם שיעורם של אנשי המדגם בקרב רמות השכר הגבוהות, ₪(,  5,000-7,999) שרמת השכר השכיחה זהה

בהתאמה(. כפי הנראה, מאפייני השכר  25.4%לעומת  29.6%גבוה מעט יותר לעומת בני גילם היהודיים )

הללו מוסברים במשלחי היד מקבוצות השכר הגבוה יחסית )כגון רופאים, מהנדסים ומנהלים( וכן בכך 

כלוסייה מחתך גבוה, שחלק ניכר ממנה מאופיין ביכולות גבוהות, כאלה שלמעשה גוברות על שמדובר באו

 מציג את הנתונים בהקשר(. 12השייכות האתנית )לוח 

)שכר חודשי  27-33פילוח רמות השכר בקרב אנשי המדגם בהשוואה לערבים ויהודים בגילאי  :12לוח 

 ברוטו באחוזים מהמדגמים(.

 חודשית רמת שכר

 

נשים 

מקרב 

 המדגם

גברים 

מקרב 

 המדגם

כלל 

אוכלוסיית 

 המדגם

כלל האוכל' 

 הערבית

כלל אוכל' 

 יהודית

 ₪  5,000עד 

5,000-7,999  ₪ 

8,000-9,999  ₪ 

10,000-12,999  ₪ 

13,000-16,999  ₪ 

 ומעלה₪  17,000

 

 "כסה

28.9 

36.8 

17.1 

7.8 

2.6 

6.5 

 

100% 

12.0 

14.0 

8.0 

10.0 

18.0 

38.0 

 

100% 

17.9 

22.4 

10.9 

7.1 

7.1 

15.4 

 

100% 

34.1 

31.1 

17.0 

7.2 

* 

* 

 

100% 

24.0 

25.0 

19.8 

12.3 

7.8 

5.3 

 

100% 

 .2016מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של 

 * בטווח טעות הדגימה

 

 היקף המשרות

המשרות בהן מועסקים אנשי המדגם )המיוצגות בשעות עבודה הסעיף הנוכחי מציג נתונים לגבי היקף 

שבועיות(. בדומה לסעיפים הקודמים, גם כאן תהיה השוואה לכלל האוכלוסיות היהודית והערבית. מבחינה 

 זו נמצא  כצפוי משרע רחב, כשמצד אחד חלק הועסקו שעות בודדות בשבוע ומהצד האחר, יש מי שהועסקו

שעות עבודה שבועיות כמשרה מלאה(. בכל  37קול לשתי משרות )לפי חישוב של על פי דיווחם, בהיקף הש

שעות, כלומר מעט למעלה ממשרה  40אופן, חציון שעות העבודה השבועיות בקרב אנשי המדגם עמד על 

(, 29.6%שעות שבועיות(, עמד על פחות משליש ) 34מלאה. יתר על כן, ההיקף של העסקה חלקית בקרבם )עד 

י משקף כי רובה של אוכלוסיית המדגם, משולב בשוק העבודה במשרות מלאות. בהשוואה בין מה שכצפו

שעות עבודה שבועיות בקרב גברים לעומת  45.7המינים מבחינה זו, נמצא הבדל מובהק שעמד בממוצע על 

. הדבר תומך בממצאים אחרים עד כה, על פיהם בקרב f=43.6; df=1; p<0.000)בקרב נשים ) 32.3

 לוסיית המדגם, נשמר הדפוס של תא משפחתי בדומיננטיות גברית )לעניין השילוב בשוק העבודה(.אוכ
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בהשוואה לכלל העובדים הערבים מקבוצת הגיל הנדונה, נמצא שאוכלוסיית המחקר מאופיינת בממוצע 

מקומות שעות עבודה נמוך יותר וכן בפיזור שעות עבודה מקובץ יותר. כפי הנראה, הדבר קשור בתעסוקה ב

עבודה בהם עובדים מספר שעות מועט יותר כדוגמת מערכת החינוך וכן במקומות עבודה מסודרים, 

המגדירים מספר קבוע של שעות עבודה. בהשוואה לעובדים יהודים מקבוצת הגיל הנבחנת, נמצא שמספר 

ך שבקרב שעות העבודה בקרבם גבוה מעט יותר מאשר בקרב אוכלוסיית המדגם. נראה שהדבר נובע מכ

אוכלוסיית המדגם יש שיעור גבוה של מועסקים במסגרת מוסדות המדינה, בעיקר במערכת החינוך, שם 

שעות העבודה מועטות יותר, בעוד שבקרב כלל האוכלוסייה היהודית, שיעורם של המועסקים בחברות 

 .(13פרטיות, בהן שעות העבודה רבות יותר, גבוה יותר )ראו את פירוט הנתונים בלוח 

 33-27: היקף שעות העבודה השבועיות בקרב אנשי המדגם בהשוואה לערבים ויהודים בגילאי 13לוח 

 )באחוזים(.

 שבועיותשעות עבודה 

 

אוכלוסיית 

 המדגם

 יהודים ערבים

5-9 

10-19 

20-34 

35-42 

43-49 

50-59 

60+ 

 

 "כסה

3.2 

4.5 

24.0 

33.7 

13.6 

13.6 

7.1 

 

100% 

* 

* 

16.2 

27.3 

21.0 

13.2 

13.3 

 

100% 

1.7 

4.6 

12.8 

22.4 

26.7 

17.8 

6.9 

 

100% 

 .2016מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר המחקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של 

 * בטווח טעות הדגימה

 

 אופן מציאת העבודה

יית המחקר מצביעה לגבי אוכלוס ו. בחינתבמסגרת הסקירה המדד הבא שנבדק אופן מציאת העבודה הוא

 האל מקום עבודתם דרך פני מתוכם התקבלו 48%-הרבה שחבריה נוקטים בחיפוש משרות, שכן כהיוזמה על 

נטרנט ייעודיות יות אתהיו רש ,למקום עבודתם ישית שלהם למעסיק. דרכים משמעותיות נוספות לקבלהא

דרכי  ציה מקצועית גבוהה יחסית.נטיידים על אורימע םמעסיק פנה אליהם, שני הדפוסים האחרוניאו שה

מציאת העבודה שלהם שונות מהותית מאילו של כלל הערבים מקבוצת הגיל שלהם, שכן רובם מצאו את 

משרותיהם באמצעות קשרים אישיים. גם לגבי המדד הזה ההשוואה ליהודים העלתה ממצאים מעניינים. 

דומה יותר לאוכלוסייה הערבית מאשר  עולה, שמציאת עבודה בקרב יהודים בני קבוצת הגיל הנבחנת,

לאוכלוסיית המדגם, שכן גם בקרב היהודים דרך מציאת העבודה השכיחה היא באמצעות חברים ומקורבים. 

הדבר משקף דפוס של קבלה לעבודה שנסמך בראש ובראשונה על קשרים, בעוד שבקרב אוכלוסיית המדגם 

לציין שהקרבה היחסית של אוכלוסיית המדגם לרב  הוא נסמך על כישורים )גם אגב פניה למעסיק(.ראוי

היהודי )ביחס לכלל הערבים בני קבוצת הגיל(, לא מספיקה על מנת כמקור יעיל למציאת עבודה. בנוסף לכך, 

חלק משמעותי מהאוכלוסייה היהודית )כחמישית(, מוצא את מקומות העבודה באמצעות מודעות דרושים, 

דרך הפניה הזו הרבה פחות נפוצה. יצוין כי אין הבדלים ניכרים מבחינה  בעוד שבקרב האוכלוסייה הערבית,

 .14זו על בסיס מגדרי. הנתונים לגבי אופן מציאת העבודה מוצגים בלוח 
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 33-27: אופן מציאת העבודה בקרב אוכלוסיית המדגם ובהשוואה לערבים ויהודים בגילאי 14לוח 

 )באחוזים(

 אוכלוסיית אופן מציאת העבודה

 המדגם

 יהודים ערבים

פרסום או תגובה למודעת דרושים בעיתונות או 

 באינטרנט

 ברשתות חברתיות או מקצועיות באינטרנט

 ח אדם או השמהופניה לחברת כ

 הרשמה בלשכת התעסוקה

 בעזרת חברים, קרובי משפחה או אחרים

 פניה למעסיק, אישית או בכתב

 הקמת עסק, ארגון מקורות מימון 

 אחר

 נה אלימעסיק פ

 

 "כסה

4.4 

11.5 

0.6 

2.6 

16 

48.1 

9 

1.3 

7.1 

 

 

100% 

* 

* 

* 

* 

60.8 

14.7 

* 

* 

* 

 

 

100% 

22.4 

5.8 

5.8 

* 

40.4 

12.7 

5.6 

5.9 

* 

 

 

100% 

 .2016מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר המחקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של 

 * בטווח טעות הדגימה

 

 משך העבודה בתפקיד וחשש מאיבוד מקום העבודה -עסוקתית יציבות ת

מציג את היציבות התעסוקתית בקרב אוכלוסיית המחקר. הוא עושה זאת באמצעות שני מדדים, הסעיף הבא 

. שלהם לאבד את מקום עבודתם מידת החשש ,משך הזמן בו מצויים הנשאלים בתפקידם והשני ,הראשון

מדגם את תפקידם, נמצא משרע רחב שעמד משנה ועד לשמונה שנים, מבחינת משך הזמן שמלאו אנשי ה

 כשהחציון עומד על שלוש שנים. זהו זמן ניכר שמעיד באופן בסיסי על יציבות תעסוקתית.

יש חשש קטן או  84.6% -בבחינת מידת החשש לאבד את מקום העבודה, נמצא שלרוב המכריע של המדגם 

שמעיד על תחושת יציבות תעסוקתית גבוהה בקרב אוכלוסייה זו. קטן מאוד לאבד את מקום עבודתם, מה 

דיווחו על רמת חשש גבוהה או גבוהה מאוד מאיבוד מקום עבודתם. על המקצועות  15%-יחד עם זאת, כ

שאפיינו יציבות תעסוקתית גבוהה נמנו רופאים, אחיות, מורים, חלק מרופאי השיניים, מעורכי הדין ומרבית 

ה העילית. על יציבות תעסוקתית נמוכה דיווחו חלק מהמורים והמרצים הלא תקניים מהנדסי הטכנולוגי

באוניברסיטאות, חלק מעורכי הדין ומהמהנדסים מתחומים שונים. רמת היציבות הגבוהה יחסית, מוסברת 

בשיעור ניכר של משרות ממשלתיות שהנן קבועות בבסיסן, במקצועות נדרשים או שמצב השוק טוב לגביהם 

שמדובר באוכלוסייה בעלת בטחון עצמי גבוה יחסית, בין אם בשל כישוריה והחוויות החיוביות שצברה  וכן

במהלך חייה המקצועיים ובין אם מכיוון שהגיעה ממשפחות מבוססות. על ההסברים ליציבות תעסוקתית 

חלק מעורכי הדין.  נמוכה, דיווחו מי שעבדו במקצועות ממשלתיים באופן לא תקני וכן בתחומיים רוויים כמו

חשוב לציין שאוכלוסיית המחקר חשה ביציבות תעסוקתית גבוהה משמעותית הן ביחס לאוכלוסייה 

 (.15הערבית, אולם חשוב מכך, גם לעומת האוכלוסייה היהודית )ראו לוח 
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פילוח רמות החשש לאיבוד מקום העבודה בשנה הקרובה בקרב המדגם בהשוואה לערבים  :15לוח 

 )באחוזים(. 33-27בגילאי  ויהודים

 חשש לאבד עבודהרמת ה

 

אוכלוסיית 

 המדגם

 יהודים ערבים

 אין חשש כלל

 חשש קטן

 חשש גדול

 חשש גדול מאוד

 

 "כסה

69.9 

14.7 

7.1 

8.3 

 

100% 

44 

30.2 

19.4 

* 

 

100% 

60.6 

28.6 

5.3 

2.4 

 

100% 

 .2016הערבית מהסקר החברתי של למ"ס של מקורות: לאוכלוסיית המדגם מסקר המחקר, כלל האוכלוסיות היהודית ו

 * בטווח טעות הדגימה

 

 ד. היבטים מרחביים בתעסוקת אנשי המדגם

 )יישובים יהודיים או ערביים( ודפוסי השילוב בשוק העבודה מקום המגורים

הסעיף הנוכחי מציג היבטים מרחביים של תעסוקת אנשי המדגם, במסגרת זו התייחסות היא למקום 

 יישובי המגורים, התייחסנו ליישובים. מבחינת הסוגים של 4קום העבודה ולדפוסי יוממותמגורים, למ

יות יהודית )בעיקר ערים מעורבות(. זאת, מכיוון שידוע על פערים מבחינת ישובים בעלי דומיננטיערביים מול 

היישוב, גורמים אקונומי וכן בנוגע להזדמנויות בשוק העבודה בין שתי צורות -ההשתייכות לאשכול הסוציו

שמוכרים בספרות כקשורים לשילוב בתעסוקה בכלל ולשילוב בתעסוקה במקצועות מבוקשים בפרט 

(Damm, 2009; Shdema, 2013; Schnell & Shdema, 2016 .)את הדברים בקרב  מעניין לבדוק

ולם מאידך, אוכלוסיית המדגם, שכן מדובר באוכלוסיית אליטה שמחד מתגוררת ביישובים מסוגים שונים א

 עשויה לגשר על פערי המרחק והסביבה.

ממצאי הסקר לעניין זה הצביעו על כך שאין כל הבדל מובהק בקרב אוכלוסיית המחקר בין תושבי הערים 

המעורבות לבין אילו שהתגוררו ביישובים ערביים לעניין השילוב בשוק העבודה. בכלל זה, מבחינת שכר, 

ם העבודה ואיכות משלחי היד. משמעות הממצאים היא שאנשי המדגם שעות עבודה שבועיות, הדרג במקו

כלכלי -הצליחו לגשר על פערי המרחק והסביבה. יש להניח שהיות ומדובר באוכלוסייה בעלת פרופיל חברתי

גבוה יחסית וכן שטווחי היוממות הקצרים יחסית בישראל בשילוב גורמים סביבתיים כמו המשפחות, בתי 

מית, מסבירים זאת. אין ספק כי מציאות זו שונה מכלל האוכלוסייה הערבית בישראל, הספר וההשכלה אקד

לגביה הריחוק ממוקדי התעסוקה העיקריים מהווה חסם משמעותי. עוד יצוין, כי חלק מאוכלוסיית המדגם 

 ובעיקר תושבי היישובים הערביים )מעבר לנצרת( מצאו פתרונות למרחק עוד בתקופת הנעורים, כך שסביר

 שיוכלו לקיים זאת גם כאנשים מבוגרים.

 

 

 

                                                           
מות המגורים והעבודה. היא יכולה להוות חסם משמעותי לשילוב בשוק העבודה באם מתבצעת ויומי בין מק-תנועה על בסיס יום 4

 .גדול יותרשובים שונים, בעיקר ככול שהמרחק בניהם ייבין 
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 )יישובים יהודיים או ערביים( ודפוסי השילוב בשוק העבודה מקום העבודהמיקום 

התמונה העולה מבחינת תפרוסת מקומות העבודה בקרב האוכלוסייה הנבחנת היא כצפוי שונה בתכלית. 

ישובים ערביים לבין ערים מעורבות, שכן בדומה לכלל האוכלוסייה, היא מצביעה על הבדלים מובהקים בין י

היצע המשרות בהן גדול בהרבה מבחינת כמות ואיכות. נמצא שהשכר ביישובים היהודיים, גבוה באופן 

מול ₪  8,000-13,000מובהק לעומת מקומות העבודה ביישובים הערביים ומאופיין ברמות שכר חודשיות של 

(. עוד נמצא, שמספר שעות העבודה השבועי ביישובים f=12.9; df=1; p<0.000בהתאמה )₪  5,000-10,000

 ;f=5.37בהתאמה ) 41.6מול  36.1יהודיים גבוה באופן מובהק ביחס לערך המקביל ביישובים הערביים 

df=1; p<0.022 (. מבחינת גודל הארגון בו הועסקו ודרג משרתם, לא נמצא הבדל מובהק )יתכן שהדבר נובע

רגונים ממשלתיים כמו משרדי החינוך או הבריאות(. בחינת הפילוח של משלחי מכך שחלק ניכר הועסק בא

היד לעומת זאת, העלו ממצאים מעניינים. באופן מפתיע לכאורה, נמצא שמגוון התפקידים שמלאו אנשי 

המדגם ביישובים ערביים או בערים המעורבות, היה דומה והוא כלל החל ממורים, דרך עורכי דין, רואי 

ופאים ועד למהנדסים ולמנהלים בתחומי הטכנולוגיה העילית. עם זאת, נמצא שבמקצועות חשבון ור

המבוקשים, ניכר פער מבחינת איכות ההעסקה בין המועסקים ביישובים הערביים לבין מי שהועסקו 

במרחבים יהודיים. בעוד שביישובים יהודים הם איישו משרות בחברות גלובליות של טכנולוגיה עילית כמו 

סופט, הרי שביישובים הערביים, הם מלאו תפקידים פחות יוקרתיים כמו בדיקת תוכנה -ינטל או מיקרוא

וכן הועסקו בחברות פחות מוכרות, לעיתים גם בהעסקה עקיפה. בנסיבות אלה, מן הסתם היו פערים מבחינת 

יש לייחס בין השאר השכר ופוטנציאל הקידום המקצועי בין המועסקים בשני המרחבים. את הדינאמיקה הזו 

להקמת אזור תעשייה לטכנולוגיה עילית בנצרת, המספק שירותים לחברות הטכנולוגיה העילית הגדולות 

 במשק.  

 

 שילוב בשוק העבודה( וcommutingיוממות )

בהמשך לבחינת ההבדלים בין תושבים מיישובים שונים )ערביים וערים יהודיות( מבחינת שילוב בשוק 

משרות ביישובים יהודיים וערביים ולשם פירוט הצגת הדברים, חלק זה יבחן את דפוסי העבודה והיצע ה

ישובים יידוע כי ההתנועה של העובדים מאוכלוסיית המדגם, בין יישובי המגורים והעבודה. זאת, היות ו

ת שיכולה להתאים תעסוקה בכלל ותעסוקה איכותי יים סובלים ממחסור משמעותי בהזדמנויותהערב

לאקדמאים ערביים כמו בתחומי החינוך  תבפרט. לעומת זאת, הם כוללים מאגר משרווסיות המחקר, לאוכל

ה, הרפואה, עריכת דין או יה הערבית כמו בתחומי ההוראילאוכלוסשנועדו בבסיסם ובמתן מגוון שירותים 

 . , מה שמעלה את השאלה היכן מועסקת האוכלוסייה הנבחנתחשבוןראיית 

מאוכלוסיית המדגם מועסקת ביישובים ערביים ואילו היתר מועסקים  40%-ה כשבחינת הדברים מעל

 30%-ביישובים יהודיים. זהו שיעור גבוה במעט ביחס לכלל האוכלוסייה הערבית במדינה שעומד על כ

(Shdema, 2013),  אולם נתון זה סביר לנוכח ייצוג היתר של תושבי ערים מעורבות במסגרת המדגם

מכלל האוכלוסייה הערבית במדינה(. היבט נוסף שנבחן בהקשר  10%-המרואיינים לעומת כמ 26%)המהווים 

זה הוא שיעור היוממות בקרב אוכלוסיות המדגם. זהו נתון בעל חשיבות כלכלית ניכרת, בעיקר למי 

מהמשיבים, מיוממים בין מקום העבודה  59%-שמחפשים משרות איכותיות יחסית. בהקשר זה נמצא ש

ואילו היתר מועסקים ביישובי המגורים שלהם )בין אם יהודיים או ערביים(. שיעור זה גבוה  והמגורים

( והוא מוסבר בהיצע מקומות העבודה 47.7%מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה הערבית )שעומד בקרבה על 

בוע המיועדים לאקדמאים ביישובים הערביים מחד ועל היכולת של אוכלוסיית המחקר ליומם על בסיס ק
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(, והוא מוסבר בהיצע מקומות 47.9%מאידך. שיעור זה נמוך גם מכלל האוכלוסייה יהודית )שם הוא עומד על 

 ב'(.  2016העבודה הרב ביישובים יהודיים ביחס לערביים )למ"ס, 

לנוכח פיזור מקום המגורים של המשיבים בכמה סוגי יישובים ובעיקר, לנוכח אספקת מקומות העבודה 

ישובים, נערך פילוח מפורט יותר בנוגע להרגלי היוממות של המשיבים שכלל ששה מצבים. בשורה של י

מקומיים )שמועסקים ביישובי המגורים שלהם(, חלקם מועסק ביישובים ערביים בעוד שאחרים ביישובים 

י בדומיננטיות יהודית וארבעה מצבים של יוממות, שניים בקרב המתגוררים ביישובים ערביים שנעים מיד

יום למרחב יהודי או ערבי )אז הכוונה היא לעבודה ביישוב ערבי אחר( ושניים לתושבי ערים בדומיננטיות 

מציג את הפילוח האמור בקרב  16יהודית )משם היוממות הייתה ליישובים ערביים או יהודיים(, לוח 

 אוכלוסיית המחקר.

 

 המדגם )באחוזים( : יישובי מוצא ויעד בתהליכי יוממות בקרב אוכלוסיית16לוח 

יישוב  יוממות 

 המגורים

יישוב מקום 

 העבודה

 שיעור

 ערבי לא

 ערבי

 ערבי

 יהודי

24.3 

15.8 

 ערבי כן

 ערבי

 יהודי

 יהודי

 יהודי

 ערבי

 יהודי

 ערבי

38.2 

13.2 

5.9 

2.6 

 מקור: הסקר שנערך במסגרת המחקר.

 

ממות השכיח הוא כצפוי מיישובים ערביים עיון בלוח מציג תמונה מורכבת לעניין היוממות, על פיה דפוס היו

ליהודיים. יחד עם זאת, שיעור ניכר מקרב המיוממים )מעל לשליש( נוסעים מידי יום לעבודה ביישובים 

ערביים אחרים או שלחילופין, מיוממים בין ישובים יהודיים או מיישובים יהודיים לערביים. לנוכח דפוס 

 המאפיינים כל אחד מהדפוסים האמורים:  היוממות המגוון הזה נבדקו משלחי היד

העובדים במובלעות הערביות, מועסקים בעיקר במערכות המספקות שירותים ממשלתיים או עירוניים 

לתושבים כמו בתחומים כמו הוראה, ייעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית ועובדי הרשויות המקומיות או שבענפי 

ד כמו עריכת דין, או מכירות כלליות. עם זאת, שני חריגים השירותים עבור האוכלוסייה הערבית במשלחי י

נרשמו למאפיינים הללו האחד, מהנדסים בענפי הטכנולוגיה העילית שהועסקו בפארק תעשייה בנצרת. 

והשני, מספר עובדים שמספקים שירותים ללקוחות יהודיים באזורים יהודיים, אולם כפי הנראה בשל קרבה 

 מוכות יותר, העדיפו למקם את משרדיהם ביישובים ערביים.למקום המגורים ועלויות נ

תושבי הערים המעורבות או היהודיות המועסקים ביישובים אלה וכן מי מהם העובדים במרחבים יהודיים 

אחרים, מועסקים במגוון מקצועות. החל מעובדי הוראה בדומה לישובים הערביים, אולם לצד אלה הם 

שרות בחתך גבוה יותר כמו מהנדסים המועסקים בתחומי הטכנולוגיה כוללים גם את מי שמועסקים במ

העילית שמועסקים בחברות הגלובליות, או אדריכל המשמש כיזם בתחום הבניה. נראה גם שהם משולבים 

בכלכלה הארצית, במקרים רבים הגלובאלית, בדומה לאוכלוסייה היהודית ובשונה ממרבית עמיתיהם 

ם. תושבי יישובים ערביים המועסקים במרחבים יהודיים, מהווים את הקבוצה המועסקים ביישובים הערביי
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הגדולה ביותר מקרב המרואיינים והם מועסקים בענפים כלכליים ובמשלחי יד מגוונים. חלקם מספקים 

שירותים לאוכלוסייה היהודית בדומה לחלק ניכר מהאוכלוסייה הערבית כמו לגבי מוכרת בקניון או מנהל 

חות במוסך, חלק אחר מהם קשור למקצועות הסקטור הציבורי בבתי חולים או משרדי ממשלה, שירות לקו

אולם רובם מועסקים בשדרת המקצועות המבוקשים במשק כמו בענפי הטכנולוגיה העילית, כסגל אקדמי 

 במוסדות להשכלה גבוהה או כאדריכלים.

המיוממים ליישובים ערביים אחרים.  אחת הקבוצות המפתיעות בהקשר זה, היא תושבי יישובים ערביים

הגם שלא מדובר בקבוצה בעלת שיעור גבוה, היא בעלת עניין שכן ניתן היה לחשוב שהיישובים ערבים 

ממלאים בעצמם את מקומות העבודה האיכותיים שלהם. המשתייכים לקבוצה זו, הועסקו על פי רוב 

ם התמחות ספציפית כמו לקויות ראיה(, בתחומי הפרופסיה הגבוהה כמורים )בעיקר בתחומים הדורשי

רופאים או רוקחים. נראה שהם מלאו משרות במקצועות ספציפיים שלא התמלאו על ידי תושבי אותו 

היישוב. הדבר מעיד על התמקצעות של שוק העבודה ביישובים הערביים הכולל משלחי יד מגוונים יותר 

 ובחירת עובדים על בסיס מקצועי יותר.

נה היא של תושבי ערים מעורבות שמיוממים ליישובים ערביים. מדובר בקבוצה בעלת עניין, הקבוצה האחרו

שכן היא נעה בכיוון המנוגד לכאורה תנועה הכלכלית. מדובר בקבוצה קטנה הכוללת בעלי מקצועות 

ספציפיים, כמו עורכי דין, מורים ורוקחים, שכפי הנראה בדומה לקבוצה הקודמת, נדרשים ביישובים 

רביים אולם כפי הנראה, התושבים אינם מצליחים למלא את אותן משרות, או שסיבות נקודתיות כמו הע

קשר לבעלי העסקים מסבירות את העסקתם שם. סיבה נוספת שיכולה להסביר את התופעה, היא תחרות 

ובים קשה בערים המעורבות, מה שהביא חלק מבעלי אותם מקצועות להרחיב את היריעה ולחפש עבודה בייש

 אחרים.

הועסקו  40% -התמונה הכללית העולה מפילוח התנועה של אוכלוסיית המדגם אל מקומות עבודתה היא שכ

)מעל למחצית(  25%-ביישוב המגורים, פלח סביר לנוכח השיעור הגבוה של תושבי ערים מעורבות. מתוכם, כ

( ושמוסבר בהיצע 30%-עומד על כמיישובים ערביים, נתון שהוא מעט נמוך מהממוצע ביישובים ערביים )ה

מקומות העבודה הנמוך לאקדמאים ביישובים הערביים. הקבוצה הגדולה ביותר מבחינת דפוסי היוממות 

מכלל המדגם, היא של מיוממים למרחב היהודי, ואם מוסיפים להם את תושבי היישובים   40%-הכוללת כ

 60%-עסקים ביישוב יהודי אחר, הרי שכהמעורבים המועסקים בהם ואת תושבי הערים המעורבות המו

מאוכלוסיית המדגם מועסקים ביישובים בדומיננטיות יהודית. משמעות הממצא האמור היא שרובה של 

האוכלוסייה הנחקרת, היא בעלת אוריינטציה לכלל המשק הישראלי ולמשק הגלובלי ולא למובלעות 

האליטה הללו ימלאו את מירב המשרות  האתניות. מדובר בממצא חשוב היות וניתן היה לחשוב שבני

המבוקשות ביישובים הערביים. יתר על כן, בחינת משלחי היד של המועסקים שם, מעלה שאינם מאיישים 

את המשרות המובילות ביישובים הערביים כמו תפקידים בכירים ברשויות מקומיות מנהלי בתי ספר וכו'. 

ת אלה, אולם הם גם לא ממלאים תפקידים שנראה הם אמנם עדיין לא בחתך הגיל השכיח למלא משרו

שמובילים לתפקידים הללו. אחת הקבוצות המעניינות היא של מי שמיוממים ליישובים הערבים, בעיקר 

מיישובים ערביים אחרים אולם גם מערים מעורבות. הם אינם מהווים קבוצה גדולה, אך היא משמעותית 

רות בפרופסיה הגבוהה שנראה שהיישובים עצמם אינם מהמדגם, רובם משולבים במש 15%-וכוללת כ

 מסוגלים לספק, מה שלכאורה מעיד על התמקצעות כוח האדם ביישובים הערביים. 
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 גורמים מעודדים וחסמים לשילוב בשוק העבודה .ה

לבדוק מהם הגורמים לאחר סקירת מאפייני השילוב של אוכלוסיית הנבחנת בשוק העבודה, ביקש המחקר 

יים לעניין תמים המשמעווצלח בשוק העבודה מחד ומה היו החסהחשיבות הרבה ביותר בשילוב מ שהיו בעלי

חות בהקשר על מנת שהם יעלו את הגורמים שלדעתם ואלות פתשהמרואיינים נשאלו  ,. לשם כךמאידך זה

קבלת . לאחר (דועיות ברורות מבעוד מררו במסגרת קטגודגההשפעה הרבה ביותר )מבלי שאלה יו היו בעלי

יודגש כי הכוונה במסגרת זו הייתה (. 17התשובות שנתקבלו על פי תחומים עיקריים )ראו לוח  התוצאות סווגו

לקבל את ההסברים מהמרואיינים עצמם, אם כי ברור שהתשובות הללו אינן אמורות למצות את כלל 

קציה בין גורמים ההסברים לשילוב בשוק העבודה שיכולים לכלול גם משתנים דמוגרפיים או אינטרא

 חברתיים שונים, שהמרואיינים לאו דווקא מודעים להם.

ממצאי הבדיקה מעידים על כך שלדעת המרואיינים, הגורמים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר לשילובם 

מכלל התשובות  80%-המוצלח בשוק העבודה הם אלה הקשורים בתפקודם בשוק העבודה שהוו כ

שונה התשובות היו בנוגע לתכונות הקשורות לאישיותם כמו: התמדה, שהמרואיינים סיפקו. בראש וברא

מהתשובות העלו גורם הזה( ובהמשך לכך גורמים הקשורים לכישורים  60%-רצון, שאפתנות וחריצות )שכ

וניסיון תעסוקתי כמו לימודים אקדמיים או הכשרות מקצועיות נוספות וניסיון תעסוקתי. בהמשך המדרג 

ביבתיים כמו תמיכת המשפחה ומצבה הכלכלי וכן לימודים בבי"ס מוביל. לאחר מכן הם העלו גורמים ס

סווגו גורמים בנוגע לעבודה עצמה וגורמים הקשורים להיצע משרות בשוק העבודה, בעיקר בתחומי העיסוק 

 של המרואיינים.

חינה הזו נמצא תמונת מצב בנוגע לחסמים בפני שילוב בשוק העבודה מעלה תמונת מצב שונה בתכלית. מהב

שהסביבה החברתית, בכלל זה בעיקר גידול ילדים ומצב כלכלי, הוו את החסם העיקרי בפני שילוב בשוק 

(, עלו גורמים 25%-מהתשובות בהקשר(. במקום השני במדרג החסמים )שמנה כ 30%-העבודה )מעט יותר מ

נים, ותחרות בתחומם. הגורם הנוגעים לשוק העבודה, בעיקר מיעוט משרות באזור המגורים של המרואיי

מהתשובות. ראוי לציין כי אפליה דורגה אמנם רק כחסם  20%-השלישי בחשיבותו, הנו אפליה שכלל קרוב ל

השלישי בחשיבותו, אם כי חשוב לומר שגם בקרב האוכלוסייה הנבחנת, שמאופיינית בחתך כישורים גבוה, 

גורמים כמו כישורים, אישיות, הון חברתי וגורמים  היא מלאה תפקיד חשוב. רק בהמשך לכך ציינו המשיבים

הנוגעים לעבודה עצמה. מעניין לציין כי מחסור בהון חברתי ותרבותי, נתפס בקרב המרואיינים כחסם שולי 

יחסית. כפי הנראה הדבר נובע מכך שאוכלוסיית המחקר מלכתחילה מאופיינית ברמת הכרות גבוהה יחסית 

 עם החברה היהודית. 
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 : פילוח תשובות המדגם לגבי גורמים שקדמו את שילובם בשוק העבודה מול חסמים17לוח 

 הגורם

 

 חסם מעודד

 אישיות

, חריצות, רצון, נחישות, מוטיבציה, התמדה

 שאפתנות

60.0 6.4 

 גיל /כישורים

 ניסיון, ספציפית הכשרה, אקדמית השכלה

 גיל, מקצועי

19.4 13.6 

 חברתית סביבה

"ס בבי לימודים, כלכלי מצב, חההמשפ תמיכת

 מוביל

8.7 29.4 

 עצמה העבודה

 המקצוע אהבת

4.3 2.1 

 העבודה שוק

 בענף תחרות, ריחוק

4.3 25.1 

 ותרבותי חברתי הון

 יהודיים חברים, היהודית התרבות עם הכרות

2.9 5.0 

 אפליה

 ובקידום העבודה למקום בקבלה

0 17.9 

 100% 100% "כסה

 במסגרת המחקר מקור: הסקר שנערך

 

 שביעות רצון מהעבודה .ו

 העיסוק בפועל ביחס לשאיפות בסיום התיכון

לאחר הצגת דפוסי השילוב של אוכלוסיית המדגם בשוק העבודה וגורמים שעודדו את שילובם מול החסמים 

שהעיבו על כך, הסעיף הנוכחי מציג את מידת שביעות הרצון של המשיבים מעבודתם. תחילה הוא בוחן מהו 

עיסוקם כיום בהשוואה לשאיפות שהיו להם עם סיום התיכון, כגורם שקשור לשביעות הרצון. לאחר מכן, 

הוא בוחן ישירות את מידת שביעות הרצון, תחילה מהשכר ובהמשך לכך, מהסיפוק האישי והקידום 

 המקצועי.

ה שילוב בשוק העבודה המרואיינים לגבי השאיפות שהיו להם לעניין שאלוהראשונה, נלשם בדיקת הסוגיה 

. בבדיקה נמצא שכשני שלישים מהמשיבים בפועל םעיסוקיה עם סיום לימודי התיכון והן הושוו עם

( הועסקו בדיוק 48%כמחצית מהמשיבים )לות סטטוס דומה לזה ששאפו אליו: בע מועסקים במשרות

 ,שונה מזה ששאפו אליו הועסקו במקצוענוספים  19%-במקצוע ששאפו לעסוק בו עם סיום לימודי התיכון ו

רובם של אלה, מועסקים במקצועות שכיחים בקרב החברה הערבית כגון מורים, עורכי אך מאותו הסטטוס. 

 דין או רופאים, בנוסף לשיעור משמעותי שמועסק כמהנדסים במקצועות הטכנולוגיה העילית.
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מועסקים בהווה במקצועות  מתוך המדגם, 22%כשליש מהמשיבים הועסקו בעבודות מסטטוס שונה. רובם, 

מועסקים במקצועות העולים על שאיפותיהם. קיים מגוון רחב של  9.9%בעלי סטטוס נמוך יותר ומיעוטם, 

מקרים בהם הנדגמים שאפו להגיע למקצוע מסוים, אך בפועל הגיעו למקצוע פחות מבוקש ממנו, אולם אחת 

וראה המשמש כנקודת ייחוס בהגדרת שאיפות האבחנות המעניינות בהקשר זה, היא תפקידו של מקצוע הה

התעסוקה של ערבים בישראל. היו שורה של מקרים בהם שאפו המרואיינים להגיע למקצוע מסטטוס גבוה 

יותר ממורה כגון רופא, עורך דין או מהנדס, אולם בפועל הם מועסקים כיום בהוראה. מצד שני, היו שורה 

בפועל מועסקים בהווה במקצוע פחות, כגון מכירות או שירות של מרואיינים ששאפו לעסוק בהוראה, אך 

לקוחות. לגבי מי שהגיעו בפועל למקצועות יוקרתיים יותר משאיפותיהם עם סיום התיכון, באופן בסיסי 

מדובר במספר קטן של מרואיינים, אולם מהותית ניתן לסווג את הנסיבות שהובילו אותם לכך לשלוש 

פו לעסוק במקצוע מסוים והמשיכו בלימודים האקדמיים לתארים מתקדמים, עיקריות. הראשונה, מי ששא

כך שכיום הנם מרצים במוסדות להשכלה גבוהה באותו תחום. השנייה, מי ששאפו לעסוק בתחום מסוים, 

הצליחו להשתלב בו ואף התקדמו בו, כך שכיום הם נושאים משרות של ניהול זוטר בתחום. לדוגמה, מי 

דסים בתחומי הטכנולוגיה העילית ובפועל מועסקים כמנהלים וראשי צוותים בתחום. ששאפו להיות מהנ

הקבוצה השלישית כוללת את מי שעם סיום לימודי התיכון היו בעלי שאיפות שנראות כלא בשלות, כמו 

 כדורגלן שמועסק כיום כמהנדס חשמל או שפית שמועסקת כיום כמורה לאנגלית.

במקצועות הספציפיים  , מועסקגםדת המיאוכלוסייעור גבוה מנראה ששם נתונים להשוואה, אולאין לנו 

קצועות בעלי סטטוס מועסקת במ ,םבששאפו לעסוק בהם עם סיום התיכון )כמחצית( וחמישית נוספת מקר

הללו ונראה כי מדובר בשילוב של  לה את השאלה כיצד ניתן להסביר את השיעורים הגבוהיםדומה. הדבר מע

אשון, קשור בהסללה של האקדמאים הערבים לעיסוק במספר תחומים מצומצם יחסית כמה הסברים. הר

)מורים, עורכי דין, רופאים וכו'(, מה שמוביל גם את הבחירה של הדור הצעיר. השני, שמדובר במקצועות 

ספציפיים שיש קשר הדוק למדי בין לימוד תחום מסוים, לבין שילוב מקצועי בו ולא בתחומי עשייה 

ים יותר השכיחים יותר בקרב האוכלוסייה היהודית. בנוסף, בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, אמורפי

קיים פרק זמן קצר יחסית בין סיום לימודי התיכון לבין תחילת הלימודים האקדמיים, זאת בשונה מהחברה 

ות להשפיע על יהודית )הלא חרדית(, שם מפרידות כמה שנים שכוללות שירות צבאי וחוויות נוספות שעשוי

הבחירה המקצועית. מעבר לכך, מדובר באוכלוסייה בעלת יכולות גבוהות שיש להניח כי הן מסייעות במידה 

 ניכרת למימושן. 

 

 שביעות רצון משכר ומקידום מקצועי ואישי

יה לגבי יוהשנ שכרבנוגע ל ,הראשונה .אלו שתי שאלות, הם נשהמרואיינים לצורך בחינת שביעות רצונם של

שגם  ת במסגרת הסקר החברתי של הלמ"ס כךהקידום המקצועי. אותן שאלות נכללויפוק האישי והס

על  ית המדגם לאוכלוסיות היהודית והערבית מאותה קבוצת גיל.ילהשוות את אוכלוס היה ניתן ,במקרה זה

במידה  (, הנה שבעת רצון או אף שבעת רצון60%-פי ממצאי הסקר, רוב אוכלוסיית המדגם )קצת למעלה מ

רבה משכרה בעוד שכשליש, אינם מרוצים משכרם. בהשוואה לכלל האוכלוסיות הערבית ואף היהודית, 

 58.1%-ו 44.6%-מאופיינת אוכלוסיית המדגם בשביעות רצון גבוהה יותר, שם שיעורי שביעות הרצון הגיעו ל

עות הרצון מהשכר ונמצא (. בשלב הבא, נבדק האם יש קשר בין משלח היד לבין שבי18בהתאמה )ראו לוח 

שמגוון המקצועות מסטטוס גבוה ומסטטוס נמוך מיוצגים בקבוצות של בעלי השכר הגבוה וכן של בעלי 

השכר הנמוך. לאור זאת, נערכה בדיקת מתאם בין רמת השכר לבין שביעות הרצון מהשכר ונמצא קשר 

ה היא ששביעות הרצון מהשכר (. המסקנה העולה מהבדיקr=0.461; p<0.000מובהק בין שני המדדים )

 נובעת מגובה השכר ללא קשר לתחום עיסוקו של העובד.
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-לעניין שביעות הרצון מבחינת המימוש העצמי והקידום המקצועי, הרוב הגדול מקרב אוכלוסיית המדגם, כ

, הביעו שביעות רצון או אף שביעות רצון רבה. בהשוואה לעמיתיהם הערבים הביעו אנשי המדגם 80%

עות רצון רבה יותר מבחינה זו. לעומת זאת, בהשוואה לבני גילם היהודים הם הביעו שביעות רצון נמוכה שבי

יותר. יתכן שהדבר נובע משורה של חסמים המקשים עליהם למשש את יכולותיהם, בפרט כשמדובר 

יעות הרצון באוכלוסייה בעלת פוטנציאל גבוה. מבחינת מערכת היחסים בין שביעות הרצון מהשכר לבין שב

(. בנוסף, בהשוואה בין r=0.411; p<0.000ממימוש עצמי וקידום מקצועי, נמצא מתאם מובהק בין השניים )

מידת שביעות הרצון של אוכלוסיית המדגם מרמת השכר ומבחינת מימוש עצמי וקידום מקצועי, נמצא 

 ;t=5.70ר מגובה שכרם )שבאופן מובהק הם מרוצים יותר מרמת הסיפוק בעבודה והקידום המקצועי מאש

df=178; p<0.000.) 

 

: רמת שביעות הרצון משכר ומקידום מקצועי בקרב אנשי המדגם בהשוואה לערבים ויהודים 18לוח 

 )באחוזים(. 33-27בגילאי 

אוכלוסיית  רצון משכרמידת שביעות ה תחום שביעות הרצון

 המדגם

 

 יהודים ערבים

 מרוצה מאוד שכר

 מרוצה

 לא כ"כ מרוצה

 כלל לא מרוצהב

 

 סה"כ

22.0 

39.6 

22.5 

13.7 

 

100% 

10.8 

43.8 

33.1 

12.3 

 

100% 

10.7 

47.4 

31.1 

10.6 

 

100% 

מימוש עצמי וקידום 

 מקצועי

 מרוצה מאוד

 מרוצה

 לא כ"כ מרוצה

 בכל לא מרוצה

 

 סה"כ

35.2 

45.1 

14.3 

4.4 

 

100% 

30.4 

46.1 

20 

* 

 

100% 

35.5 

50.9 

11.2 

2.4 

 

100% 

 .2016לוסיית המדגם מסקר, כלל האוכלוסיות היהודית והערבית מהסקר החברתי של למ"ס של מקורות: לאוכ

 * בטווח טעות הדגימה
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 פרק שלישי: 

 השילוב בשוק העבודה של קבוצות בקרב המדגם

 

עם זאת הוא לא לוסיית המדגם בכללותה בשוק העבודה בישראל,  ודם סקר את השילוב של אוכהפרק הק

חס לכמה יתייחסות מוגבלת לכמה קבוצות בקרב המדגם. לפיכך, הפרק הנוכחי יתידיש ההתייחס או הק

שהצליחו להשתלב בתחומים  אלהחו"ל וחשובות בקרבו, בכללן הבלתי מועסקים, מי שהיגרו ל קבוצות

 מבוקשים שרק ערבים מעטים הצליחו להשתלב בהם, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה העילית.

 

 הבלתי מועסקים .א

הה בשוק העבודה. רובה המכריע, ם עולה וכצפוי, שאוכלוסיית המדגם משולבת במידה גבורק הקודמן הפ

אה אולם גם בהשוו ,האוכלוסייה הערבית שיעור גבוה מהשיעור המקביל בוודאי שבקרבמועסקים,  85.7%

חי יד בחתך משולבים במשלופן כללי ניתן לומר שהם האוכלוסייה יהודית מאותה קבוצת גיל. יתר על כן, בא

 טיין אינםמהן הסיבות שבעוסיית המחקר ובה זו חשוב לבחון מיהם הבלתי מועסקים מקרב אוכלגבוה. מסי

 מועסקים.

. נמצא משרע רחב מבחינת פרק לל אוכלוסיית המדגם המתגוררת בארץמכ 14.3%הבלתי מועסקים מהווים 

ת עומדת על פרק הזמן הממושך ציוניהחהתקופה חודשים, כש 72-הזמן שאינם מועסקים, שנע בין חודש ל

זהו משך זמן ארוך בהשוואה הן לכלל האוכלוסייה הערבית והן לכלל האוכלוסייה של כשנתיים. למדי 

 83%היהודית מקרב קבוצת הגיל הנבחנת, שם משך הזמן השכיח של אי העסקה עומד על עד שנה בקרב 

 בקרב היהודית. 66.2%-מהאוכלוסייה הערבית ו

תעסוקה וכצפוי נמצא כי שיעור אי התעסוקה בקרב -נבדק ההבדל בין המינים בהקשר של איבשלב הבא 

)מכלל המדגם(. עם זאת, יש חשיבות בבחינת הסיבות  4.9%לעומת  9.3%נשים, גבוה משמעותית ביחס גברים 

המקרים לאי התעסוקה לגבי שני המינים. גם מבחינה זו נמצא הבדל משמעותי. בקרב גברים, נמצא כי בכל 

למעט אחד שנבע ממחלה, הגורם לאי תעסוקה נבע מלימודים ובמרבית המקרים מדובר בלימודים בפרופיל 

הגבוה בתחומי רפואה או הנדסה, כאלה שיבטיחו בסבירות גבוהה שילוב בשוק העבודה ובמשלח יד בחתך 

נבעו מטיפול בבני המשפחה גבוה. בקרב הנשים לעומת זאת, הסיבות לאי תעסוקה היו מגוונות יותר. מרביתן 

מבין הבלתי מועסקות(, כשהסיבה המשמעותית הנוספת הייתה בדומה לגברים  29.4%או במשק בית )

 (.11.7%( וסיבה נוספת הקשורה לגיל, היא טיפול בתינוק/ת צעיר/ה )23.5%לימודים )

מועסק בשל נסיבות  בבחינה כללית של הבלתי מועסקים מקרב אוכלוסיית המדגם, ניתן לומר שרובם אינו

זמניות בעיקר לימודים וגידול ילדים, לפיכך בעתיד, צפוי להשתלב בשוק העבודה ובמשלחי יד בחתך גבוה. 

עם זאת, קיים הבדל מסוים בין המינים בהקשר זה. בעוד שבקרב גברים הרוב אינו מועסק בשל לימודים, 

כן בשל לימודים, אולם חלק אחר בשל הצורך  הרי שבקרב נשים התמונה מורכבת יותר. חלקן אינו מועסק גם

 לטפל במשק בית, מה שמשקף דפוסים מסורתיים גם בקרב אוכלוסיית המחקר.
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 מהגרים לחו"ל .ב

קבוצה אחרת בעלת חשיבות במסגרת המדגם היא מי שהיגרו לחו"ל. אחד המאפיינים החשובים של עידן 

לגבי שיעור המהגרים לחו"ל ובעיקר לגבי הסיבות הגלובליזציה הנו הגירה בהיקף נרחב, מה שמעלה שאלות 

. בהקשר זה, 9%להימצאותם שם. נמצא, שמהגרים לחו"ל היוו שיעור לא מובטל מקרב המדגם שעמד על 

נציין כי התשובות לגביהם ניתנו על ידי הוריהם שנשאלו רק לגבי מי שגרים בחו"ל )ולא לגבי מי שנמצאים 

, נסיעת עבודה וכו'(. מן הסקר עולה, כי משך הזמן בו שהו בחו"ל, נע בין בחו"ל נכון לזמן הריאיון בחופשה

שנים כשמשך הזמן החציוני לשהייתם שם, עמד על חמש שנים. מצב זה, מעיד על הגירה  14-חצי שנה ועד ל

לאומיות בנוגע להגירה, מאפיינות את התופעה כמשך מגורים של החל -באופן מובהק, שכן ההגדרות הבין

 משנה.

מבחינת מצבם המשפחתי, רובם נשואים ומיעוטם רווקים, כשרק כמחצית מהנשואים הם הורים לילדים. 

באשר לכוונה לחזור לארץ, נמצא שכמציתם מתכוונים לחזור לארץ )אם כי לא ידעו לומר מתי(, בעוד 

 רות.שמחציתם מתכוונים להישאר בחו"ל. יצוין כי לא נמצא קשר בין הכוונה לחזור לארץ לבין הו

המדינות אליהן היגרו, כולן מערביות וכללו את: ארה"ב, איטליה, בריטניה, שוויץ, קנדה, אוסטריה, בלגיה, 

הולנד וגרמניה. לעניין עיסוקיהם שם, נמצא כי הקבוצה הגדולה ביותר בקרבם, הכוללת כמחצית מהם, 

טכנולוגיה העילית, רופאים, עובדת שם, כשכולם מועסקים במשלחי יד מחתך גבוה כמו מהנדסים בתחומי ה

רואי חשבון, עיתונאים ומרצים באוניברסיטאות. כרבע מהם לומדים במוסדות אקדמיים, בעיקר רפואה 

 ורבע נוסף מתלווים לבני הזוג שלהם שנמצאים שם למטרות עבודה או לימודים.

 brainיבת מוחות" )הווים מקרה אופייני של "שאוא ולומר לגבי המהגרים לחו"ל, כי הם מפיתן לסכם אנ

drain)ות עדיפות ויגרים למדינה אחרת לרוב בשל הזדמנמה ,ימת. מצב בו אנשים בעלי כישורים ממדינה מסו

אין ספק שמדינות המוצא יוצאות נפסדות מהתופעה. הן מאבדות מטובי בניהן שהתחנכנו  .בתחום העבודה

וך בהשקעת משאבים רבים(, בעוד בהן ובמקרים רבים גם קבלו בהן את השכלתם האקדמית )מה שכר

 שמדינות היעד הן שקוצרות את הפירות.

 

 מי שהשתלבו במקצועות מבוקשים שרק ערבים  מעטים הצליחו להשתלב בהם .ג

רק ערבים ששהצליחו להשתלב במשלחי יד מבוקשים אלה היא של במסגרת הסקירה הקבוצה האחרונה 

בישראל משולבים בעיקר במספר תחומים ממוקד  כידוע, ערבים אקדמאים מעטים הצליחו להשתלב בהם.

-רפואיים, עריכת דין וראיית חשבון. בנוסף לכך, הם סובלים מתת-למדי כמו הוראה, רפואה ומקצועות פרה

ייצוג בתפקידים ניהוליים. היות שכך, במסגרת הסקירה האמורה מוגדרת קבוצת התפקידים האמורים על 

ים מהנדסים בתחומי הטכנולוגיה העילית, או בתחומי הנדסה בסיס משלח היד, במקרים אלה הם כולל

אחרים מעבר להנדסה אזרחית, ובתחומים נוספים כמו שיווק ופרסום, או שהם מוגדרים על בסיס תפקיד 

ניהולי בארגון הכולל ניהול עובדים יהודיים. ברור ששילוב עובדים ערבים בתפקידים כאלה הוא בעל השפעה 

 ת את ההכנסה של מועסקים בהם ובהיבט הרחב יותר, לצמצם פערים במשק. רבה, הוא צפוי להעלו

חשב מהמדגם מועסקים בתפקידים כאלה. זהו שיעור לא מבוטל במיוחד בהת 21.4%-מצאי המחקר עולה שמ

משולבים בתפקידים כאלה וכן היות וברור  בעובדה שרק אחוזים בודדים מקרב כלל האוכלוסייה הערבית

כלכלי גבוהים -המדגם, הגם שמדובר באוכלוסייה בעלת חתך הישגים ורקע חברתי שמתוך אוכלוסיית

יחסית, לא כולם בעלי רצון ובעלי יכולת להשתלב בתפקידים מסוג זה. יתר על כן, השיעור האמור אינו כולל 

מרואיינים נוספים שהשתלבו במקצועות בחתך גבוה המאופיינים בתחרות גבוהה כמו רפואה, אך מדובר 
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חום שנציגים מהאוכלוסייה הערבית משולבים בו מזה שנים, ולכן לא נכללו בהגדרת הקבוצה הנדונה. בת

באשר לתחומים בהם השתלבו, עולה כי רובם השתלבו על בסיס משלחי היד שלהם. מתוכם, הקבוצה הגדולה 

ובמחקר ביותר השתלבה בתחומי הטכנולוגיה העילית, בעוד שאחרים השתלבו בתחומי הנדסה נוספים 

 (.19אקדמי. מי שהיו מקרבם בתפקידי ניהול, השתלבו במגוון תחומי ההנדסה והפיננסים )ראו לוח 

 

מעטים ם ם רק ערביהמשלחי יד עיקריים של מי שהשתלבו במשרות מבוקשות בתחומים ב: 19לוח 

 .הצליחו להשתלב

 נימוק להכללה

 

 שיעור תפקידים/ תחומים תחום

פי מהנדסים בענ תחום העיסוק

 הטכנולוגיה העילית

מהנדסי מחשבים, 

י חשמל, סמהנד

לרבות   QAמהנדסי 

 ראשי צוותים

54.5 

ם יחוקרים ומרצ

 במוסדות אקדמיים 

כימיה אורגנית, 

הנדסת חשמל, 

 פסיכולוגיה

12.1 

כימיה, תעשייה וניהול,  תחומי הנדסה נוספים

 ייעוץ הנדסי, סביבה

12.1 

אדריכלות, יזמות 

 נדל"ן

 6.0 ים ויזמי נדל"ןכליאדר

גרפיקה, ניהול יחסי  מדיה, יחסי ציבור 

 ציבור

6.0 

מות ומנהלים במק דרג

עבודה באזורים 

 יהודיים

מנהל מח' הנדסה 

במפעל; מנהל פרויקט, 

 בנק ףסגן מנהל סני

9.0 

 מקור: הסקר שנערך במסגרת המחקר

 

מו ויים, כצפוי נמצא קשר מובהק בין מיקבבחינת תפרוסת מקומות העבודה הללו בין יישובים יהודיים וערב

בחינת הקשר בין ההצלחה . (CS=6.95;df=1; p<0.006)של מקום עבודה כזה לבין היותו במרחב יהודי 

להתקבל למקום עבודה כזה לבין הסוג של יישוב המגורים, מעלה שבקרב תושבי הערים המעורבות, סבירות 

לא מדובר בקשר מובהק סטטיסטית(. זאת בשונה מכלל גבוהה יותר לעבוד במקום עבודה כזה )אם כי 

אוכלוסיית המדגם, שם כאמור לא נמצא הבדל של ממש מבחינת איכות משלחי היד בין תושבי הערים 

המעורבות לבין המתגוררים ביישובים הערביים. משמעות הדברים היא שבעוד שבקרב כלל אוכלוסיית 

של ממש, הרי שלגבי הקבלה למקצועות מבוקשים, לתושבי המדגם, לתושבי הערים המעורבות אין יתרון 

 הערים בדומיננטיות יהודית יש יתרון מסוים.
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האוכלוסייה האמורה מבחינת הבדלים בין גברים ונשים. מהבחינה הזו נמצא הבדל -בהמשך לכך נבחנה תת

ההבדל המובהק  משתייכים לקבוצה זו היו גברים. חרף 82.4%-(, כשCS=19.18; df=1; p<0.000מובהק )

מהקבוצה, קרי שיעור משמעותי, היו נשים. הבדל זה, ממחיש מחד  20%-בין המינים, חשוב לציין שקרוב ל

את הנטייה לחלוקה המסורתית מבחינת העבודה בתא המשפחתי גם בקרב אוכלוסיית המחקר, אולם 

 מאידך, גם את המוביליות בקרב נשים המשתייכות לקבוצה זו.
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 ןסיכום ודיו

 

ילובה שורה של מדדים בנוגע לש , הצגתשל אוכלוסיית המחקרכלכליים -החברתייםלאחר הצגת המאפיינים 

מקרבה, כסיכום יש חשיבות בהצגה כללית של אוכלוסייה זו ושל שילובה  קבוצות-בשוק העבודה ושל תת

כלל  - צות הייחוסקבו. הצגה זו תערך לגבי אוכלוסיית המחקר בפני עצמה וכן ביחס לשתי בשוק העבודה

באופן רחב יותר, ובנוגע לכלל האוכלוסייה הערבית בישראל, יוצגו  ם מאותה שכבת גיל.הערבים וכלל היהודי

המסקנות לגבי שילוב אוכלוסיית המחקר בשוק העבודה. לעניין זה ידונו המשמעות של החסמים שאינם 

מי( לעומת חסמים אחרים המעיבים של תקפים לגבי אוכלוסיית המחקר )מדדי השכלה ומצב סוציו אקונו

 שילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה.

אקונומי בינוני עד גבוה, הם הומוגניים למדי מבחינת משלחי -אוכלוסיית המחקר נראית כבעלת מעמד סוציו

היד שלהם, כשלרובם הגדול משלחי יד אקדמיים )אם כי בתחומים שונים(. במקביל, אין הם מאופיינים 

מות ניכרת עסקית או אחרת. מעבר לכך, הם מאופיינים כמשפחות קטנות שנישאו בגיל מבוגר יחסית, ביז

 המקיימים אורח חיים בעל קווים מערביים, לצד דפוסים מסורתיים יותר המאפיינים את החברה הערבית.

עות עזר רובם מועסק במשלחי היד השכיחים בקרב החברה הערבית כמו בתחומי ההוראה, הרפואה ומקצו

מהם, הצליחו להשתלב  20%-רפואיים, הנדסה אזרחית, ראיית חשבון ועריכת דין. יחד עם זאת, למעלה מ

במקצועות מבוקשים בתחומים שרק ערבים מעטים הצליחו להשתלב בהם )בעיקר בתחומי הטכנולוגיה 

ל, במיוחד בהינתן העילית(. אמנם מדובר במיעוט מקרב אוכלוסיית המחקר, אולם מדובר בשיעור לא מבוט

שרק מיעוט מקרב אוכלוסיית המחקר מעוניינת או הנה בעלת כישורים מתאימים לעיסוקים אלה. מבחינה 

 מתוכם הם נשים. 20%-הקבוצה הזו הנם גברים, אם כי כ-מגדרית, רוב המשתייכים לתת

ים גבוהים מאוד בבחינת ממדי השילוב בשוק העבודה של המצטיינים מקרב אוכלוסיית המחקר )בעלי הישג

מבחינה לימודית(, נמצא שרובם הצליחו להשתלב בתחומי עיסוק התואמים את כישוריהם. חלקם, עשה 

זאת בתחומים "מקובלים" בקרב האקדמאים הערבים )כמו רפואה(, בעוד שאחרים, בתחומים שרק ערבים 

-ת הדבר היא שתתמעטים יחסית הצליחו להשתלב בהם )בעיקר בתחומי הטכנולוגיה עילית(. משמעו

 תעסוקה איננה אופיינית בקרב המצטיינים )ובשונה מאקדמאים ערבים רבים(.

שיעורי התעסוקה בקרב שני מינים היו גבוהים מאוד, אם כי השוואה בין גברים ונשים בקרב אוכלוסיית 

רג המחקר מעלה פערים מובהקים לטובת הגברים. הדבר בא לידי ביטוי בשיעורי התעסוקה, בשכר, בד

 המקצועי ובמשלחי היד, מה שמשמר דפוס בו הגבר הוא המפרנס העיקרי במסגרת התא המשפחתי.

בהשוואה לקבוצות הייחוס, לגבי כלל האוכלוסייה הערבית מאותה קבוצת גיל, ברור שנתוני הפתיחה של 

באופן  אוכלוסיית המחקר גבוהים באופן משמעותי, מה שכצפוי הוביל לכך ששילובם בשוק העבודה גבוה

ניכר בכל המדדים שנבחנו. מעניינת יותר היא ההשוואה לבני גילם היהודים, גם במקרה זה נמצאה 

אוכלוסיית המחקר משולבת בשוק העבודה במידה רבה יותר. הדבר משתקף בשיעורי התעסוקה, בשכר, 

 במשלחי היד וכן מבחינת הדרג. 

המוצא של המחקר הייתה הבחירה באוכלוסיית  הדבר מעלה כמה נקודות לדיון בהקשר הרחב יותר, נקודת

המחקר, בוגרי בתי הספר המובילים בישראל, שכן היא צפויה לנטרל שני חסמים חשובים המעיבים על שילוב 

אקונומי. תרומתו המרכזית של המחקר בכך שהראה שאכן -פערי השכלה ורקע סוציו –ערבים בשוק העבודה 

נומי, מהווים גורם מכריע לעניין השילוב בשוק העבודה על בסיס אקו-פערי השכלה ופערים ברקע הסוציו
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אמפירי, שכן הנמנים על אוכלוסיית מחקר הגיעו לממדי שילוב גבוהים מאילו של האוכלוסייה היהודית 

אקונומי -במדינה. המסקנה העולה מכך שהיא שלפחות לגבי אוכלוסיית המחקר )המאופיינת בחתך סוציו

והים מאוד(, מדדי ההשכלה והמצב החברתי כלכלי גברו על השייכות האתנית. ובעיקר בחתך השכלה גב

אקונומי שפיר הפכו שורה של חסמים ידועים -בהמשך לכך, מן המחקר עולה שהשכלה גבוהה ומצב סוציו

של החברה הערבית ללא רלוונטיים. כך לגבי גורמים טכניים בבסיסם כמו מגורים בפריפריה הגאוגרפית שם 

מות העבודה מוגבל, או מגורים ביישובים הערביים הסובלים מקשיי נגישות אל מרכזי עסוקה היצע מקו

שיכולים להיפתר בצורה בפשוטה יחסית באמצעות רכב בפרטי או הסדרי תחבורה ציבורית יעילים. מה 

כלכלי הורידו במידה ניכרת את ההשפעה גם של  חסמים -שמפתיע יותר הוא שההשכלה והמצב החברתי

תיים יותר כמו אפליית מעסיקים, מיעוט קשרים חברתיים עם חברת הרוב היהודי )לעומת יהודים( וכן מהו

-פערי שפה ותרבות. מבחינת מדיניות, מחקר זה מאשש פעם נוספת את החשיבות של השכלה ורמה סוציו

גשת אקונומית לשילוב בשוק העבודה, לכן יש להמשיך ולקיים ואולי אף להעצים את מדיניות להנ

 האוכלוסייה הערבית להשכלה גבוהה.

כלכלי של -יחד עם זאת, ראוי לסייג את הדברים במידת מה ולומר שסביר להניח שמעבר לרקע החברתי

המשתתפים ולהשכלה שרכשו, חלק ניכר מהם, הנו בעל כישרון בלימודים וכן ניחנו בתכונות אישיות של 

והם בפני עצמם יכולים להסביר את לפחות את הרכישה התמדה ונחישות. אלה לא בודדו במסגרת מחקר זה 

 המוצלחת של ההשכלה הגבוהה, לא פעם בתחומים שהלימודים בהם קשים.

המחקר הנוכחי מעלה כמה כיוונים למחקרי המשך. ראשון, הוא לבדוק באופן סדור מהם ההסברים לשילוב 

עיקר לבדוק אילו משתנים היו בעלי אוכלוסיית המחקר בשוק העבודה לרבות גורמים מעודדים וחסמים וב

ההשפעה הרבה ביותר בהקשר זה. בחינה זו יכולה להתמקד בהסברים שונים המוצגים בספרות, במקומם 

בחינת להיות של מאפיינים דמוגרפיים וכן הסברים נוספים שעלו מצד המרואיינים עצמם. כיוון אחר יכול 

פות והציפיות שמטפחים תלמידים של בתי  הספר מרכיבי האישיות של אוכלוסיית המדגם או את השאי

המובילים לקראת סיום לימודי התיכון שלהם, שכן ידוע שזהו משתנה מתערב חשוב שיכול לנבא הצלחה 

 בלימודים ובשילוב בשוק העבודה. 
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 נספח א' : שאלון סקר ערבים בוגרי בתי ספר מובילים

 (30)סביב גיל  

 

 שאלות למשפחות של הנמצאים בחו"ל .א

 

 האם הבן/הבת שלך גר/ה בחו"ל ? .1

 .כן1

 .לא2

 

 כמה זמן הוא שוהה בחו"ל )בחודשים(?  _________ .2
 באיזו מדינה? _______________ .3
 מה מעשיו שם? .4

 (4עובד )עבור לשאלה  .1
 (5ר לשאלה לומד )עבו .2
 בן זוגו לומד או עובד .3
 לא ענה .4

 . במה עובד )משלח יד(? ________________5

 . מה לומד? _____________6

 . באיזה מוסד? ______________7

 . מה מצבו המשפחתי?8

 רווק .1
 נשוי .2
 אחר .3
 לא ענה .4

 . האם יש לו ילדים?9

 כן .1
 לא .2

 . האם לדעתכם מתכוון לחזור לארץ בשנים הקרובות?10

 כן .1
 לא .2

 

 היסטוריה תעסוקתית ומצב תעסוקה נוכחי  .ב

 . האם אתה עובד כיום? 11

 כן .1

 לא  .2

 

 מסחר של מקום העבודה העיקרי שלך? _____________-היישוב/ אזור התעשייה. מהו שם 12
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 הערבית או היהודית? -מספק מקום העבודה את עיקר השירותים. לאיזו אוכלוסייה 13

 ערבית .1

 יהודית .2

 דומהיהודית וערבית במידה  .3

 בין לאומית .4

 לא יודע  .5

 לא ענה  .6

 

 :א שליבו אתה עובד ה מקום העבודהשל . הבעלות 14

 . ערבים מישראל1 

 (פרטי)מימון . יהודים מישראל2 

 יהודית משותפת-. בעלות ערבית3 

 תממשלתי ת. ישראלי4 

 . בין לאומית5 

 . לא יודע6 

 . לא ענה7 

 

)כגון: מפעל טקסטיל, הייטק, פרסום, בית מלון, חברת  העיקרית של מקום עבודה זה. מהי הפעילות 15

 ______________________________ביטוח( ___________________________________

 

מהנדס, רופא במקום עבודה זה )לדוגמא: פקיד, מנהל ייצור,  .  איזו עבודה )תפקיד( אתה ממלא16

 __ (________________________________________וכו'

 

 מצאת את מקום עבודתך הנוכחי?. באיזו דרך 17

 באמצעות בני משפחה/ חברים/ מכרים .1

 אישית או בכתב –פניה ישירה למעסיק  .2

 באמצעות אתרי אינטרנט לחיפוש עבודה  .3

 המעסיק פנה אלי .4

 באמצעות שירות התעסוקה .5

 (ORSחברת השמה פרטית )כמו: מנפאואר,  .6

 וסקים בהשמה )כמו: צופן, קו משווה(ארגונים חברתיים / מקומות לימודים הע .7

 באמצעות מודעות דרושים בעיתונים או ברדיו .8

 הקמתי את העסק בעצמי .9

 אחר  .10
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 החברה בה אתה עובד?. מהו גודל 18

 עובדים49חברה עד  .1

 עובדים 50-100חברה  .2

 עובדים 100חברה מעל  .3

 לא יודע  .4

 לא ענה .5

 

 שלך במקום העבודה? . מהו הדרג19

 עובד. 1 

 עובדים מקסימום(. 20-וטר)אחראי על יותר מ.מנהל ז2 

 עובדים( ללא חלק בבעלות. 20-. מנהל בכיר )אחראי על יותר מ4 

 עובדים(. 50. מנהל ובעלים במקום עבודה קטן )עד 5 

 עובדים(. 50. מנהל ובעלים במקום עבודה בינוני לפחות )מעל 6 

 . אחר7 

 . לא ענה8 

 

 ( _____________כחי? )בשניםהנואתה עובד בתפקידך . כמה זמן 20

 )למראיין: יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן, לעגל חצי שנה כלפי מעלה(

 

 . במקום העבודה הזה האם אתה: 21

 שמועסק ישירותשכיר  .1

 שכיר שמועסק דרך חברת כח אדם .2

 מלקוחות( עצמאי )בעל עסק או מקבל תשלום  .3

 בעלים, בבעלותך/ בשליטתך באופן מלא או חלקי .4

 משפחה העובד ללא תשלום בן .5

 אחר  .6

 לא ענה .7

 

 מה הייתה הכנסתך החודשית ברוטו )ממקום עבודה אחד או יותר(?. בשנה האחרונה, 22

 ₪ 5,000עד .1

 ₪ 8,000ועד  5,000-מעל.2

 ₪  10,000ועד  8,000מעל .3

 ₪  13,000ועד  10,000מעל .4

 ₪  17,000ועד  13,000מעל  .5

 ₪  17,000-מעל ל.6

 אין הכנסות.7

 לא ענה  .8
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כמה שעות בשבוע את/ה עובד/ת במקום העבודה העיקרי? )למורים, אומנים וחוקרים, כולל . בדרך כלל, 23

 יש לרשום מספר(שעות הכנה(__________________)גם 

 

  לדעתך, האם יש חשש שלא תהיה לך עבודה בשנה הקרובה?.24

 חשש גדול מאוד     4   3   2   1אין לי חשש כלל  

 . לא ענה6יודע         . לא5          

  

  17למראיין: עבור לשאלה* 

 

 ? ___________כמה זמן אינך עובד?  )למראיין, יש לכתוב את הזמן בחודשים ולרשום מספר( .25

 

 מדוע אינך עובד כיום? )למראיין, יש להקריא קטגוריות(.26

 . אני לומד1  

 ני. יש לי מחלה, מום, או מגבלה גופנית אחרת המונעת ממ2  

 .חיפשתי עבודה באופן פעיל ולא מצאתי3  

 . טיפלתי בבני משפחה אן במשק הבית4  

 . אינני מעוניין/ת לעבוד 5  

 .אני אם לתינוק/ת צעיר/ה6  

 . משפחתי אינה מתירה לי לעבוד7  

 . מסיבה אחרת8  

 . לא ענה9  

  

  

 ודה )למראיין: הכוונה היא כמה שנים בסה"כ עבדת במהלך חייך בארץ ובחו"ל בכל מקומות העב.27

 ____________)בשנים(( בכלל חייולמשך זמן מצטבר שעבד 

 

באיזה תפקיד שאפת לעסוק )לדוגמא: פקיד, מנהל ייצור, מהנדס, רופא . עם סיום התיכון , 28 

 וכו'(?:_________________

 

 ר?מבחינת שכ שלך המסלול המקצועי שעברת עד כה תואם את הציפיות. עד כמה 29 

. לא יודע 6תואם את הציפיות במידה רבה או אף עולה עליהן , 5  4  3  2  1מתחת לציפיות במידה רבה 

 . לא ענה7

 

  

המסלול המקצועי שעברת עד כה תואם את הציפיות שלך מבחינת מימוש עצמי וקידום . עד כמה 30

 מקצועי?

 ת במידה רבה או אף עולה עליהןתואם את הציפיו 5  4  3  2  1מתחת לציפיות במידה רבה       

 . לא ענה7  . לא יודע6 
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 לדפוסי השילוב בשוק העבודה )סובייקטיביים( ההסברים .ג

שסייעו לך להתקדם בקריירה? )מזל, יחסי אנוש, למדתי תחום עם הגורמים המשמעותיים ביותר  2ציין מהם 

 ביקוש גבוה(

 __________________ : גורםראשון.31

 ______________גורם שני ____.32

 

 שהקשו עליך להתקדם בקריירה שלך לפי סדר החשיבותהחסמים העיקריים  2ציין מהם 

 מכשול ראשון:__________________.33

 מכשול שני :__________________.34

  

 דמוגרפיים-מאפיינים סוציו .ד

 לא להקריא! –מין המרואיין :    . 35

 גבר .1

 אישה  .2

 

 מספר( יש לרשום.גיל: __________)36

 

   השכלה תיכונית

 מס' יח"ל אנגלית: ____________________.37

 מס' יח"ל מתמטיקה: __________________.38             

 

 יח"ל? -5באילו מקצועות שאינם אנגלית או מתמטיקה למדת בהיקף של 

 מקצוע ראשון :_____________.39

 __מקצוע שני : ____________.40

 

 י לבגרות: ________________מס' יח"ל כלל.41

 

 (? של המוסדות להשכלה גבוהה .מה היה ממוצע ציוני הבגרות שלך )עם בונוסים42

 110-. מעל ל1 

 2 .100-110 

 3 .90-99 

 4 .80-89 

 5 .70-79 

 70-. מתחת ל6 

  . לא זוכר/ לא ענה7 
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 ? שקבלת ביותר  המהי התעודה או התואר הגבוה.43

 (43()עבור לשאלה בגרותתעודת שאינה ) של בית ספר תיכוןתעודת סיום   .1 

 (43)עבור לשאלה תעודת בגרות .2 

 (43. תעודת סיום של בי"ס על תיכוני שאיננה תעודה אקדמית)עבור לשאלה 3 

 או תואר מקביל B.A. תואר אקדמי ראשון  4 

 דוקטור לרפואה( M.D)כולל M.A. תואר אקדמי שני 5 

 Ph.Dשי . תואר אקדמי שלי6 

 (43. לא ענה )עבור לשאלה 7 

 

 פרטים לגבי התעודה הגבוהה ביותר שלך:

 

שם מוסד .45 וארת.44
 הלימודים

סוג מוסד .47 .מדינה46
הלימודים 

)אוניברסיטה, מכללה, 
 מכללה לחינוך(

מקצוע/ות .48
הלימוד העיקריים 

, 2)במידה ויש 
 לרשום את שניהם(

     

 

 שלך בתוארמה היה ממוצע הציונים . 49

 1 .95-100 

 2 .90-94 

 3 .85-89 

 4 .80-84 

 5 .75-79 

 ומטה 74. 6 

 . לא זוכר/ לא ענה7 

 

 )רלוונטי רק למי שיש תואר שני ומעלה(. . איזה תחום/ תחומים למדת לתואר ראשון? _____________50

 

 מדוע בחרת ללמוד את המקצוע אותו למדת בתואר הראשון? . 51

 י התחום עניין אות .1

 בתחום זה גבוהיםמכניסה ומכובדת הסיכויים למצוא עבודה   .2

 / חברים / מכרים בהמלצת משפחתי  .3

 לא הצלחתי להתקבל למה שרציתי יותר .4

 אחר .5

 לא ענה .6
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 מצבך המשפחתי? )למראיין: יש להקריא קטגוריות(. מהו 52

 רווק .1

 מאורס  .2

 נשוי .3

  אלמן .4

  פרוד/גרוש .5

 

 

 אי/ת? האם האישה/בעל שלך היא/הוא אקדמ.53

 כן .1

 לא  .2

 לא ענה  .3

 

 . האם האישה/בעל שלך עובד/ת? 54

 כן  .1

 (47)עבור לשאלה לא  .2

 (47)עבור לשאלה  לא ענה .3

 

. תאר את עיקר עיסוקו של הבעל/האישה שלך במקום העבודה הנוכחי )לעצמאיים: בעסק שלו( בו הוא עובד 55

כיום )לדוגמא: פקיד, מורה, מנהל, עובד ייצור,...( 

_____________ ______________________________________________________ 

 

 ____(: _________, לציין מספר. מספר ילדים )בנים ובנות56

 . גיל הילד הצעיר ביותר )לציין מספר(: _______________57

 __________________________. שם הישוב בו אתה גר 58

 . האם אתה?59

 מוסלמי  .1

 נוצרי  .2

 דרוזי  .3

 סי צ'רק .4

 . לא ענה 5
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 אביך?  מהי  רמת ההשכלה של. 60

  סמן

 יסודית 1

 תיכונית ללא בגרות 2

 תיכונית עם תעודת בגרות 3

 סיים מכללה, סמינר או בית מדרש למורים 4

 הנדסאי 5

 אקדמית, תואר ראשון 6

 אקדמית, תואר שני 7

 אקדמית, תואר שלישי 8

 לא יודע / מסרב 9

 

 אמך?  רמת ההשכלה שלמהי  . 61

  סמן

 יסודית 1

 תיכונית ללא בגרות 2

 תיכונית עם תעודת בגרות 3

 סיימה מכללה, סמינר או בית מדרש למורים 4

 הנדסאי 5

 אקדמית, תואר ראשון 6

 אקדמית, תואר שני 7

 אקדמית, תואר שלישי 8

 לא יודע / מסרב 9

 

 מאפייני שילובד.  

 יר על בסיסי אישי )גם אם מדובר בהכרות שטחית(? ___________. כמה יהודים אתה מכ62

 

 . לא2כן   .  1יהודיים? . האם יש לך חברים63

 

 ________(?_גולמי מספר. כמה )64

 . איפה הכרת את רובם?65

 . עבודה  1 

 . לימודים אקדמיים2 

 . פעילות פנאי   3 

 . אזור המגורים 4 

 . התנדבות   5 

 . אחר6 
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 =לא יודע/לא ענה6=חשוב מאוד, 5=כלל לא חשוב, 1 -חשובה עבורך כל אחת מההגדרות הבאות? כך שעד כמה 

 . לא יודע/ לא ענה6מאוד חשוב   5   4   3   2   1 כלל לא חשוב    . ערבי:66

 . לא יודע/ לא ענה6מאוד  חשוב   5   4   3   2   1 חשובכלל לא  נוצרי/ דרוזי:  /מוסלמי. 67

 . לא יודע/ לא ענה6מאוד  חשוב  5   4   3   2   1חשוב כלל לא   י:. ישראל68

 . לא יודע/ לא ענה6מאוד  חשוב   5   4   3   2   1כלל לא חשוב   טיני:פלס. 69

 

 . האם יש לך הערות נוספות?70

 

____________________________________________________________________ 

 

 הפעולה!! תודה רבה על שיתוף

 

 

 


