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פתח דבר

ניתן לראות שערבים  בעשורים האחרונים מתרחשים שינויים משמעותיים בהשתלבות ערביי ישראל בכוח העבודה. 

רבים יותר מנסים להשתלב בשוק העבודה, מנסים להיכנס לענפי תעסוקה חדשים ואף פונים ללימודים גבוהים על 

מנת לשפר את מצבם בשוק העבודה. נכון ל- 2008, מספר האקדמאים הערבים בגילאי 18-67 עמד על 78,000 )39,000 

גברים ו- 39,000 נשים( והם היוו 10.6% מכלל האוכלוסייה הערבית בארץ.

אף על פי כן, כיום לא קיימות בארץ הזדמנויות הולמות רבות לתעסוקת אקדמאים ערבים. אקדמאים ערבים רבים 

נתקלים בקשיים רבים במציאת עבודות ההולמות את רמת השכלתם בהשוואה לאקדמאים יהודים. 

סוגיית הפערים בתעסוקה בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית הינה מהותית ובתוכה קיימת חשיבות רבה 

לצמצום הפער בתעסוקת אקדמאים ערבים אל מול תעסוקת אקדמאים יהודים. צמצום פער זה הינו אחד מהיעדים 

צורך  יש  בנושא,  מושכלות  החלטות  קבלת  לצורך  לקדם.  מבקשים  בתחום  העוסקים  וארגונים  וגופים  שהממשלה 

במאגר נתונים של אוכלוסייה זו, מאגר שאינו זמין ונגיש כיום. 

אוגדן הנתונים הנוכחי על אוכלוסיית האקדמאים הערבים בישראל, שנערך במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, 

מהווה מסד נתונים שיטתי ומובנה המשרטט את דיוקנה המפורט של אוכלוסייה זו. אוגדן הנתונים מכיל מידע סטטיסטי 

רב ומגוון המבוסס על שלושה סקרים של הלמ”ס )סקר כוח אדם, הסקר החברתי וסקר הכנסות( במספר נקודות זמן, 

בשנים 2008 – 2001, והוא מקיף מעגלי חיים שונים המתייחסים למאפייני הרקע האישיים של אוכלוסיית האקדמאים 

הערבים, מאפיינים תעסוקתיים והשכלתיים, נתונים על רמת חיים ועל ההכנסות של הנמנים על אוכלוסייה זו. בכך 

מסייע האוגדן בהכרת מאפייניה הכלליים של אוכלוסיית האקדמאים הערבים בישראל והוא עתיד לאפשר, בהמשך, 

מעקב ארוך טווח אחר התפתחויות ושינויים בדפוסי התעסוקה ובמאפיינים סוציו-דמוגראפיים נוספים של אוכלוסייה זו. 

אוגדן הנתונים אמור לשמש הן את קובעי המדיניות והן את קהילת החוקרים מהאקדמיה ומהתחום היישומי גם יחד.

מלאכת איסוף הנתונים, ריכוז הממצאים והפקת אוגדן הנתונים הסתייעה הודות לעבודתה של גלי ליס, חוקרת ומרכזת 

תחום תעסוקת ערבים במנהל המחקר וכן הודות לעבודתן של מרים גרינשטיין ומירב גרינשטיין שתכננו וערכו את 

העיבודים הסטטיסטיים ועל כך נתונה להם תודתי.

בברכה,  

בני פפרמן

מנהל 
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מטרת האוגדן

אוגדן נתונים זה נועד למפות את מאפייני האוכלוסייה האקדמאית הערבית בישראל בשנים האחרונות ולספק אומדנים 

כלליים על נושאים מגוונים של אוכלוסיית האקדמאים הערבים בישראל, החל ממאפייני רקע וכלה במאפייני השכלה, 

תעסוקה, רמת חיים והכנסותיה של אוכלוסייה זו. כלי זה נועד לשימושם של קובעי מדיניות, גורמי מקצוע שונים וכל 

העוסקים במלאכת קידומה של האוכלוסייה הערבית בישראל בכלל ואוכלוסיית האקדמאים הערבים בפרט. 

מקורות הנתונים

אוגדן זה מציג נתונים על אוכלוסיית האקדמאים הערבים בהסתמך על שלושה סקרים של הלמ”ס: סקר כוח אדם, 

הסקר החברתי וסקר הכנסות. 

סקר כוח האדם מציג נתונים לשנים 2001 ו- 2008 עבור הגילאים 18-66. אוכלוסיית סקר כוח האדם כוללת את כל 

אוכלוסיית האקדמאים הערבים בישראל בגילאים אילו כולל תושבים קבועים, תושבים קבועים השוהים בחו”ל לתקופה 

של פחות משנה או תושבים ארעיים השוהים בישראל שנה או יותר ברציפות1. 

כל  את  כוללת  החברתי  הסקר  אוכלוסיית   .20-64 הגילאים  עבור  ו-2008   2002 לשנים  נתונים  מציג  החברתי  הסקר 

)כגון:  טיפוליים  לצרכים  במוסדות שלא  השוהים  אלו  כולל  אילו  בגילאים  בישראל  הערבים  אוכלוסיית האקדמאים 

מעונות סטודנטים, מרכזי קליטה ותוכניות דיור מוגן לאוכלוסיה המבוגרת( וכן עולים חדשים השוהים בארץ 6 חודשים 

לפחות2. 

כוללת את כל  אוכלוסיית סקר ההכנסות   .18-64 הגילאים  2008 עבור  ו-   2006 נתונים לשנים  סקר ההכנסות מציג 

אוכלוסיית האקדמאים הערבים השכירים בגילאים אלו למעט שבטי בדוויים הגרים מחוץ לישובים.

מאחר ואוגדן הנתונים כולל נתונים רבים ומגוונים המתבססים בחלקם על הגדרות סטטיסטיות שונות, מצאנו לנכון 

לצרף לאוגדן “מילון מונחים” אשר מופיע בנספח ב’.

1 אוכלוסיות שאינן נכללות באוכלוסיית הסקר: תושבים ישראלים אשר שוהים בחו"ל למעלה משנה ברציפות בעת הסקר, תיירים, מתנדבים או תושבים ארעיים השוהים 
בישראל פחות משנה ודיפלומטים ואנשי או"ם.

2 אוכלוסיות שאינן נכללות באוכלוסיית הסקר: דיירים במוסדות טיפוליים )כגון בתי אבות, בתי חולים כרוניים ובתי סוהר(, תושבים ישראלים אשר שוהים בחו"ל למעלה 
משנה ברציפות בעת הסקר, דיפלומטים ועולים אשר הגיעו ארצה חצי שנה לפני מועד הריאיון לכל המאוחר, שבטי בדווים והגרים מחוץ ליישובים. 



5

הגדרת האוכלוסייה על פי המקורות השונים

על מנת שהאוגדן יכיל מידע מדויק ועדכני, הוחלט להשתמש בנתונים משלושה סקרים של הלמ”ס: סקר כוח אדם, 

הסקר החברתי וסקר הכנסות. טווח הגילאים, השנים, הגדרת האוכלוסייה והגדרת מיהו ערבי שונים בכל אחד מהסקרים:

סקר כוח האדם מזהה את האוכלוסייה הערבית על פי דתו של ראש משק הבית אשר נרשמת כדתם של כל בני משק 

הבית. ערבים מוגדרים ככאלה שהשיבו כי הם מוסלמים, נוצרים או דרוזים וכי הם גרים בישובים לא יהודיים או שהם 

גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990.

הסקר החברתי מזהה את האוכלוסייה הערבית על פי הגדרת הלאום המופיעה בשאלון ב- 2007. בשנת 2002 הוגדר 

המשתנה על סמך דת המרואיין ושנת העלייה לארץ וכך נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ- 1990.

סקר ההכנסות מזהה את האוכלוסייה הערבית על פי דת ראש משק הבית אשר נרשמת כדתם של כל בני משק הבית. 

החל משנת 2003 משק בית ערבי מוגדר כמשק בית בו נציג משק הבית הינו מוסלמי או דרוזי או נוצרי הגר בישוב לא 

יהודי ומשק בית יהודי מוגדר כמשק בית עם נציג יהודי. 

בנוסף, יש לשים לב כי הגדרות האוכלוסייה הנכללת בכל לאום – “ערבים” ו”יהודים” משתנות בין שלושת הסקרים:

בסקר כוח האדם ההשוואה היא בין “ערבים” ל”יהודים”.

בסקר החברתי ההשוואה היא בין “ערבים” לבין “יהודים ואחרים”. בקבוצת ה”יהודים ואחרים” נכללים יהודים, אתיאיסטים, 

אחרים ונוצרים שעלו החל מ- 1990.

בסקר ההכנסות ההשוואה היא בין “יהודים ואחרים” ל”ערבים”. קבוצת ה”אחרים” כוללת נוצרים לא ערבים ואלה ללא 

סיווג דת. 

לשם הנוחות, בהמשך האוגדן בלוחות שבהם תופיע אחת מקבוצות האוכלוסייה המרכזיות )“ערבים” או “יהודים”( יחד 

יופיע פירוט של כלל האוכלוסייה  עם קבוצת ה”אחרים”, הכותרת בלוח תתייחס לקבוצה המרכזית בלבד, ובהערות 

הנכללת בקבוצה המדוברת. 
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נספח ב – מילון מונחים סטטיסטיים 

  

3  נספח א' מכיל את הלוחות המופיעים באלפים בלבד. מספור לוחות אלו תואם את מספור אותם לוחות באחוזים 

עמ’ 34

 35

36

עמ’ 38

עמ’ 39 

עמ’ 40

עמ’ 40

עמ’ 41

עמ’ 41

עמ’ 42

עמ’ 43

עמ’ 43

עמ’ 44

עמ’ 45

עמ’ 46

עמ’ 46

עמ’ 47

עמ’ 48

עמ’ 49

עמ’ 50

עמ’ 50

עמ’ 51

עמ’ 52

עמ’ 53

עמ’ 54  
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שער 1 – מאפייני רקע אישיים
עיקרי הממצאים

בשנת 2008 עמד מספר האקדמאים הערבים בישראל בגילאי 18-66 על כ- 78 אלף מתוכם, כ- 39 אלף . 1

גברים וכ- 39 אלף נשים והם היוו 10.6% מכלל האוכלוסייה הערבית בארץ. לעומתם, מספר האקדמאים 

היהודים עמד על כ- 856 אלף מתוכם, כ- 380 אלף גברים וכ- 476 אלף נשים והם היוו 26.5% מכלל 

האוכלוסייה היהודית בארץ4. 

מבנה האוכלוסייה של האקדמאים הערבים בשנת 2008 )9.4% בני 18-24( היה צעיר ממבנה האוכלוסייה . 2

של האקדמאים היהודים )1.0% בני 18-24(. ניתן לראות זאת גם בהבדלים בין ממוצעי הגילאים של 

האוכלוסיות - הגיל הממוצע של האקדמאים הערבים היה 36.1 וזאת לעומת הגיל הממוצע של האקדמאים 

היהודים אשר היה 42.7.

נכון ל- 2008, 28.1% מהאקדמאים הערבים היו רווקים )29.5% גברים ו- 26.6% נשים(. . 3

זאת לעומת 15.8% מהאקדמאים היהודים )16.9% גברים ו- 14.8% נשים(.  

בשנת 2008, 81% מהאקדמאים הערבים היו בעלים של דירה אחת וזאת לעומת 64% מהאקדמאים . 4

היהודים. מספר החדרים הממוצע של האקדמאים הערבים )3.7( היה דומה למספר החדרים הממוצע של 

האקדמאים היהודים )3.8(.

אחוז האקדמאים הערבים אשר השתמשו, נכון ל- 2008, במכונית )92.5%( היה גבוה מאחוז האקדמאים . 5

היהודים אשר השתמשו במכונית )86.4%(.

4  מקור הנתונים: עיבודים מיוחדים, של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, לסקרי כוח אדם של הלמ”ס

  

ללא בעלותיותר מאחתאחת

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

אקדמאים ערבים ויהודים לפי בעלות על דירה,

באחוזים - 2008

64.0%

81.0%

10.9% 5.8%

25.1%
13.3%

ערבים                  יהודים

%
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בשנת 2008, מרבית האקדמאים הערבים )47.3%( גרו באזור הצפון. לעומתם, מרבית האקדמאים היהודים . 6

)56.4%( גרו באזור ת”א והמרכז.

בשנת 2008, ל- 17.3% ממשפחות האקדמאים הערבים לא היו כלל ילדים. לעומת זאת, אחוז משפחות . 7

האקדמאים היהודים שלא היו להם כלל ילדים עמד על 45.9%. ממוצע מספר הילדים למשק בית בקרב 

האקדמאים הערבים היה 2.5 לעומת 2.0 בקרב האקדמאים היהודים.

בשנת 2002, 56.5% מהאקדמאים הערבים הגדירו את מצבם הבריאותי כטוב מאוד )55.7% גברים ו- 57.4% . 8

נשים(. בשנת 2008, אחוז האקדמאים הערבים אשר הגדירו את מצבם הבריאותי כטוב מאוד ירד ל- 52.5% 

)48.9% גברים ו- 56.9% נשים(.

בשנת 2008, ל- 17.3% ממשפחות האקדמאים הערבים לא היו כלל ילדים. לעומת זאת, אחוז משפחות . 9

האקדמאים היהודים שלא היו להם כלל ילדים עמד על 45.9%. ממוצע מספר הילדים למשק בית בקרב 

האקדמאים הערבים היה 2.5 לעומת 2.0 בקרב האקדמאים היהודים.

בשנת 2002, 56.5% מהאקדמאים הערבים הגדירו את מצבם הבריאותי כטוב מאוד )55.7% גברים ו- 57.4% . 10

נשים(. בשנת 2008, אחוז האקדמאים הערבים אשר הגדירו את מצבם הבריאותי כטוב מאוד ירד ל- 52.5% 

)48.9% גברים ו- 56.9% נשים(.

  

יהודה ושומרוןדרוםת”א+מרכזחיפהצפוןירושלים

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

אקדמאים ערבים ויהודים לפי מחוז מגורים, באחוזים - 2008

8.9%8.3%
12.7%

56.4%

9.5%

4.1%

21.9%

47.3%

16.7%

10.3%

3.8%

ערבים                  יהודים

%
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5   הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 

על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 
מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

  
לוח 1  : גיל ומצב משפחתי בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ 

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ, 
באלפים

783939432716856380476645292353

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%גיל

18-249.46.112.710.1)5.1(18.81.00.61.42.11.12.9

25-5484.98485.885.188.279.778.676.980.080.780.281.2

55-665.89.91.6)4.8()6.7(--20.322.618.617.218.715.9

36.138.633.535.537.432.142.743.742.042.643.741.6גיל ממוצע

מצב 
משפחתי

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

70.569.271.864.666.860.876.078.174.275.179.471.4נשוי

28.129.526.633.831.637.715.816.914.814.914.415.4רווק

6.74.18.88.05.310.2------0.90.51.3גרוש

1.60.82.22.00.92.9------0.40.50.3אלמן

5
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לוח 2  : מאפייני מגורים ושימוש ברכב בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודים ערבים

2008720022008 82002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234412219902404498717320397סה”כ, באלפים

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%בעלות על דירה

81.079.882.486.689.583.164.062.665.164.661.767.0אחת

10.912.39.811.112.310.2)10.2(--7.3--5.86.8יותר מאחת

25.125.025.224.326.022.9----)6.1(13.313.513.1ללא בעלות

מס’ חדרים 
בדירה

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

0.5-1------------1.51.51.61.81.22.3

1.5-2)2.7(----)4.5(----7.08.06.27.07.76.5

2.5-326.828.325.016.213.419.622.221.023.226.423.229.0

3.5-446.448.443.940.246.732.430.227.132.832.434.031.1

+4.524.121.627.136.736.137.439.042.536.332.333.931.0

ממוצע מס’ 
חדרים 

3.73.73.83.93.93.83.83.93.83.73.83.6

משתמש 

כיום במכונית
92.595.189.391.595.586.786.488.984.479.782.077.8

ממוצע 
מספר רכבים 

העומדים 
לרשות 
המרואיין

1.41.31.51.21.21.21.51.51.51.41.51.4

6   הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
7  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

8  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990

6
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לוח 3  : מחוז מגורים בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ 

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ, 
באלפים

783939432716856380476645292353

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%מחוז

21.919.324.523.920.430.28.98.79.29.99.810.0ירושלים

47.346.847.841.844.736.78.38.28.57.56.78.2צפון

16.718.115.217.917.917.912.712.712.614.314.614.1חיפה

ת”א + 
מרכז

10.310.210.312.112.1)12.0(56.457.755.353.054.352.0

9.59.09.915.214.615.7--)4.8()4.2(3.85.32.3דרום

יהודה 
ושומרון

4.13.74.5

9  הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על 
אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 

מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
10   הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 

על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 
מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

11  לא כולל רווקים

  

המשתנה
יהודיםערבים

20082001 20082001

5628733549סה”כ11, באלפים

100%100%100%100%מספר ילדים

017.315.245.945.7

1-369.971.250.651.0

4-510.012.33.12.9

6+----0.4)0.5(

2.52.42.01.8ממוצע מספר ילדים

לוח 4  : מספר ילדים במשק בית בקרב אקדמאים לפי לאום ושנים, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

9

10
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לוח 5  : מצב בריאות בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

20081320022008142002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ15, 
באלפים

764234412219902404498717320397

מצב 
בריאות

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

52.548.956.956.555.757.456.958.855.252.953.952.1טוב מאד

45.146.843.140.741.439.936.935.238.436.936.837.0טוב

לא כל כך 
טוב

)2.4()4.3(--------5.45.75.28.87.79.7

בכלל לא 
טוב

------------0.8--1.21.31.61.2

האם יש 
בעיה 

בריאותית 
או פיזית 
כלשהי16

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

23.724.023.422.323.721.2)11.6()10.2(17.721.313.210.9כן

82.378.786.889.189.888.476.376.076.677.776.378.8לא

12  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
13 נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

14 נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
15 כולל לא רלוונטי ולא ידוע

16 שנמשכת שישה חודשים או יותר

12
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שער 2 – השכלה ואוריינות
עיקרי הממצאים

בשנת 2008, 82.7% מהאקדמאים הערבים היו בעלי תואר ראשון, 15.3% בעלי תואר שני ו- 2.1% בעלי תואר . 1

שלישי. לעומתם, 62.4% מהאקדמאים היהודים היו בעלי תואר ראשון, 33.9% בעלי תואר שני ו- 3.7% בעלי 

תואר שלישי.

נכון ל- 2008 ממוצע שנות הלימוד של האקדמאים הערבים והיהודים היה דומה )16.6 ו- 17 בהתאמה(. . 2

ב- 2008, אחוז האקדמאים הגברים הערבים אשר השתמשו במחשב )96.3%( היה דומה לאחוז האקדמאים . 3

הגברים היהודים אשר השתמשו במחשב )96.6%(. לעומתם, קיים פער בין האקדמאיות הערביות ליהודיות 

בשיעורי השימוש במחשב )86.4% לעומת 92.2% בהתאמה(.

נכון ל- 2008, 54% בלבד מהאקדמאים הערבים אשר השתמשו במחשב דיווחו כי הם משתמשים בו בעבודה, . 4

זאת לעומת 73.4% מהאקדמאים היהודים. בנוסף, מבין האקדמאים המשתמשים במחשב, ניתן לראות 

כי 75.2% מהאקדמאים הערבים השתמשו בו לצורך לימודים. לעומתם, בקרב האקדמאים היהודים אחוז 

המשתמשים במחשב לצורך זה היה נמוך יותר ועמד על 45.7%.

תעודה גבוהה ביותר בקרב אקדמאים יהודים, 

באחוזים - 2008

62.4%

33.9%

3.7%

תואר ראשון       תואר שני        תואר שלישי

תעודה גבוהה ביותר בקרב אקדמאים ערבים, 

באחוזים - 2008

82.7% 15.3%

2.1%

תואר ראשון       תואר שני        תואר שלישי
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17  הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 

על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 
מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

  
 לוח 6  : תעודה גבוהה ביותר בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים,

 סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ, 
באלפים

783939432716856380476645292353

תעודה 
גבוהה

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

תואר 
ראשון

82.775.190.480.072.992.562.461.063.559.254.862.9

33.934.033.835.637.534.1)7.3(15.321.19.317.924.0תואר שני

תואר 
שלישי

2.13.60.5------3.75.02.75.27.73.0

ממוצע 
שנות 
לימוד

16.616.916.416.716.916.41717.11716.917.116.8

17
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18 הנתונים נלקחו מהסקר החברתי
19 כולל לא רלוונטי ולא ידוע

20 בשלושת החודשים האחרונים
21 מתוך מי שדיווחו שהשתמשו במחשב

22 מתוך מי שדיווח על שימוש באינטרנט כולל דואר אלקטרוני בשלושת החודשים האחרונים

  

לוח 7  : שימוש במחשב בקרב אקדמאים לפי לאום ומגדר - שנת 2008, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה
יהודים ערבים

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234902404498סה”כ19, באלפים

91.996.386.494.296.692.2שימוש במחשב20

שימוש באינטרנט כולל דואר אלקטרוני בשלושת 
החודשים האחרונים

91.991.792.192.593.491.8שימוש במחשב בבית21

54.065.038.773.480.367.6שימוש במחשב בעבודה 21

11.410.013.315.718.313.6שימוש במחשב במקום אחר21

79.783.374.785.287.183.6שימוש לצורך עבודה

75.266.487.445.744.247.0שימוש לצורך לימודים

92.697.885.796.897.596.2שימוש לצורך חיפוש  מידע22

79.888.768.296.196.595.8שימוש לצורך דואר אלקטרוני22

30.119.843.546.547.845.4שימוש לצורך קבוצות דיון22

27.824.931.826.529.424.1שימוש לצורך משחקים

26.434.415.941.651.033.4שימוש לצורך תשלומים22

63.261.865.155.861.650.9שימוש לצורך הורדת קבצים

25.839.08.537.546.829.5שימוש לצורך קניית מוצרים22

18
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שער 3 - תרומה לחברה, התנדבות
עיקרי הממצאים

נכון לשנת 2008, אחוז האקדמאים הערבים אשר עסקו בפעילות התנדבותית עמד על 18.1% )19.7% גברים . 1

ו- 16.2% נשים( ואילו אחוז האקדמאים היהודים אשר עסקו בפעילות התנדבותית עמד על 20.1% )22.3% 

גברים ו- 18.4% נשים(.

בשנת 2002, אחוז האקדמאים . 2

הגברים הערבים המתנדבים עמד על 27.9%, בשנת 2008 שיעור התנדבותם ירד ל- 19.7%. ניתן לראות     

שבשונה מהם, בקרב האקדמאים הגברים היהודים אחוז המתנדבים בין השנים 2002 ו- 2008 עלה )19.7%    

ו- 22.3% בהתאמה(.  

בשנת 2002, ממוצע שעות ההתנדבות בחודש של האקדמאים הערבים עמד על 11.5 שעות. בשנת 2008 . 3

ממוצע שעות ההתנדבות שלהם ירד ל- 8.9 שעות. ממוצע שעות ההתנדבות בחודש בקרב האקדמאים 

היהודים, בשנת 2002, עמד על 8.9 שעות וירד בשנת 2008 ל- 8 שעות.

  

סה”כגבריםנשים

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

אחוז האקדמאים העוסקים בפעילות התנדבותית - 2008 

16.2%19.7%18.1% 18.4%
22.3%20.1%

ערבים                  יהודים

%
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23  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
24  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

25  נכללים יהודים, אתיאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
26  כולל לא רלוונטי ולא ידוע
27  ב - 3 החודשים האחרונים

28  כגון: יד שרה, מגן דוד אדום, משמר אזרחי, משטרה

  
לוח 8  : התנדבות בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

20082420022008252002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234412219902404498717320397סה”כ26, באלפים

אחוז העוסקים 
בפעילות 

התנדבותית27
18.119.716.220.927.9)12.6(20.122.318.420.219.720.6

המסגרת בה 
נערכה הפעילות 

ההתנדבותית
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

51.058.044.438.745.333.6--62.163.060.459.965.6במסגרת ארגון28

37.133.140.942.535.747.8----)23.7()35.7(36.537.0באופן פרטי

גם בארגון וגם 
באופן פרטי

------------11.88.914.718.819.018.6

שעות התנדבות 
בחודש

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

פחות מ-20 
שעות

54.161.041.788.283.8)100(67.767.467.981.477.884.2

20 שעות או 
יותר

13.4----------12.711.913.611.612.710.8

לא קבוע/פעם 
אחת

32.526.143.9------19.620.718.56.99.45.0

ממוצע שעות 
התנדבות

8.99.08.911.512.68.98.07.88.38.98.98.9

23
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שער 4 – תעסוקה
עיקרי הממצאים

שיעור התעסוקה של האקדמאים הגברים הערבים, נכון לשנת 2008, עמד על 85% וזאת לעומת שיעור . 1

תעסוקה של 90.3% בקרב האקדמאים הגברים היהודים. לעומתם, שיעור התעסוקה של האקדמאיות 

הערביות, נכון לשנת 2008, עמד על 73.4% וזאת לעומת שיעור תעסוקה של 83.7% בקרב האקדמאיות 

היהודיות.

בשנת 2008 שיעור האקדמאים הבלתי מועסקים הערבים והיהודים היה כמעט שווה - 3.1% בקרב . 2

האקדמאים הערבים לעומת 3.3% בקרב האקדמאים היהודים.

נכון ל- 2008, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של אקדמאים ערבים עמד על 81.8% )87.5% בקרב הגברים . 3

ו- 76% בקרב הנשים(. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של האקדמאים היהודים היה גבוה יותר ועמד על 

89.6% )93.3% בקרב הגברים ו- 86.6% בקרב הנשים(.

מועסקים
נכון לשנת 2008, בישראל היו מצויים כ- 62 אלף אקדמאים ערבים מועסקים בגילאי 18-66, כ– 33.5 אלף מתוכם . 1

היו גברים וכ– 28.5 אלף נשים.

)25.4%(, שירותים עסקיים . 2 2008, האקדמאים הגברים הערבים עבדו בעיקר בענפים הבאים: חינוך  נכון לשנת   

)19.8%( ושירותי בריאות, רווחה וסעד )15.3%(. האקדמאים הגברים היהודים, לעומתם, עבדו בעיקר בענפים הבאים: 

שירותים עסקיים )29.5%(, תעשייה )17.7%( וחינוך )9.7%(.

ב- 2008, האקדמאיות הערביות עבדו בעיקר בענפים הבאים: חינוך )76.4%( ושירותי בריאות רווחה וסעד )8.5%(. . 3

ושירותים   )18.5%( וסעד  רווחה  בריאות  שירותי   ,)28%( חינוך  אלה:  בענפים  בעיקר  עבדו  היהודיות  האקדמאיות 

עסקיים )16.4%(. 

2008 היו משלחי יד אקדמיים )51.8%(. משלחי היד . 4 משלחי היד העיקריים של הגברים האקדמאים הערבים ב- 

העיקריים של האקדמאיות הערביות היו משלחי יד חופשיים וטכניים )56.3%( הכוללים מורות וגננות.

  

סה”כגבריםנשים

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב אקדמאים, 2008 

76.0%
87.5%81.8% 86.6%

93.3%
89.6%

ערבים                  יהודים

%
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נכון לשנת 2008, ממוצע שעות העבודה בשבוע של האקדמאים הערבים עמד על 36.8 שעות )42.4 בקרב גברים . 5

ו- 30.6 בקרב נשים(. ממוצע זה נמוך משל האקדמאים היהודים, אשר עמד על 42.4 שעות )47.2 בקרב גברים 

ו- 38.1 בקרב נשים(.

בשנת 2008, השכר ברוטו לחודש של 32% מהאקדמאים הגברים הערבים היה 10,001 ₪ ומעלה וזאת לעומת 67.2% . 6

מהאקדמאים הגברים היהודים אשר השתכרו בחודש 10,001 ₪ ומעלה. לעומתם, השכר של 66.4% מהאקדמאיות 

הערביות התפלג בין 2 קבוצות שכר )4,001-6,000 ו- 6,001-10,000( וזאת בהשוואה לאקדמאיות היהודיות, ששכרן 

של 58.9% מהן התפלג באופן שווה בין 2 קבוצות שכר )6,001-10,000 ו- 10,001 ומעלה(.

ב- 2008, שליש מהאקדמאים הערבים )33.3%( עבדו 5-9 שנים באותו מקום עבודה. לעומתם, כשליש מהאקדמאים . 7

היהודים )32.8%( עבדו 1-4 שנים באותו מקום עבודה.

8 . 58.1% היהודים:  מהאקדמאים  עבודתם  במקום  בטוחים  פחות   ,2008 ל-  נכון  הרגישו,  הערבים  האקדמאים 

מהאקדמאים הערבים לא חששו כלל מאיבוד מקום עבודתם בתוך שנה ביחס ל- 68.2% מהאקדמאים היהודים 

שדיווחו על כך.

15 דקות להגיע למקום עבודתן. לעומתן, בקרב . 9 עד  )69.5%( לקח  2008, למרבית האקדמאיות הערביות  בשנת 

האקדמאיות היהודיות קיימת חלוקה בין 34.2% שלקח להן עד 15 דקות להגיע למקום עבודתן ובין 34.4% שלקח 

להן 15-29 דקות להגיע למקום עבודתן. 

מהאקדמאים . 10  26.3% ל-  בהשוואה  מעבודתן,  מאוד  מרוצות  היו   ,2008 בשנת  הערביות,  מהאקדמאיות   41.4%  

הגברים הערבים. כאשר משווים לאקדמאים היהודים, ניתן לראות כי אחוז אלו אשר היו מרוצים מאוד מהעבודה, 

בקרב שני המינים, דומה )34.5% מהגברים ו- 34.2% מהנשים(.

בלתי מועסקים
1 . ,)80%( ישירה למעסיק  2008, אקדמאים ערבים בלתי מועסקים חיפשו עבודה בעיקר באמצעות פנייה  נכון ל- 

עבודה  חיפשו  מועסקים  בלתי  יהודים  אקדמאים  לעומתם,   .)60%( בעיתונים  ומודעות   )60%( התעסוקה  שירות 

בעיקר באמצעות מודעות בעיתונים )80%(, חברים או מכרים )70.6%( ופניה ישירה למעסיק )61.6%(.

)90%(. לעומתן, . 2 ישירה למעסיק  חיפשו עבודה בעיקר באמצעות פניה  האקדמאיות הערביות הבלתי מועסקות 

האקדמאים הגברים הערבים חיפשו עבודה במספר רב של דרכים: שירות התעסוקה )80%(, חברות כ”א )70%(, 

מודעות בעיתונים )70%(, פניה ישירה למעסיק )70%( וחברים או מכרים )70%(.

 אינם בכוח העבודה
נכון לשנת 2008, הסיבות העיקריות לכך שאקדמאים ערבים לא השתתפו בכוח העבודה הן: לימודים )32.5%( וגיל . 1

גבוה/יציאה לפנסיה )29.1%(. הסיבה המרכזית לכך שאקדמאיות ערביות אינן השתתפו בכוח העבודה, היא עקב 

היותן עקרות בית )47.7%(.
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לוח 9  : כוח עבודה שבועי של אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ, 
באלפים

783939432716856380476645292353

כוח עבודה 
שבועי

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

שיעור 
תעסוקה

79.285.073.481.985.675.286.690.383.783.587.680.1

שיעור בלתי 
מועסקים30

3.12.93.4)3.3(----3.33.33.34.84.84.9

שיעור 
השתתפות 

בכ”ע
81.887.576.084.687.9 78.889.693.386.687.892.084.3

29  הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 
על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 

מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
30  שיעור מי שחיפשו עבודה מתוך כוח העבודה

29
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31    הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 

על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 
מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

לוח 10  : אקדמאים מועסקים - ענף כלכלי לפי לאום, מגדר ושנים,   

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

6233.528.5352312741343398539256283סה”כ, באלפים

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%ענף כלכלי

--0.71.20.30.71.2------0.30.6חקלאות

13.017.79.014.520.49.2------2.84.50.7תעשייה

--0.81.20.40.71.2------0.20.3חשמל ומים

)0.6(1.72.60.92.23.9------2.64.50.4בינוי

6.46.96.06.06.45.6--)7.8()7.0(6.59.33.2מסחר ותיקונים

שירותי אוכל 
ואירוח

1.11.80.4------1.11.01.11.41.41.5

תחבורה, החסנה 
ותקשורת

2.64.20.7------3.74.82.83.54.42.6

בנקאות, ביטוח, 
פיננסיים

1.11.50.7------5.76.15.44.55.04.0

22.529.516.420.025.215.3--12.019.82.815.419.5שירותים עסקיים

6.57.16.07.98.77.1--)8.5(5.27.22.87.1מנהל ציבורי

48.925.476.439.927.564.519.59.728.020.710.430.0חינוך

שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

12.115.38.515.619.5--13.37.318.512.97.517.7

שירותים 
קהילתיים

4.04.53.5------3.83.83.84.03.44.5

שירותים אישיים 
למ”ב

------0.60.11.00.5--)0.9(

31
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32   הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 
על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 

מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
33  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

  
לוח 11  : אקדמאים מועסקים - משלח יד לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ 

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ33, 
באלפים

6233.528.5352312741343398539256283

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%משלח יד

42.751.832.055.759.847.541.144.638.041.845.238.6אקדמיים

חופשיים 
וטכניים

35.417.756.324.016.139.719.913.625.318.911.725.3

12.116.48.412.518.37.3--)7.4()6.0(2.94.21.4מנהלים

עובדי 
פקידות

7.88.76.7)6.3(----10.85.914.910.05.514.0

עובדי 
מכירות 
ושירותים

8.412.63.5)4.8()6.2(--8.98.29.59.07.710.2

עובדים 
מקצועיים

2.34.2------4.67.62.05.48.72.5

עובדים 
בלתי 

מקצועיים
0.20.3------1.51.91.12.42.82.1
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34   הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 
על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 

מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
35  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

36  כולל גם את המעביד של עובד אחד ויותר
37  כולל חבר קואופרטיב, קיבוץ או משפחה

  

לוח 12  : אקדמאים מועסקים - שעות עבודה ומעמד בעבודה לפי לאום, מגדר ושנים,

 סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ35, 
באלפים

6233.528.5352312741343398539256283

סה”כ שעות 
עבודה בשבוע

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

1-195.70.911.3------4.02.55.34.41.86.9

20-3432.516.551.427.617.849.911.94.218.514.55.123.5

35-4012.111.712.717.818.2)16.9(20.012.526.520.513.027.8

41-4925.138.09.933.540.6)17.4(24.226.322.424.826.023.7

50+7.312.31.412.116.6--25.440.812.129.946.214.2

6.08.24.26.08.13.9----)5.4(8.915.61.1לא קבוע

ממוצע שעות 
עבודה

36.842.430.642.646.733.442.447.238.146.252.740.0

6233.528.5352312741343398539256283סה”כ, באלפים

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%מעמד בעבודה

89.281.498.287.583.196.287.883.791.389.185.892.2שכיר

11.415.38.09.512.86.5--10.818.61.812.516.9עצמאי36

0.80.90.71.41.51.4------אחר37

34
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38  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא

39  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

  
לוח 13  : שכר חודשי )ברוטו( לאקדמאים מועסקים לפי לאום ומגדר – שנת 2008, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה
יהודיםערבים

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

613724780364416סה”כ39, באלפים

שכר חודשי למועסקים, בש”ח
100%100%100%100%100%100%

13.24.91.28.1--5.1עד 2000

2001-400014.614.015.68.65.011.8

4001-600030.027.034.815.58.721.2

6001-10,00028.827.131.624.117.929.3

+10,00121.532.0--46.967.229.6

74768654556611343144238638ממוצע שכר

38
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40   הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
41  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

42  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
43  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

44  עבודה אחרת ברמת ההכנסה ממקום העבודה הנוכחי במקרה של אובדן מקום העבודה

  

לוח 14  : וותק ותחושת ביטחון במקום העבודה בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

20084120022008422002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ43, 
באלפים

613724322012780364416578262316

וותק 
במקום 
עבודה 
נוכחי 
בשנים

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

14.713.815.414.414.414.4)19.1(--16.514.22010.3עד שנה

1-418.319.316.835.137.332.032.834.531.436.034.237.6 שנים

5-933.327.642.221.822.021.520.219.221.122.121.422.7 שנים

 10-14
שנים

17.318.815.112.6)13.5(--14.114.114.110.611.010.2

15 שנים 
ומעלה

14.520.1--20.222.9)16.3(18.118.417.817.019.015.2

חשש 
מאיבוד 
מקום 

העבודה 
תוך שנה

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

אין חשש 
כלל

58.157.958.563.365.559.768.263.971.856.450.861.0

36.639.432.328.226.131.725.930.521.932.036.728.1חשש קטן

4.64.84.58.710.37.3--)8.4()7.1(----)4.0(חשש גדול

חשש גדול 
מאד

------------1.30.81.83.02.23.6

הסיכוי 
למצוא 
עבודה 
אחרת44

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

סיכוי גדול 
מאד

12.315.1)8.0(17.9)20.7(13.623.021.424.414.715.114.4

48.057.433.634.532.637.344.743.146.136.434.637.8סיכוי גדול

25.025.524.335.331.840.723.427.419.935.237.233.5סיכוי קטן

אין סיכוי 
כלל

14.7--34.19.7--8.46.55.67.210.911.110.8

2.42.52.42.82.03.5------------לא יחפש

40
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לוח 15  : משך הזמן שלוקח לאקדמאים להגיע לעבודה לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

20084620022008472002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ48, 
באלפים

613724322012780364416578262316

הזמן שלוקח 
להגיע לעבודה

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

57.749.569.550.648.653.828.922.434.225.519.630.3עד 15 דקות

15-2921.424.217.522.723.421.533.432.234.430.431.129.9 דקות

17.719.716.019.521.118.1)16.7(--8.6--)5.2(30-445.7 דקות

10.713.88.314.015.512.8--)8.8()6.5()6.6(45-609.211.0 דקות

9.011.46.99.211.17.6--10.815.7--606.010.1 דקות ויותר

עובד מהבית/
זמן לא קבוע

------------0.4----1.41.51.3

האם מפריע 
משך הזמן 

שלוקח להגיע 
לעבודה49

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

17.614.420.816.014.217.7--)22.7(46.517.2)12.4(22.5מפריע מאד

42.639.448.524.124.723.723.723.723.6--32.440.3מפריע

לא כל כך 
מפריע

27.126.4)28.7(31.331.0)31.9(24.926.723.230.131.728.5

בכלל לא 
מפריע

17.920.9--------33.334.332.330.330.330.2

45  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
46 נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

47  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
48   כולל לא רלוונטי ולא ידוע

49  נשאלו רק מי שהשיבו שלוקח להם יותר מרבע שעה

45
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לוח 16  : שביעות רצון מהעבודה ומההכנסה מעבודה של אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודים ערבים

20085120022008522002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ53, 
באלפים

613724322012780364416578262316

שביעות רצון 
מהעבודה

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

32.226.341.438.735.643.734.334.534.234.032.135.5מרוצה מאד

57.965.146.548.846.951.753.353.752.952.954.052.0מרוצה

לא כל כך 
מרוצה

7.68.6--12.517.4--10.210.010.510.811.210.4

בכלל לא 
מרוצה

------------2.11.82.52.42.62.2

שביעות רצון 
מהכנסותיך 

ממקום 
העבודה

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

9.011.46.88.610.27.3--12.715.1)8.0()5.4(6.4מרוצה מאד

55.659.549.447.140.957.148.655.942.041.544.639.1מרוצה

לא כל כך 
מרוצה

32.629.936.731.229.434.129.124.233.435.236.234.4

בכלל לא 
מרוצה

5.4)5.1(--9.014.6--13.48.417.814.79.019.3

50   הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
51  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

52  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
53  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

50
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לוח 17  : אקדמאים בלתי מועסקים - דרכי חיפוש עבודה לפי לאום, מגדר ושנים, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ 

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ55, 
באלפים

2.01.01.0------25.511.713.8271314

דרכי חיפוש 
עבודה
שירות 

התעסוקה
60.080.040.0------43.145.341.360.264.156.8

51.456.447.162.666.758.9------45.070.020.0חברת כ”א

מודעות 
בעיתונים

60.070.050.0------80.081.279.084.587.481.9

פניה ישירה 
למעסיק

80.070.090.0------61.659.863.068.772.265.6

חברים או 
מכרים

50.070.030.0------70.668.472.575.178.272.3

ניסיון להקים 
עסק

10.010.010.0------9.812.08.0)7.4(----

------1.22.6------באופן אחר

ממוצע משך 
זמן חיפוש 

עבודה 
)בשבועות(

54.455.653.3------25.126.723.720.219.920.4

לוח 18  : אקדמאים בלתי מועסקים - משך חיפוש עבודה באופן פעיל לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ  

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

25.511.713.8271314------2.01.01.0סה”כ, באלפים

משך זמן 
חיפוש עבודה 

)בשבועות(
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

0-410.010.010.0------19.219.718.827.427.727.2

5-910.010.010.0------17.617.917.417.7)16.8(18.6

10-5025.030.020.0------37.334.239.939.340.837.9

51+50.050.050.0------16.517.915.215.5)14.7()16.3(

54    הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 
על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 

מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
55  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

56   הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 
על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 

מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

54
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57  הנתונים הינם עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה 
על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא. עפ”י סקר כ”א, בהגדרת ערבים נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או 

מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990. בהגדרת יהודים נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
58  כולל עבודה עונתית, לא רלוונטי ולא ידוע

  
לוח 19  : אקדמאים שאינם בכוח העבודה - סיבות לאי המצאות בכוח העבודה לפי לאום, 

מגדר ושנים, סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודיםערבים

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ58, 
באלפים

14.24.99.363389.325.364.0742252

סיבות לאי 
עבודה בשנה 

האחרונה
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

15.625.511.415.323.311.9--)48.3(23.932.519.141.9לימודים

מחלה, מום, 
נכות

------------15.419.413.716.524.613.0

גיל גבוה/
יציאה לפנסיה

12.729.1--------32.334.431.438.439.138.0

חיפש עבודה 
ולא מצא

18.7--22.9------3.3--3.87.4)9.4(6.5

28.9--30.720.6--21.9)56.5(--)27.6(47.7--30.6עקרת בית

57
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שער 5 - מדדי רמת חיים ושביעות רצון
עיקרי הממצאים

בשנת 2008 יותר ממחצית מהאקדמאים הערבים והיהודים )55.3% ו- 54.7% בהתאמה( דיווחו כי הם היו מרוצים . 1

ממצבם הכלכלי. בנוסף, יותר מרבע מהאקדמאים הערבים והיהודים )28.4% ו- 27.3% בהתאמה( דיווחו כי הם לא 

היו כל כך מרוצים ממצבם הכלכלי.

יותר טוב בהשוואה . 2 יהיה  2008, 71.9% מהאקדמאיות הערביות חשבו כי מצבן הכלכלי בשנים הקרובות  נכון ל- 

למצבן הכלכלי הנוכחי וזאת לעומת 55% מהאקדמאיות היהודיות אשר חשבו כך.

ב- 2008, 52.5% מהאקדמאים הערבים היו בחופשה בארץ ב- 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד הסקר וזאת . 3

לעומת 70.7% מהאקדמאים היהודים. לעומת זאת, הפערים בין האקדמאים הערבים לאקדמאים היהודים בנושא 

יציאה לחופשה בחו”ל ב- 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד הסקר קטנים יותר: 46.4% מהאקדמאים הערבים 

דיווחו על יציאה לחופשה בחו”ל לעומת 51% מהאקדמאים היהודים.

שביעות רצון מהמצב הכלכלי בקרב אקדמאים  

ערבים, באחוזים - 2008

28.4%

5.4%

55.3%

10.9%

מרוצה מאוד       מרוצה       לא כ"כ מרוצה      בכלל לא מרוצה

שביעות רצון מהמצב הכלכלי בקרב אקדמאים  

יהודים, באחוזים - 2008

10.8%

54.7%

27.3%

7.3%

מרוצה מאוד       מרוצה       לא כ"כ מרוצה      בכלל לא מרוצה
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לוח 20  : שביעות רצון בקרב אקדמאים ממצב כלכלי לפי לאום, מגדר ושנים, 
סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודים ערבים

20086020022008612002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234412219902404498717320397סה”כ62, באלפים

שביעות רצון 
ממצב כלכלי

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

10.813.38.77.87.68.0--17.810.413.6)5.4(10.9מרוצה מאד

55.356.054.364.062.565.954.757.352.648.152.244.7מרוצה

28.431.524.716.314.818.227.324.929.232.330.733.6לא כל כך מרוצה

7.34.59.611.89.513.7)9.3()9.2(9.2--5.47.1בכלל לא מרוצה

מצב כלכלי 
בשנים הקרובות 
בהשוואה להיום

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

69.066.671.962.058.366.256.658.655.041.443.539.6יהיה יותר טוב

19.719.719.622.520.724.533.633.633.640.338.841.6לא ישתנה

9.87.911.318.317.718.8)9.3(11.413.68.615.621.0יהיה פחות טוב

59   הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
60  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

61  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
62 כולל לא רלוונטי ולא ידוע

59
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63    הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
64  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

65  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
66  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

67  חופשה שכללה לינה מחוץ לבית, בשנים עשר החודשים האחרונים
68  בשנים עשר החודשים האחרונים

  
לוח 21  : שביעות רצון מהחיים וחופשה בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים, 

סה”כ באלפים ובאחוזים מהסה”כ

המשתנה

יהודים ערבים

20086420022008652002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ66, 
באלפים

764234412219902404498717320397

שביעות רצון 
מהחיים

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
100%

41.226.320.932.734.436.332.928.828.828.8--29.2מרוצה מאד

67.180.550.568.469.966.757.457.956.960.062.458.0מרוצה

לא כל כך 
מרוצה

3.7--8.3)4.1()7.0(--7.04.39.210.48.112.3

כלל לא 
מרוצה

------------1.21.41.00.8)0.7(0.9

חייך בשנים 
הקרובות 

בהשוואה היום
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

חיי יהיו יותר 
טובים

87.077.598.771.465.578.765.864.167.355.554.256.6

20.225.014.327.629.326.233.933.134.6--6.411.5לא ישתנו

6.66.76.510.612.78.8--)9.5(8.4--6.711.0פחות טובים

יציאה 
לחופשה
חופשה 
בארץ67

52.553.850.946.344.648.270.771.570.067.567.267.8

חופשה בחוץ 
לארץ68

46.445.547.656.054.258.151.049.752.051.149.652.4

63
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שער 6 - הכנסות

עיקרי הממצאים

ל- . 1 בהשוואה   ₪  7,502 הייתה  שכירים  ערבים  לאקדמאים  לחודש  ברוטו  הממוצעת  ההכנסה   ,2008 לשנת  נכון 

12,059 ₪ בקרב אקדמאים יהודים שכירים.

2008, על 9,690 ₪ לחודש, . 2 השכר החודשי של אקדמאים ערבים בעלי משלח יד אקדמי ומנהלים עמד, בשנת 

בהשוואה לאקדמאים יהודים בעלי משלח יד אקדמי ומנהלים ששכרם עמד על  15,507 ₪. זהו הפער הגדול ביותר 

בין משלחי היד השונים.

בשנת 2006, אקדמאים ערבים שכירים הרוויחו 45.8 ₪ לשעה כאשר ב- 2008 הם הרוויחו 51.2 ₪ לשעה. לעומתם, . 3

בשנת 2006, אקדמאים יהודים שכירים הרוויחו 62.1 ₪ לשעה ובשנת 2008 הם הרוויחו 65.1 ₪ לשעה.

  

בעלי משלח יד אקדמי שכירים – סה”כ
ומנהלים

בעלי מקצועות חופשיים 
וטכניים

עובדי פקידות, סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי שירותים

16,000

12,000

8,000

4,000

0.0

הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש לאקדמאי שכיר לפי משלח יד, בש"ח - 2008 

7,502
9,690

5,965
5,543

12,059

15,507

9,4288,456

ערבים                  יהודים

₪
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69  הנתונים נלקחו מסקר ההכנסות, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1700 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא. עפ”י סקר הכנסות, 

משנת 2003 ואילך הגדרת ערבים כוללת  מוסלמים, דרוזים או נוצרים הגרים בישובים לא יהודים והגדרת יהודים כוללת יהודים, נוצרים לא ערבים ואלה ללא סיווג דת

  

לוח 22  : הכנסה ממוצעת )ברוטו( לחודש לאקדמאי שכיר 

לפי משלח יד, לאום ושנים, בש”ח

המשתנה
יהודיםערבים

2008200620082006

הכנסה ברוטו לחודש

7,5026,70312,05910,958שכירים – סך הכול

9,6907,94015,50713,779בעלי משלח יד אקדמי ומנהלים

5,9655,6269,4289,115בעלי מקצועות חופשיים וטכניים

עובדי פקידות, סוכנים, עובדי מכירות ועובדי 
שירותים

5,5435,4108,4567,910

8,5377,387----עובדים מקצועיים

4,5943,718----עובדים בלתי מקצועיים

 הכנסה ברוטו לשעה

65.162.1 45.8  51.2שכירים – סך הכול

66.656.380.876.1בעלי משלח יד אקדמי ומנהלים

43.642.958.758.9בעלי מקצועות חופשיים וטכניים

עובדי פקידות, סוכנים, עובדי מכירות ועובדי 
שירותים

32.328.946.945.8

42.336.1----עובדים מקצועיים

27.725.0----עובדים בלתי מקצועיים

69
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לוח 23  : הכנסה ממוצעת )ברוטו( לחודש לאקדמאי שכיר 

לפי ענף כלכלי, לאום ושנים, בש”ח

המשתנה
יהודיםערבים

2008200620082006

הכנסה ברוטו לחודש

7,5026,70312,05910,958שכירים – סך הכול

)11,187(10,184----חקלאות

15,72913,170----תעשייה )כרייה וחרושת(

13,12612,144----חשמל, מים ובינוי )בניה ועבודות הנדסה אזרחית(

9,7199,812)5,193()4,385(מסחר ותיקון כלי רכב

7,5586,182----שירותי אירוח ואוכל

11,50411,788----תחבורה, אחסנה ותקשורת

בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, נכסי דלא ניידי, פעילויות 
השכרה ושירותים עסקיים

10,971)6,285(14,78713,329

מינהל ציבורי, חינוך, שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד, שירותים 
קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים

7,3506,8599,6359,103

3,4073,191----שירותים למשק הבית על ידי פרטיים

הכנסה ברוטו לשעה

45.865.162.1   51.2שכירים – סך הכול

)76.5(50.1----חקלאות

76.063.1----תעשייה )כרייה וחרושת(

61.758.8----חשמל, מים ובינוי )בניה ועבודות הנדסה אזרחית(

50.749.5)26.0()25.9(מסחר ותיקון כלי רכב

42.734.9----שירותי אירוח ואוכל

57.562.3----תחבורה, אחסנה ותקשורת

בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, נכסי דלא ניידי, פעילויות 
השכרה ושירותים עסקיים

56.5)34.6(72.969.5

מינהל ציבורי, חינוך, שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד, שירותים 
קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים

53.949.961.260.4

21.723.2----שירותים למשק הבית על ידי פרטיים

70   הנתונים נלקחו מסקר ההכנסות, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1700 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא. עפ”י סקר הכנסות, 
משנת 2003 ואילך הגדרת ערבים כוללת  מוסלמים, דרוזים או נוצרים הגרים בישובים לא יהודים והגדרת יהודים כוללת יהודים, נוצרים לא ערבים ואלה ללא סיווג דת

70
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נספחים
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לוח 1.1  : גיל ומצב משפחתי בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים  

המשתנה

יהודים73ערבים72

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ, 
באלפים

783939432716856380476645292353

גיל

18-247.32.44.94)1(38.72.16.613310

25-5466.23333.2372412673.2292.1381.1521234287

55-664.53.90.6)2()2(--174.185.788.41115556

36.138.633.635.537.432.142.943.942.042.643.741.6גיל ממוצע

מצב 
משפחתי

5527.227.8281810650.2296.8353.4484232252נשוי

21.911.610.3159613564.370.7964254רווק

57.515.741.8521636------0.70.20.5גרוש

13.43.110.313310------0.30.20.1אלמן

71  הנתונים נלקחו מסקר כוח אדם, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא
72  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990

73  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

71
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לוח 2.1  : מאפייני מגורים ושימוש ברכב בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים ערבים

20087520022008762002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234412219902404498717320397סה”כ, באלפים

בעלות על 
דירה

613328352015577253324461197265אחת

984949793940)2(--3--43יותר מאחת

2271011251738390----)2(1064ללא בעלות

מס’  חדרים 
בדירה

0.5-1------------14681349

1.5-2)2(----)2(----633231502426

2.5-3201287341998511518874115

3.5-435201516106272109163231108123

+4.518991587351171180230108123

משתמש כיום 
במכונית

704030372116779359420569261308

74  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
75  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

76  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990

74
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לוח 3.1  : מחוז מגורים בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים79ערבים78

200820012008802001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ, 
באלפים

783939432716856380476645292353

מחוז

17.17.69.5106576.532.943.6642935ירושלים

36.918.418.51812671.43140.4481929צפון

137.15.9853108.648.460.2924349חיפה

482.7219.2263.5342159184)2(84453ת”א+מרכז

81.534.347.2984255--)1()2(32.10.9דרום

יהודה 
ושומרון

35.41421.4

לוח 4.1  : מספר ילדים במשק בית בקרב אקדמאים לפי לאום ושנים - באלפים
               

המשתנה

יהודים83ערבים82

2008200120082001

5628733549סה”כ84, באלפים

מספר ילדים

094329251

1-33920376280

4-5742516

6+----4)2(

77  הנתונים נלקחו מסקר כוח אדם, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא
78  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990

79  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
80  בשנת 2001 מחוז דרום כולל גם את יהודה ושומרון

81  מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן      
אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא

82  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990
83  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

84  לא כולל רווקים

77

81
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לוח 5.1  : מצב בריאות בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים  - באלפים

המשתנה

יהודיםערבים

20088620022008872002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ88, 
באלפים

764234412219902404498717320397

מצב בריאות

402019231211512238274376171204טוב מאד

3419141697333142191262117145טוב

לא כל כך 
טוב

)2()2(--------492326632538

6954--7------------בכלל לא טוב

האם יש בעיה 
בריאותית 
או פיזית 
כלשהי89

212971161597583)2()2(13944כן

623329362016685305380552243309לא

לוח 6.1  : תעודה גבוהה ביותר בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים92ערבים91

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ, 
באלפים

783939432716856380476645292353

תעודה 
גבוהה
תואר 
ראשון

64.529.535342014534.1231.6302.5382160222

290.2129.2161230110120)1(11.98.33.687תואר שני

תואר 
שלישי

1.61.40.2------31.819.112.7332211

85  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
86 נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

87  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
88  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

89  שנמשכת שישה חודשים או יותר
90 מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן

אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא
91 נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990

92  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

85

90
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לוח 7.1  : שימוש במחשב בקרב אקדמאים לפי לאום ומגדר - שנת 2008 - באלפים

המשתנה
יהודים ערבים

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234902404498סה”כ94, באלפים

694029850391459שימוש במחשב95

שימוש באינטרנט כולל דואר אלקטרוני בשלושת 
החודשים האחרונים

643727786365421שימוש במחשב בבית96

372611624314310שימוש במחשב בעבודה 96

8441347162שימוש במחשב במקום אחר96

553322724340384שימוש לצורך עבודה

522725389173216שימוש לצורך לימודים

623725804375429שימוש לצורך חיפוש  מידע97

533420798372427שימוש לצורך דואר אלקטרוני97

20812386184202שימוש לצורך קבוצות דיון97

19109226115111שימוש לצורך משחקים

18135345196149שימוש לצורך תשלומים97

442519474240234שימוש לצורך הורדת קבצים

17152311180131שימוש לצורך קניית מוצרים97

93  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי
94  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

95  בשלושת החודשים האחרונים
96  מתוך מי שדיווחו שהשתמשו במחשב

97  מתוך מי שדיווח על שימוש באינטרנט כולל דואר אלקטרוני בשלושת החודשים האחרונים

93
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לוח 8.1   : התנדבות בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודיםערבים

200899200220081002002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234412219902404498717320397סה”כ101, באלפים

העוסקים בפעילות 
התנדבותית102

148586)2(18290921456382

המסגרת בה 
נערכה הפעילות 

ההתנדבותית
1256956562927--117454במסגרת ארגון103

914051612239----)2()2(64באופן פרטי

גם בארגון וגם באופן 
פרטי

------------291118271215

שעות התנדבות 
בחודש

16681851184969)2(97375פחות מ-20 שעות

3114171789----------202 שעות או יותר

4825231064------633לא קבוע/פעם אחת

לוח 9.1   : כוח עבודה שבועי של אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים106ערבים105

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

783939432716856380476645292353סה”כ, באלפים

כוח עבודה שבועי

61.833.428.4352412741.2342.9398.3539256283מועסקים

25.511.713.8271315----)1(2.01.01.0בלתי מועסקים107

אינם שייכים לשוק 
העבודה

14.24.99.373389.325.364.0792356

98 הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
99 נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

100 נכללים יהודים, אתיאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
101 כולל לא רלוונטי ולא ידוע
102 ב - 3 החודשים האחרונים

103 כגון: יד שרה, מגן דוד אדום, משמר אזרחי, משטרה
104 מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן    

אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא
105  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990

106 נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים
107  שיעור מי שחיפשו עבודה מתוך כוח העבודה

98

104
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לוח 10.1   : אקדמאים מועסקים - ענף כלכלי לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים110ערבים109

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

6233.528.5352312741343398539256283סה”כ, באלפים

ענף כלכלי

--5.14.11.043------0.20.2חקלאות

96.460.735.7785226------1.71.50.2תעשייה

--5.64.01.643------0.10.1חשמל ומים

)2(12.38.83.51210------1.61.50.1בינוי

47.223.523.7321716--)2()2(4.03.10.9מסחר ותיקונים

שירותי אוכל 
ואירוח

0.70.60.1------8.13.64.5844

תחבורה, החסנה 
ותקשורת

1.61.40.2------27.516.311.219117

בנקאות, ביטוח, 
פיננסיים

0.70.50.2------42.420.821.6241311

166.6101.165.51086443--7.46.60.855שירותים עסקיים

48.024.223.8422220--)2(3.22.40.83מנהל ציבורי

30.28.521.71468144.833.4111.41122785חינוך

שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

7.55.12.465--98.625.073.6691950

שירותים 
קהילתיים

2.51.51.0------27.912.915.021913

שירותים אישיים 
למ”ב

------4.20.43.83--)2(

 108 מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על 
אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא

 109 נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990
 110 נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

108
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לוח 11.1   : אקדמאים מועסקים - משלח יד לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים113ערבים112

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ114, 
באלפים

6233.528.5352312741343398539256283

משלח יד

26.417.39.120146304.4153.1151.3223114109אקדמיים

חופשיים 
וטכניים

21.95.916.0845147.346.5100.81012971

89.556.233.3674621--)2()2(1.81.40.4מנהלים

עובדי 
פקידות

4.82.91.9)2(----79.720.259.5531439

עובדי 
מכירות 
ושירותים

5.24.21.0)2()2(--66.02838.0481929

עובדים 
מקצועיים

1.41.4------34.226.18.129227

עובדים 
בלתי 

מקצועיים
0.10.1------10.86.54.31376

111  מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על 
אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא

112  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990
113  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

114  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

111



4647

  

  

לוח 12.1   : אקדמאים מועסקים - שעות עבודה ומעמד בעבודה לפי לאום, מגדר ושנים - 
באלפים 

המשתנה

יהודים117ערבים116

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ118, 
באלפים

6233.528.5352312741343398539256283

סה”כ שעות 
עבודה בשבוע

1-193.50.33.2------29.68.521.122417

20-3420.15.514.694588.314.573.8711259

35-407.53.93.664)2(148.242.8105.41013169

41-4915.512.72.8109)2(179.490.389.11226359

50+4.54.10.444--1881404814711236

44.728.116.6291910----)2(5.55.20.3לא קבוע

6233.528.5352312741343398539256283סה”כ, באלפים

מעמד בעבודה

55.127.227.9311911650.5286.9363.6480220260שכיר
84.752.831.9513318--6.76.20.544עצמאי119

6.13.22.9844------אחר120

לוח 13.1   : שכר חודשי )ברוטו( לאקדמאים מועסקים לפי לאום ומגדר - שנת 2008 - 
באלפים

המשתנה
יהודיםערבים

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

613724780364416סה”כ122, באלפים

שכר חודשי למועסקים, בש”ח

335431--3עד 2000

2001-4000954611645

4001-6000181081092881

6001-10,0001710717058112

+10,0011312--332219113

115 מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן 
אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא

116  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990
117  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

118  כולל לא רלוונטי ולא ידוע
119  כולל גם את המעביד של עובד אחד ויותר
120  כולל חבר קואופרטיב, קיבוץ או משפחה

121  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
122  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

115

121
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לוח 14.1   : וותק ותחושת ביטחון במקום העבודה בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - 
באלפים 

המשתנה

יהודיםערבים

2008124200220081252002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

613724322012780364416578262316סה”כ126, באלפים

וותק במקום עבודה 
נוכחי בשנים

1124864753441)2(--10553עד שנה

1-41174117425212113118881107 שנים

5-920101074315567881155165 שנים

1084958552629--)2(10-1410744 שנים

1394975884543)2(64--1597 שנים ומעלה

חשש מאיבוד 
מקום העבודה תוך 

שנה

35211420137508219288314128186אין חשש כלל

22148954193105881789386חשש קטן

351618482622--)2()2(----)2(חשש גדול

103717611------------חשש גדול מאד

הסיכוי למצוא 
עבודה אחרת127

1657194803743)2(64)2(76סיכוי גדול מאד

29218116532114317719986114סיכוי גדול

15961165168917719292101סיכוי קטן

471928602832--)2(83--9אין סיכוי כלל

178915510------------לא יחפש

123  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
124 נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

125  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
126  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

127  עבודה אחרת ברמת ההכנסה ממקום העבודה הנוכחי במקרה של אובדן מקום העבודה

123
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לוח 15.1   : משך הזמן שלוקח לאקדמאים להגיע לעבודה לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודיםערבים

2008129200220081302002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ131 
באלפים

613724322012780364416578262316

הזמן שלוקח 
להגיע לעבודה

3216161697206721341475196עד 15 דקות

15-2912847532381031351768194 דקות

12663631125557)2(--3--)2(30-443 דקות

774433814040--)2()2()2(45-6054 דקות

643727532924--43--6033 דקות ויותר

עובד מהבית/
זמן לא קבוע

------------3----844

האם מפריע 
משך הזמן 

שלוקח להגיע 
לעבודה132

893654672938--)2(33)2(5מפריע מאד

7431236161994951--87מפריע

לא כל כך 
מפריע

64)2(53)2(12766601276562

בכלל לא 
מפריע

43--------16985841286262

128  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
129  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

130  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
131  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

132  נשאלו רק מי שהשיבו שלוקח להם יותר מרבע שעה

128
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לוח 16.1   :  שביעות רצון מהעבודה ומההכנסה מעבודה של אקדמאים 
לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים ערבים

2008134200220081352002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ136, 
באלפים

613724322012780364416578262316

שביעות רצון 
מהעבודה

201010137526712514119684112מרוצה מאד

3524111696414196219305141164מרוצה

לא כל כך 
מרוצה

53--43--793643622933

בכלל לא 
מרוצה

------------176101477

שביעות רצון 
מהכנסותיך 

ממקום 
העבודה

694128492623--43)2()2(4מרוצה מאד

3422121587375203172236114122מרוצה

לא כל כך 
מרוצה

2011910642258813719992107

בכלל לא 
מרוצה

3)2(--33--1033173832360

133  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
134  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

135  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
136  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

133



5051

  

  

לוח 17.1   : אקדמאים בלתי מועסקים - דרכי חיפוש עבודה לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

  

המשתנה

יהודים139ערבים138

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ140, 
באלפים

2.01.01.025.511.713.8271314

דרכי חיפוש 
עבודה
שירות 

התעסוקה
1.20.80.4------11.05.35.71688

13.16.66.51688------0.90.70.2חברת כ”א

מודעות 
בעיתונים

1.20.70.5------20.49.510.9221111

פניה ישירה 
למעסיק

1.60.70.9------15.77.08.71899

חברים או 
מכרים

1.00.70.3------18.08.010.0201010

ניסיון להקים 
עסק

0.20.10.1------2.51.41.1)2(----

------0.30.3באופן אחר

לוח 18.1   : אקדמאים בלתי מועסקים - משך חיפוש עבודה באופן פעיל 
לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים 

המשתנה

יהודים143ערבים142

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

2.01.01.025.511.713.8271314סה”כ, באלפים

משך זמן 
חיפוש עבודה 

)בשבועות(

0-40.20.10.1------4.92.32.6834

5-90.20.10.1------4.52.12.45)2(3

10-500.50.30.2------9.54.05.51156

51+1.00.50.5------4.22.12.14)2()2(

137 מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן 
אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא

138 נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990
139  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

140  כולל לא רלוונטי ולא ידוע
141 מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן 

אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא
142  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990

143  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

137

141
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144  מקור: עיבודים מיוחדים לסקרי כוח אדם של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ”ת, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1000 בתא, סימון ) ( מראה על 
אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-2000 בתא

145  נכללים מוסלמים, נוצרים או דרוזים הגרים בישובים לא יהודיים או שהם גרים בישובים יהודים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל לפני 1990
146  נכללים יהודים הגרים בישובים יהודים או מעורבים

147  כולל עבודה עונתית, לא רלוונטי ולא ידוע

  
לוח 19.1   : אקדמאים שאינם בכוח העבודה - סיבות לאי המצאות בכוח העבודה 

לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים146ערבים145

2008200120082001

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ147, 
באלפים

14.24.99.363389.325.364.0742252

סיבות לאי 
עבודה בשנה 

האחרונה

14.57.07.51156--)2(3.71.81.93לימודים

מחלה, מום, 
נכות

0.80.70.1------14.35.39.01257

גיל גבוה/
יציאה לפנסיה

1.91.60.3------30.09.520.528920

חיפש עבודה 
ולא מצא

2.80.62.2------3.10.62.55)2(3

15--20.40.320.115)2(--)2(4.64.6עקרת בית

144
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לוח 20.1   : שביעות רצון בקרב אקדמאים ממצב כלכלי לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים

המשתנה

יהודים ערבים

2008149200220081502002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

סה”כ151 
באלפים

764234412219902404498717320397

שביעות רצון 
ממצב כלכלי

975443562431--643)2(8מרוצה מאד

422318261412493231261342166175מרוצה

לא כל כך 
מרוצה

2113873324510014523098132

בכלל לא 
מרוצה

43--4)2()2(651847843054

מצב כלכלי 
בשנים הקרובות 
בהשוואה להיום

522824251212481225256275131144יהיה יותר טוב

1587945286129157269117152לא ישתנה

8330531225369)2(96364יהיה פחות טוב

148  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
149  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

150  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
151  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

148



53

  

לוח 21.1   : שביעות רצון מהחיים וחופשה בקרב אקדמאים לפי לאום, מגדר ושנים - באלפים
 

המשתנה

יהודים ערבים

2008153200220081542002

נשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגבריםסה”כ

764234412219902404498717320397סה”כ155 באלפים

שביעות רצון 
מהחיים

22814115630914716320592113מרוצה מאד

513417281512516234282427199228מרוצה

לא כל כך 
מרוצה

3--3)2()2(--631746742648

4)2(11656------------כלל לא מרוצה

חייך בשנים 
הקרובות 

בהשוואה היום

חיי יהיו יותר 
טובים

643233281414560245314361159202

85323511212322197123--55לא ישתנו

562630693731--)2(3--54פחות טובים

יציאה לחופשה

40221719109637289348482214268חופשה בארץ156

חופשה בחוץ 
לארץ157

351916231211460201259365158207

152  הנתונים נלקחו מהסקר החברתי, סימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-1300 בתא, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ-3000 בתא
153  נכללים מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלא עלו החל מ-1990

154  נכללים יהודים, אתאיסטים, אחרים ונוצרים שעלו החל מ-1990
155  כולל לא רלוונטי ולא ידוע

156  חופשה שכללה לינה מחוץ לבית, בשנים עשר החודשים האחרונים
157  בשנים עשר החודשים האחרונים

152
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נספח ב - מילון מונחים סטטיסטיים 

כללי
ערים וצורת ישוב:. 1

ישובים עירוניים – כל הישובים שאוכלוסייתם מונה 2000 תושבים ומעלה המסווגים על פי גודלם.

ישובים כפריים – כל הישובים שאוכלוסייתם מונה פחות מ- 2000 תושבים גם אם אינם ישובים חקלאיים.

מחוז: המחוזות הוגדרו לפי החלוקה המנהלית הרשמית של המדינה לפיה קיימים 6 מחוזות.. 2

תעסוקה
מועסקים: אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע בו הגיע הסוקר לנסקר בעבודה כלשהי תמורת שכר . 1

או תמורה אחרת. קבוצה זו מורכבת למעשה משלוש קבוצות: בקטגוריה זו נכללים כל העובדים בקיבוצים, 

אנשים שנעדרו זמנית מעבודתם ואנשי צבא קבע.

בלתי מועסקים: אנשים שלא עבדו כלל וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו לראיון והיו . 2

יכולים לעבוד בשבוע בו נערך הסקר לו הוצעה להם עבודה מתאימה.

אינם בכוח העבודה: כל בני ה- 20-66 שלא היו “מועסקים” או “בלתי מועסקים” בשבוע בו נערך הסקר. קבוצה . 3

זו כוללת תלמידים, אנשים שעבדו בהתנדבות, אנשים שלא מסוגלים לעבוד, אנשים החיים מקצבה, מפנסיה, 

בו נערך הסקר.  ולא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע  וכן אנשים המטופלים בילדים/משק בית  וכו’  מרנטה 

בקבוצה זו נכללים גם חיילים בשירות סדיר ושוהים במוסדות.

שיעור תעסוקה: אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה )גילאי 18-66(.. 4

והבלתי . 5 המועסקים  כלל  כלומר,   .18-66 בגילאי  האוכלוסייה  העבודה מכלל  כוח  שיעור  שיעור השתתפות: 

מועסקים מתוך סך האוכלוסייה בגילאי העבודה.

מעמד בעבודה:. 6

שכיר – מי שעבד אצל מישהו אחר תמורת שכר יומי או חודשי.

עצמאי – אדם העובד בעסק או במשק משלו ואינו מעסיק אחרים בשכר או תמורה אחרת. הוא מקבל את 

שכרו מתוך ההכנסות והרווחים של העסק.

ענף כלכלי: הענף אליו משתייך המפעל או המוסד שהמועסק עובד בו.. 7

משלח יד: מתייחס לעבודה שהאדם מבצע במקום עבודתו, בלי להתחשב במקצוע שהוא למד, אם אינו עוסק . 8

בו.

הכנסה אישית: הכנסה חודשית ברוטו מכל מקומות העבודה. . 9

עבדו עבודה מלאה: עובדים שעבדו 35 שעות או יותר בשבוע בו נערך הסקר.. 10

עבדו עבודה חלקית: עובדים שעבדו מ-1 עד 34 שעות בשבוע בו נערך הסקר.. 11

השכלה ותעודות
אקדמאי - כל מי שיש לו תואר אקדמי, ראשון, שני או שלישי.. 1

לימודים . 2 במסגרות  או  ספר  בבתי  בלימודיו  קיבל  שאדם  ביותר  הגבוהה  התעודה  ביותר:  הגבוהה  התעודה 

המקנות תעודות רשמיות )לא כולל תעודת סיום קורס או השתלמות(.
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הכנסות
ויש להם תקציב הוצאות . 1 ימות השבוע  יחד בדירה אחת באופן קבוע רוב  משק בית: קבוצת אנשים הגרים 

משותף למזון.

ראש משק בית: המפרנס העיקרי של משק הבית ללא התייחסות לגיל ולמין העובד, בדרך כלל, את מספר . 2

השעות הרב ביותר בשבוע. 

משק בית שבראשו שכיר: משק בית שבו ראש משק הבית הוא שכיר או חבר קואופרטיב.. 3

משק בית שבראשו עצמאי: משק בית שבראשו אדם שעובד כעצמאי, כולל מעסיק.. 4

בשלושת . 5 אחד  יום  אפילו  עבד  לא  הבית  ראש משק  שבו  בית  משק  עבד:  אדם שלא  בית שבראשו  משק 

החודשים שקדמו לביקור הפוקד.

מפרנס: אדם שעבד לפחות יום אחד בשלושת החודשים שקדמו לביקור הפוקד.. 6

הכנסה חודשית ברוטו לשכיר: ההכנסה המתקבלת מחלוקה ל- 3 של ההכנסה התלת חודשית ברוטו הנחקרת . 7

בסקר. ההכנסה התלת חודשית היא ההכנסה ברוטו מכל מקומות העבודה שבהם הועסק הנחקר תמורת שכר 

ומשכורת בשלושת החודשים שהסתיימו בחודש שלפני ביקור הפוקד. 

הכנסה נטו לנפש סטנדרטית: הכנסה נטו של משק הבית מחולקת במספר הנפשות הסטנדרטיות במשק . 8

הבית.


