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 עניינים תוכן
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 רקע כללי

 חלקם, ערבים בבעלות עסקים של הכלכלית ההתפתחות על המקשים רבים חסמים קיימים

 מושכל דיון לקיים יהיה שניתן בכדי. זו אוכלוסיה של הייחודיים במאפייניה קשורים

 שוטף מידע לאסוף חשוב, הללו החסמים עם התמודדות דרכי על ההחלטות למקבלי ולהמליץ

 .האחרים במגזרים לעסקים בהשוואה מעמדם ועל הערבים העסקים של מצבם אודות

 שנכון ייחודי סטטיסטי מערך מחייבים, ערבים עסקים של להתפתחותם הייחודיים החסמים

 הרשות בשיתוף, ת"התמ במשרד והכלכלה המחקר מינהל, כן על. בנמצא ואינו כמעט לעכשיו

 במסגרתו משותף שנתי רב למיזם חברו, הממשלה ראש במשרד הערבי במגזר כלכלי לפיתוח

 והחסמים המאפיינים של והערכה למדידה כלים ומפותחים, ייחודיים ומידע נתונים נאספים

 .הערבים העסקים  של

 וכלכלה מחקר מינהל, הערבי במגזר עסקים על מידע מאגר לפיתוח המשותף מהמיזם כחלק

 לסקר משלים סקר, העסקי במגזר 1ערבים בבעלות עסקים על שנתי רב סקר בהרצת החל

 ותוצאותיו ת"התמ במשרד והכלכלה המחקר במינהל 7991 מאז שנערך הכללי העסקים

 רבעון מידי עסקים 0,333 במסגרתו שמרואיינים הכללי בסקר אומנם. רבעון מדי מתפרסמות

 לערוך עסקים של מצומצם מספר עם היה ניתן לא אך(, מעסקים 612) הערבי למגזר ייצוג יש

 .אפשריים פתרונות ודרכי, וחסמיו בעיותיו הערבי המגזר על מעמיקים ניתוחים

 עסקים 7333 בן מייצג מדגם המקיף רבעוני סקר הוא הערבים העסקים באוכלוסיית הסקר

 מדגם על מבוסס המדגם. עסקים אלף 63 והכולל הסקר לצורך במיוחד שנבנה  מקובץ שהוצא

 עסקים בין  הבחנה -הישובי ולמיקום העסק לגודל, הגיאוגרפי לאזור ביטוי הנותן שכבות

 מתבצע הסקר. מעורבים בישובים הממוקמים כאלו לבין ערבים בישובים הממוקמים

 .הערבית בשפה טלפוניים ראיונות באמצעות

, יהודים בבעלות לעסקים בהשוואה ערבים בבעלות עסקים בין מהותיים הבדלים קיימים

 במידת, העסקים בגודל, לעסק והמימון ההתחלתי ההון בהרכב המתבטאים הבדלים

 במיקום, בתשתיות, חדשים לשווקים ובחשיפה העסקים פועלים בהם השוק בגודל, התחרות

 .ועוד הניהול ודפוסי העסק

 

 לעלות ושתפקידם הבאים בחודשים שיפורסמו דוחות מסדרת ראשון הוא הנוכחי ח"הדו

 של העיקרי נושאו. ההחלטות מקבלי בקרב הערביים סקיםהע של מצבם את מקצועי לדיון

 תוך ערבים עסקים של להתפתחותם את המונעים החסמים בסוגיית מתמקד הנוכחי הדוח

 .גיאוגרפיים ואזורים כלכלי ענף, גודל פי על עסקים בין הבחנה

                                                           
עסק בבעלות ערבים מוגדר כעסק המעסיק לפחות שכיר אחד ושלפחות אחד מבעליו ערבי )מוסלמי, נוצרי ערבי  1

 ושרוב העובדים . בעסק שלו הם ערביםאו דרוזי(, 
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 עיקרי הממצאים

 כאל פועלים הם שבהם בענפים התחרות להתגברות התייחסו מהעסקים רבעים כשלושה .א

 לשוק בהזמנות המחסור, כן כמו. העסקית פעילותם את רבה במידה המגביל גורם

 הם אף הודגשו, בנקאי אשראי בהשגת וקשיים מקצועיים בעובדים המחסור, המקומי

 הקשורים אחרים  חסמים. בהתפתחותם הערבים לעסקים המפריעים מהותיים כחסמים

 נתפסים אינם, הביטחוני ולמצב היהודי במגזר לשווק לנגישות, מכרזים בקבלת לקשיים

 .ערבים עסקים של העסקית הפעילות את ניכרת במידה שמגבילים חמורים כחסמים

 להגברת הקשורים חסמים על, יותר גבוה בשיעור, לדווח נטו הקטנים העסקים .ב

 קשיים על גם יותר לדווח נטו אלה עסקים כן כמו. פועלים הם שבהם בענפים התחרותיות

 .ומסחר תעשייה בשטחי וממחסור מרוחק גיאוגרפי ממיקום הנובעים

 אלה עסקים כן כמו. בנקאי אשראי בהשגת קשיים על יותר לדווח נטו הבינוניים העסקים .ג

 .הביטחוני מהמצב הנובעים קשיים על גם יותר לדווח נטו

 למגזר בנגישות קשיים על, האחרים מהעסקים יותר, לדווח נטו הגדולים העסקים .ד

 .עובדים בגיוס קשיים ועל, היהודי

 עסקים. האחרים לענפים יחסית, גבוהים ערבים בבעלות תעשייה מפעלי בפני החסמים .ה

 במחסור הקשורים קשיים על, האחרים לענפים יחסית, גבוה בשיעור דווחו בתעשייה

 למגזר ושיווק בנגישות קשיים על, חדשים לשווקים לחדור וקושי המקומי לשוק בהזמנות

 קשיים ועל, גלם וחומרי בציוד מחסור על, תעשייה ואזורי בשטחי מחסור על, היהודי

 חסמים על לדווח פחות נטו המסחר בענפי עסקים. בפריפריה מהמיקום הנובעים

 .האחרים בענפים לעסקים בהשוואה, העסקית פעילותם את המגבילים

. האחרים לאזורים בהשוואה חסמים של בהרבה גבוהה ברמה מאופיין הדרום אזור .ו

 מקצועיים בעובדים מחסור על במיוחד גבוהים בשעורים דיווחו הדרום באזור העסקים

 המקומי לשוק בהזמנות מחסור על(, גדולים קשיים על דיווחו 99%) מקצועיים ובלתי

, גבוה שעור(. 90%) בענף התחרותיות התגברות ועל(, 92%) חדשים לשווקים לחדור וקושי

, גלם וחומרי בציוד במחסור הקשורים חסמים על דיווחו, האחרים לאזורים בהשוואה

 .ביטחוניות מסיבות הנובעים וקשיים, היהודי למגזר ושיווק בנגישות קשיים
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 התגברות התחרותיות בענף  

 מחסור בהזמנות לשוק המקומי 

 מחסור בעובדים מקצועיים 

 קשיים בהשגת אשראי בנקאי 

 מחסור בציוד וחומרי גלם 

 קשיים בחדירה לשווקים חדשים 

 "(א והסביבה"ת)המרחק ממרכז הארץ  

 מחסור בשטחי ואזורי תעשייה 

 סיבות ביטחוניות כלשהן   

 קשיים בנגישות ושיווק למגזר היהודי 

 קשיים בקבלת מכרזים ממשרדים ממשלתיים 

 מחסור בעובדים בלתי מקצועיים 

 קשיים בקבלת מכרזים מרשויות מקומיות   

אחוז העסקים  : השפעת סוגי חסמים על פעילות עסקית 
 שדיווחו שהחסם מגביל אותם במידה רבה ורבה מאוד

 החסמים בעסקים בבעלות ערבים - אפרק 

 להעריך נתבקשו העסקים. בהמשך בתרשים המפורטים שונים חסמים הוצגו המעסיקים בפני

 של דרגות 5 בן סולם פי -על, שלהם העסקית הפעילות על האלה החסמים השפעת מידת את

 מגבילים, קטנה במידה מגבילים, רבה במידה מגבילים, מאוד רבה במידה מגבילים: קשיים

 מוצגים הממצאים סיכום. לעסק רלוונטיים לא וקשיים, מגבילים אינם, מאוד קטנה במידה

 . 7 בתרשים

 פועלים הם שבהם בענפים התחרות להתגברות התייחסו( 10%) מהעסקים רבעים כשלושה

 . העסקית פעילותם את מאוד ורבה רבה במידה המגביל גורם כאל
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 על הצביעו מהעסקים 23%, המקומי לשוק בהזמנות המחסור הוא בעוצמתו השני החסם

 בחסם מדובר. העסקית התפתחותם את מאוד ורבה רבה במידה המגביל כחסם זה חסם

 שבהם בענפים התחרותיות להגברת המתייחס לעיל שהוזכר בחסם ישיר באופן הקשור בסיסי

 לא שוק נתח ולקחת הערבי למגזר לחדור מצליחות היהודי מהמגזר גדולות וחברות רשתות

 דבר, שלהם הפעילות ברמת ופוגעת, הערבים העסקים על מאוד המקשה עובדה, מבוטל

 .לסגירתם לעיתים הגורם

 בקשיים נתקלו מהעסקים 56%) מקצועיים בעובדים המחסור היה בעוצמתו השלישי החסם

 השכירים שבו היהודי למשק עבודה כוח מבריחת סובל הערבי המגזר הנראה ככל(. זה בתחום

 . הערבי במגזר מאשר טובים יותר ושכר תנאים לקבל מצליחים הערבים

 וחומרי בציוד מחסור ועל אשראי בהשגת קשיים על גם דיווחו הערבים מהעסקים כמחצית

 .גלם

 היהודי במגזר לשוק לנגישות, מכרזים בקבלת לקשיים הקשורים חסמים כי לציין מעניין

 של העסקית הפעילות את שמגבילים חמורים חסמים מהווים אינם, הביטחוני ולמצב

 .שנבדקו והחסמים המגבלות ברשימת יחסית נמוך מדורגים והם, הערבים העסקים

 

 התפלגות החסמים בעסקים ערבים לפי גודל עסק - בפרק 

 הגדרנו אותם הקטנים העסקים קבוצת, 2גודל קבוצות 0 -ל העסקים את חלקנו זו בסקירה

 99 עד 63 -מ המעסיקים בינוניים עסקים, עובדים 79 עד שמעסיקים ערבים בבעלות כעסקים

 .ויותר עובדים 53 שמעסיקים הגדולים העסקים וקבוצת, עובדים

 95.9% מהווים, לעיל להגדרה בהתאם הערבי במגזר הקטנים העסקים שערכנו הניתוח פי על

(, 7 לוח ראה) המועסקים כ"מסה 22.1% מעסיקים והם, ערבים בבעלות העסקים כ"מסה

 72.2% ומעסיקים ערבים בבעלות העסקים כ"מסה 0.6% מהווים הבינוניים העסקים

 ומעסיקים ערבים בבעלות העסקים כ"מסה 7% מהווים הגדולים והעסקים, מהעובדים

 .ערבים בבעלות בעסקים העובדים כ"מסה 72.1%

 

                                                           
 53חלוקה זו שונה מהסיווג בהגדרות המקובלות ובמגזר היהודי, לגודל העסקים שהם )עסקים קטנים עד  2

 עובדים ואילך( 733-עובדים ועסקים גדולים מ 733עד  57-עובדים, עסקים בינוניים מ
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  עסק גודל לפי שונים מחסמים הנובעים קשיים על שדיווחו ערבים בבעלות עסקים: 7 לוח

 חסמים

 מאדורבה העסקים שדווחו על קשיים במידה רבה אחוז 

 +02  עובדים 91 -02 עובדים 91עד  סה"כ

 792 293 79,623 63,392 עסקיםמספר 

 7,195 71,935 17,959 731,670 עובדיםמספר 

     סוגי חסמים

התגברות התחרותיות 

 בענף 
10.3 10.9 22.5 52.0 

מחסור בהזמנות לשוק 

המקומי וקושי לחדור 

 לשווקים חדשים

29.3 29.0 25.2 92.3 

מחסור בעובדים 

מקצועיים ובלתי 

 מקצועיים

52.9 55.2 10.3 19.7 

קשיים בהשגת אשראי 

 בנקאי 
57.7 57.7 55.2 97.9 

מחסור בציוד וחומרי 

 גלם
53.6 53.6 57.3 99.6 

קשיים בנגישות ושיווק 

 למגזר היהודי
06.9 06.9 02.9 93.5 

 69.9 00.7 96.1 96.6 המרחק  ממרכז הארץ 

מחסור בשטחי ואזורי 

 תעשייה
97.9 97.2 01.9 00.0 

סיבות ביטחוניות 

 כלשהן 
02.0 02.6 97.9 03.5 

 00.9 09.2 62.2 62.9 קשיים בקבלת מכרזים

 09.9 96.9 97.9 97.9 (9החסמים מוצעאחוז מ

 חסמים( 73סך כל החסמים לחלק במספר הכולל שלהם ) ( 7
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 התחרותיות להגברת הקשורים חסמים על יותר גבוה בשיעור לדווח נטו  הקטנים העסקים

 21% לעומת זה בתחום קשיים על דיווחו הקטנים מהעסקים 10%. פועלים הם שבהם בענפים

 קשיים על גם יותר לדווח נטו הקטנים העסקים. הגדולים בעסקים 52% -ו הבינוניים בעסקים

 נטו הקטנים העסקים. ומסחר תעשייה בשטחי וממחסור מרוחק גיאוגרפי ממיקום הנובעים

 לנגישות, 3בעובדים למחסור הקשורים חסמים על לדווח, האחרים לעסקים בהשוואה, פחות

 עקב בעיקר, המקומיות מהרשויות או מהממשלה מכרזים בקבלת ובקשיים היהודי למגזר

 להתמודדות פחות ופונים היהודי המגזר עם פחות מעורבים קטנים שעסקים העובדה

 . במכרזים

 לעסקים בהשוואה הן, בנקאי אשראי בהשגת קשיים על יותר לדווח נטו הבינוניים העסקים

 גם יותר לדווח נטו הבינוניים העסקים, כן כמו. יותר הגדולים לעסקים בהשוואה והן הקטנים

 . הביטחוני מהמצב הנובעים קשיים על

, היהודי למגזר בנגישות קשיים על, האחרים מהעסקים יותר, לדווח נטו הגדולים העסקים

. מקצועיים עובדים בגיוס קשיים ועל, גדולים בעסקים יותר נדרשת כזו ונגישות מאחר

 קשיים על פחות לדווח נטו, והבינוניים הקטנים לעסקים בהשוואה, הגדולים העסקים

 בהזמנות מחסור על פחות לדווח נטו בעיקר, שנבדקו האחרים החסמים למרבית הקשורים

 על, בהם פועלים שהם בענפים התחרותיות התגברות על, חדשים לשווקים לכניסה וקשיים

 .בפריפריה שלהם הגיאוגרפי מהמיקום הנובעים קשיים ועל, בנקאי אשראי בהשגת קשיים

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
לרוב היה מחסור בעובדים מקצועיים, ופחות בעובדים בלתי מקצועיים, זה נכון גם בחלוקה לאזורים  3

 גיאוגרפים וגם לפי ענפים כלכליים  
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 התפלגות החסמים בעסקים ערבים לפי ענפים כלכליים - גפרק 

 לפי, הערבים העסקים של התפתחותם את לעכב או למנוע העלולים, חסמים מוצגים 6 בלוח

 בבעלות בעסקים מהעובדים 00% ומעסיק מהעסקים 00% מכיל המסחר ענף: כלכלי ענף

 -כ התעשייה בענף, העובדים כ"מסה 69% -ו, העסקים כ"מסה 07% מכיל הבינוי ענף, ערבים

 מהעסקים 1% מכיל העסקיים השירותים ענף, מהעובדים 75% -ו מהעסקים 79%

 ושאר ,מהעובדים 9% -ו מהעסקים 2% מכיל ותקשורת אחסנה התחבורה וענף, והמועסקים

 .מהעובדים 70% -ו מהעסקים 9% מכילים הענפים

 במחסור הקשורים קשיים על, אחרים בענפים מעסקים יותר, דיווחו התעשייה בענפי עסקים

 על(, גדולים קשיים על דיווחו 97%) חדשים לשווקים לחדור וקושי המקומי לשוק בהזמנות

 בציוד מחסור על, תעשייה ואזורי בשטחי מחסור על, היהודי למגזר ושיווק בנגישות קשיים

, כ"בסה. הארץ ממרכז והמרחק בפריפריה מהמיקום הנובעים קשיים ועל, גלם וחומרי

 .האחרים לענפים יחסית גבוהים ערבים בבעלות תעשייה מפעלי בפני החסמים

 על( גדולים קשיים על מדווחים 90%) במיוחד גבוה בשיעור לדווח נטו התחבורה בענפי עסקים

( 95%) מאד גבוהים בשעורים לדווח נטו אלה בענפים עסקים. בנקאי אשראי בהשגת קשיים

 מחסור על גבוה בשיעור לדווח גם ונטו, בענף התחרותיות להתגברות הקשורים קשיים על גם

 לעובדים הביקוש נתוני עם בהתאמה נמצא זה ממצא. נהגים קרי, מקצועיים בעובדים

 בענפי עסקים גם, כ"בסה. למלאו קושי שיש משאיות לנהגי גבוה ביקוש על המצביעים

 .התפתחותם על המקשים רבים חסמים על מדווחים התחבורה

 במחסור הקשורים קשיים על גבוה בשיעור לדווח נטו העסקיים השירותים בענפי עסקים

 או מהממשלה מכרזים בקבלת קשיים על(, גדולים קשיים על דיווחו 93%) בעובדים

 ממרכז המרחק ועל בעבודתם להם המפריעות ביטחוניות סיבות על, המקומיות מהרשויות

 התחרותיות להתגברות הקשורים חסמים על לדווח פחות נטו אלה בענפים עסקים. הארץ

 .היהודי למגזר ושיווק בנגישות קשיים ועל בענף

 חסמים על לדווח, אחרים בענפים לעסקים בהשוואה, פחות נטו המסחר בענפי עסקים

 ומחסור בענף התחרותיות התגברות של המחסומים בלטו אך, פעילותם את המגבילים

 . חדשים לשווקים בחדירה וקשיים המקומי לשוק בהזמנות
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 משק ענפי לפי שונים מחסמים הנובעים קשיים על שדיווחו ערבים בבעלות עסקים: 6 לוח

 חסמים

 העסקים שדווחו על קשיים  במידה רבה מאד ורבהאחוז 

 

 תעשייה בינוי מסחר סה"כ

שירותים 

 עסקיים

תחבורה, 

 (9אחר 'ותק' אח

 7,139 7,616 7,920 6,122 2,639 2,211 63,392 סה"כ עסקים

 79,090 9,993 1,997 75,932 07,070 69,963 731,670 סה"כ עובדים

התגברות 

 התחרותיות בענף 
10.3 15.9 19.0 29.6 59.9 99.2 92.6 

מחסור בהזמנות 

לשוק המקומי 

וקושי לחדור 

 לשווקים חדשים

29.3 19.5 25.2 97.9 92.5 95.9 29.5 

מחסור בעובדים 

ובלתי  מקצועיים

 מקצועיים

52.9 97.3 59.9 26.0 93.0 93.1 52.3 

קשיים בהשגת 

 אשראי בנקאי 
57.7 99.3 99.2 27.6 99.1 90.9 50.0 

מחסור בציוד 

 וחומרי גלם
53.6 96.9 52.9 29.9 62.9 59.9 09.0 

קשיים בנגישות 

ושיווק למגזר 

 היהודי

06.9 06.5 00.5 90.9 60.7 07.1 69.9 

המרחק  ממרכז  

 הארץ 
96.6 90.2 93.7 59.9 57.6 72.1 05.2 

מחסור בשטחי  

 ואזורי תעשייה
97.9 09.9 09.1 27.2 91.5 06.1 66.0 

יבות ס 

  ביטחוניות
02.0 01.9 02.0 09.9 93.1 06.9 60.9 

קשיים בקבלת 

 מכרזים
62.9 72.5 69.2 60.9 26.9 59.5 76.9 

 09.1 56.5 99.6 52.1 99.2 99.9 91.9 (0ממוצע החסמים

 .וחינוך קהילתיים שירותים, פיננסיים שירותים, וסעד בריאות שירותי, ואוכל אירוח שירותי, החקלאות ענפי בתוכו כולל אחר ענף( 7

 חסמים( 73סך כל החסמים לחלק במספר הכולל שלהם ) ( 6
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 התפלגות החסמים בעסקים ערבים לפי אזורים גיאוגרפיים - דפרק 

 לפי, הערבים העסקים של התפתחותם את לעכב או למנוע העלולים, חסמים מוצגים 0 בלוח

 .גיאוגרפיים אזורים

 ואזור, ס"הלמ בהגדרות חיפה ומחוז הצפון מחוז של כאיחוד הצפון אזור מוגדר זה בסקר

 ואזור, ס"הלמ הגדרות לפי ירושלים ומחוז מרכז, אביב תל המחוזות של איחוד הוא המרכז

 .דרום מחוז הוא הדרום

 העסקים כ"מסה 15.0% מהווים הצפון באזור ערבים בבעלות העסקים ,שערכנו הניתוח פי על

 ערבים בבעלות העסקים(, 7 לוח ראה) המועסקים כ"מסה 17.0% ומעסיקים ערבים בבעלות

, מהעובדים 77.5% ומעסיקים ערבים בבעלות העסקים כ"מסה 79.9% מהווים המרכז באזור

 בעסקים העובדים כ"מסה 9.9% ומעסיקים כ"מהסה 5.6% מהווים הדרום באזור והעסקים

 כ"מסה 9.2% מהווים מעורבים בישובים הממוקמים עסקים ,לעומתם .ערבים בבעלות

 .העובדים כ"מסה 76.0% ומעסיקים, ערבים בבעלות העסקים

 העסקים. האחרים לאזורים בהשוואה חסמים של בהרבה גבוהה ברמה מאופיין הדרום אזור

 ובלתי מקצועיים בעובדים מחסור על במיוחד גבוהים בשעורים דיווחו הדרום באזור

 לחדור וקושי המקומי לשוק בהזמנות מחסור על(, גדולים קשיים על דיווחו 99%) מקצועיים

 לאזורים בהשוואה, גבוה שעור(. 90%) התחרותיות התגברות ועל(, 92%) חדשים לשווקים

 ושיווק בנגישות קשיים, גלם וחומרי בציוד במחסור הקשורים חסמים על דיווחו, האחרים

 .ביטחוניות מסיבות הנובעים וקשיים, היהודי למגזר

 ממרכז במרחק הקשורים קשיים על, האחרים לאזורים יחסית, דגש הושם הצפון באזור

 .בענף התחרותיות התגברות על וגם תעשייה ואזורי בשטחי מחסור על, הארץ

 .בנקאי אשראי בהשגת קשיים על, האחרים לאזורים יחסית, דגש הושם המרכז באזור
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 גיאוג' אזורים לפי שונים מחסמים הנובעים קשיים על שדיווחו ערבים בבעלות עסקים: 0 וחל

 חסמים

 העסקים שדווחו על קשיים במידה רבה מאד ורבהאחוז 

 ישובים מעורבים דרום מרכז צפון סה"כ

 967 7,399 6,999 75,701 63,392 עסקיםמספר 

 76,631 5,712 76,020 12,921 731,670 עובדיםמספר 

התגברות התחרותיות 

 26.7 90.7 29.3 10.9 10.3 בענף 

מחסור בהזמנות לשוק 

המקומי וקושי לחדור 

 23.1 95.9 59.0 29.9 29.3 לשווקים חדשים

מחסור בעובדים 

מקצועיים ובלתי 

 59.2 99.0 91.6 52.3 52.9 מקצועיים

קשיים בהשגת אשראי 

 56.3 52.9 59.0 99.7 57.7 בנקאי

 99.6 29.7 52.7 99.7 53.6 מחסור בציוד וחומרי גלם

קשיים בנגישות ושיווק 

 09.9 99.2 79.6 09.7 06.9 למגזר היהודי

 06.9 99.6 79.1 99.7 96.6 המרחק  ממרכז הארץ 

מחסור בשטחי ואזורי 

 06.6 93.2 62.6 95.7 97.9 תעשייה

 90.6 91.0 06.6 02.3 02.0 סיבות ביטחוניות כלשהן 

 06.9 99.3 09.0 60.2 62.9 קשיים בקבלת מכרזים

 95.9 23.9 97.1 99.6 91.9 החסמים  ממוצע
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 עסקים בבעלות ערבים ובבעלות יהודים 

 פערים במבנה

 

 

 על עסקים בבעלות ערבים ממצאי סקר מתמשך 

 של מינהל מחקר וכלכלה 
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 עיקרי הממצאים

 :4עסקים

 אלף 63.3 על ערבים בבעלות העסקים מספר עמד 6377 שנת של הראשון החצי במהלך .א

 העסקים מסך 73.0% היוו והם, יהודים בבעלות עסקים אלף 719 -ל בהשוואה, עסקים

 . העסקי במגזר

עובדים, לעומת עסק בבעלות יהודים שמעסיק  5.2עסק בבעלות ערבים מעסיק בממוצע  .ב

 עובדים. 70.1בממוצע 

 בעלי עסקים הםבתעשייה  הערבים מהעסקים 7.9%, הטכנולוגיה רמת פי על בהבחנה .ג

 הטכנולוגיה בענפי םה 6.9% -ו, מהעסקים בבעלות יהודים 1.9%לעומת  עילית טכנולוגיה

 מהעסקים בבעלות יהודים. 75.9%לעומת  המעורבת העילית

 ביחס עובדים 5 עד המעסיקים הזעירים בעסקים יותר גבוה ייצוג ערבים בבעלות לעסקים .ד

 בעסקים יותר נמוך וייצוג, בהתאמה 22.7% -ו 11.6%, יהודים בבעלות לעסקים

 בבעלות עסקים של יתר ייצוג קיים. בהתאמה 0.5% -ו 7%, עובדים 53 מעל המעסיקים

 בהשוואה, המסחר ובענפי, והתקשורת האחסנה ,התחבורה בענפי, הבינוי בענפי ערבים

 .אלה בענפים יהודים בבעלות עסקים של לחלקם

 והפיננסיים העסקיים השירותים בענפי ערבים בבעלות עסקים של גדול חסר ייצוג נמצא .ה

 בבעלות עסקים של לחלקם בהשוואה, הקהילתיים והשירותים החינוך ,הבריאות ובענפי

 .אלה בענפים יהודים

 לעומת)מחוזות הצפון וחיפה(  הצפון באזור נמצאים ערבים בבעלות מהעסקים 11.5% .ו

 המרכז באזור נמצאים ערבים בבעלות מהעסקים 72.2% ורק, היהודי במגזר 79.1%

 .היהודי במגזר 10.2% לעומת)מחוזות מרכז, ת"א וירושלים( 

 

 :מועסקים

 מסך 9.0% המהווים, עובדים אלף 731.2 על עמד ערבים בבעלות בעסקים העובדים כ"סה .ז

 .היהודי במגזר עובדים מליון 6.0 -ל בהשוואה, העסקי במגזר העובדים

 הטכנולוגיה לתעשיות שייכים בענף התעשייה מהעובדים בעסקים בבעלות ערבים 3.1% .ח

 ערביםמהמועסקים בעסקים בבעלות  6.9% -במגזר היהודי, ו 79.9%לעומת , העילית

 במגזר היהודי. 75.6%לעומת  ,שייכים לתעשיות הטכנולוגיה העילית המעורבת

                                                           
עובדים,  79עד  2 -עובדים, עסקים קטנים מ 5קבוצות גודל )עסקים זעירים עד  9העסקים מחולקים לפי  4

 .(יותרעובדים ו 53 -גדולים מעובדים ועסקים  99עד  63 -עסקים בינוניים מ
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 התחבורה בענפי, הבינוי בענפי ערבים בבעלות בעסקים מועסקים של יתר ייצוג קיים .ט

 יהודים בבעלות עסקים של לחלקם בהשוואה, המסחר ובענפי, והתקשורת האחסנה

 .אלו בענפים

 העסקיים השירותים בענפי ערבים בבעלות בעסקים מועסקים של גדול חסר ייצוג נמצא .י

 הבריאות ושירותי והאוכל האירוח בענפי גם כמו ,היהודי למגזר בהשוואה והפיננסיים

 .הקהילתיים ובשירותים החינוך

 המעסיקים וקטנים זעירים בעסקים מועסקים ערבים בבעלות בעסקים מהעובדים 22.0% .יא

 הערבים מהמועסקים 71.3% ורק, היהודי במגזר 69.7% -ל בהשוואה, עובדים 79 עד

 .היהודי במגזר 59.2% -ל בהשוואה, ויותר עובדים 53 המעסיקים גדולים בעסקים עובדים

 67.7% -ל בהשוואה, צפוןה אזורב מועסקים ערבים מעסיקים אצל מהעובדים 12.9% .יב

 עובדים ערבים בעלים אצל מהמועסקים 71% ורק, יהודיים מעסיקים אצל מהמועסקים

 .היהודי במגזר 29.2% -ל בהשוואה, מרכזה אזורב
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 רקע כללי

 

 במגזר עסקים של מאלה שונים התנהלות ודפוסי ייחודיים מאפיינים ערבים בבעלות לעסקים

 כלכליים לענפים בחלוקה, וגודלם העסקים במבנה גם ביטוי לידי הבאים הבדלים, היהודי

 .הגיאוגרפי ובמיקום

 עובדים 53 עד הם מהעסקים 99.6%, קטנים בעסקים מאופיין הערבי העסקי המגזר

 53 עד עסקים הם יהודים בבעלות מהעסקים 95% לעומתם, מהעובדים 71% שמעסיקים

 .מהעובדים 59% שמעסיקים  עובדים

 

 בלבד חמישיתפחות מ לעומת הצפון באזור ממוקמים הערבים העסקיםמ םרבעי יותר משלוש

 לעומת, והמסחר הבינוי בענפי ברובם מרוכזים הערבים העסקיםו, יהודים בבעלות מהעסקים

 נמוך ייצוג יש ערבים בבעלות לעסקים ,מאידך. יהודים בבעלות בעסקים יותר גדול פיזור

 .יהודים בבעלות לעסקים בהשוואה העסקיים השירותים  בענפי יחסית

 

 והמועסקים העסקים מבנהב מתמקד, ערבים מעסיקים סקר  על המתבסס, הנוכחי ח"הדו

 לעומתזאת  ,גיאוגרפיים ואזורים כלכליים ענפים, עסקים גודל לפי בחלוקה ערבים בבעלות

 שתי של והדמיון השוני קוויבו  ומוצגים, היהודי במגזר והמועסקים העסקים מבנה

 .יהודיתוה הערבית" הכלכלות"

 

 7,333 -כ קיףמ, לרבעון אחת שנערך שנתי רב סקר הוא הערבית העסקים באוכלוסיית הסקר

 שכבות מדגם על מבוסס המדגם .הערבית בשפה טלפוניים ראיונות באמצעות ומתבצע עסקים

 הממוקמים עסקים בין  הבחנה -המגזרי ולמיקום העסק לגודל, הגיאוגרפי לאזור ביטוי הנותן

, רמלה, לוד הערים למשל כמו) מעורבים בישובים הממוקמים כאלו לבין ערבים בישובים

 (.נספח ראה, יפו-א"ות חיפה
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 ערביםעסקים בבעלות  - פרק א

 

 לפי גודל עסק ערבים בבעלות עסקים

 העסקים כ"מסה 73.0% מהווים  והם אלף 63.3 על עומד ערבים בבעלות העסקים כ"סה

 מהעסקים 99.1% המהווים היהודי במגזר עסקים אלף 719.6 לעומת זאת, העסקי במגזר

 .העסקי במגזר

 ובאחוזים באלפים ,גודל עסק לפי יהודיםו ערבים בבעלות עסקים: 7 לוח

שעור מגזר  עסקים בבעלות יהודים עסקים בבעלות ערבים   5גודל עסק 

ערבי מתוך 

 סה"כ

 באחוזים סה"כ  באחוזים 6סה"כ

 92.1% 922% 919.0 922% 91.11 כלל העסקים

 77.5% 29.7 779.2 11.6 75.5 5-7זעירים 

 9.9% 66.6 09.1 79.2 0.1 79-2קטנים 

 5.2% 2.7 73.1 0.6 3.2 99-63בינוניים 

 0.7% 0.2 2.6 7.3 3.6 +53גדולים 

 

 יותר גדול ייצוג ערבים בבעלות לעסקים כי נמצא, גודל פי על העסקים מבנה בהשוואת

 29.7%-ו 11.6%, יהודים בבעלות לעסקים ביחס עובדים 5 עד המעסיקים הזעירים בעסקים

 .בהתאמה 0.2% -ו 7.3%, עובדים 53 מעל המעסיקים בעסקים יותר נמוך וייצוג, בהתאמה

הגודל הממוצע של עסק  .מעסקים בבעלות ערבים 6.5גדולים פי  יהודיםהעסקים בבעלות 

לעסק בבעלות עובדים בממוצע  70.1 -עובדים לעסק, בהשוואה ל 5.2בבעלות ערבים הוא 

 יהודים.

 7,033 -מסה"כ העסקים בבעלות ערבים מועסקים יהודים, שהם כ 2.9% -עוד נמצא שב

 עסקים.

 

 

                                                           
 99המקובל בנושא עסקים בישראל שעל פיו עסק קטן הוא עסק שמספר עובדיו עד  מהסיווג שונה זו חלוקה 5

 עובדים ויותר 733ועסק גדול הוא עסק שיש בו  53-99עובדים עסק בינוני הוא עסק שמספר עובדיו 
 6373שנת לקומפס נכון  בידיאילפי נתוני הביטוח הלאומי ומאגר הנתונים של חברת  6
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 לפי ענף כלכלי ערבים בבעלות עסקים

 יתר ייצוג קיים כי מעלה ,6 בלוח המוצגת ,המשק ענפי פי על בחלוקה העסקים הרכב בדיקת

 יהודים בבעלות עסקים של לחלקם בהשוואה, הבינוי בענפי ערבים בבעלות עסקים של

 .בהתאמה 70.7% -ו 61.9% ,אלה בענפים

 

  כ"מסה ובאחוזים באלפים ,כלכלי ענף לפי יהודיםו ערבים בבעלות עסקים: 6 לוח

  

 ענף

עסקים בבעלות 

 ערבים

 עסקים בבעלות 

 יהודים

אחוז שעור 

מגזר ערבי 

מתוך 

 סה"כ

 באחוזים באלפים סה"כ

 02עד  סה"כ באחוזים באלפים

 עובדים

 02עד  סה"כ

 עוב'

 92.1 922% 922% 9.1.1 919.0 922% 91.11 כלל העסקים

 70.1 9.2 9.7 79.5 75.9 76.0 6.5 תעשייה

        יה: לפי טכנולוג

 0.6 1.9 9.1 7.7 7.6 7.2 3.39 עילית

 6.9 79.2 79.2 6.7 6.9 6.9 3.31 בתעילית מעור 

 69.9 69.0 65.7 0.5 0.2 92.9 7.72 רבתמסורתית מעו

 76.2 50.0 57.2 1.1 9.5 99.6 7.60 מסורתית 

 79.0 70.0 70.7 66.0 66.9 61.9 5.5 בינוי

 0.0 07.2 07.6 50.3 59.9 9.6 7.9 נסיםעסקיים ופינ

 79.9 67.9 67.5 02.2 01.9 07.2 2.0 מסחר

 9.9 9.7 9.3 2.9 1 0.9 3.9 חקלאות

 72.1 9.9 9.9 9.3 9.9 9.9 7.1 ותק'תח', אחסנה 

 67.9 22.1 16.2 5.05 2.7 91.2 7.22 הובלה יבשתית 

 0.6 72.9 79.0 7.05 7.6 6.0 3.39 בורהשירותים לתח

 5.1 7.9 7.6 3.7 3.7 3.7 3.332 תקשורת

 3.3 75.7 77.9 7.6 7.3 3.3 3.3 אחר

 1.9 5.6 5.9 9.1 9.9 9.7 3.9 ש. אירוח ואוכל

 0.2 9.7 9.5 3.1 3.9 9.9 3.30 אירוח. בתי מלון וש

 9.6 97.9 97.5 9.3 9.2 95.2 3.11 אוכלמסעדות וש. 

חינוך בריאות 

 וקהילתיים

3.1 0.0 79.7 71.9 73.9 73.1 0.5 

 .6הענפים תחבורה אחסנה ותקשורת, שירותי אירוח ואוכל, והתעשייה חולקו לתת ענפים כמתואר בלוח 
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 של חלקם .והתקשורת האחסנה ,התחבורה בענפי ערבים בבעלות לעסקים יתר ייצוג קיים

 העסקים של חלקם 9.9% -ל בהשוואה 9.9% -ל אלה בענפים מגיע ערבים בבעלות העסקים

במדגם הם  מהעסקים 93%, ותקשורת אחסנה ,תחבורה שבענף לציין חשוב. יהודים בבעלות

 שירותי בענף. בתקשורת 7% ורק, לתחבורה בשירותים 9%, יבשתית והובלה תחבורהבענפי 

 יושירות מלון לבתי 9% -ו, אוכל ושירותי למסעדות ששייכים עסקים היו 97%, ואוכל אירוח

 .אירוח

 בולט פער גדול בין העסקים בבעלות ערביםעל פי הרמה הטכנולוגית  התעשייה פיענחלוקת ב

 הטכנולוגיה לתעשיות שייכיםמהעסקים בבעלות ערבים  7.9%. יהודיםלעסקים בבעלות 

 מסורתית טכנולוגיה לתעשיות 95.9% -ו, עילית מעורבת טכנולוגיה לתעשיות 6.9%, העילית

 לתעשיות ששייכיםבבעלות יהודים  מהעסקים 1.9% -בהשוואה לזאת  ,מסורתית ומעורבת

 לתעשיות 12.9% -ו, עילית מעורבת טכנולוגיה לתעשיות 75.9%, העילית הטכנולוגיה

 .מסורתית ומעורבת מסורתית טכנולוגיה

מעורבת עילית בולט טכנולוגיה בעסקים בתעשייה השייכים לטכנולוגיה עילית והייצוג החסר 

עסקים בבעלות ערבים  773יש  לסה"כ העסקים מאותה תעשייה.הנתונים גם כשמשווים את 

מהסה"כ(,  6.9%מעורבת )עילית מהסה"כ( וה 0.6%) הנמנים על תעשיית הטכנולוגיה העילית

עסקים במגזר העסקי הנמנים על תעשיית הטכנולוגיה העילית והעילית  0,173מתוך סה"כ 

 .מעורבת

 בעסקים 67.5% לעומת ,07.2% ערבים בבעלות בעסקים יתר ייצוג בולט המסחר בענפי גם

 .יהודים בבעלות

 העסקיים השירותים בענפי ערבים בבעלות עסקים של גדול חסר ייצוג נמצא, מאידך

, בהתאמה 07.6% - ו 9.6%, זה בענף יהודים בבעלות עסקים של לחלקם ביחס, והפיננסיים

, הקהילתיים והשירותים החינוך ,הבריאות בשירותי ערבים בבעלות עסקים של חסר ייצוג וכן

 .בהתאמה 73.9% -ו 0.0% ,אלה פיםבענ יהודים בבעלות עסקים של לחלקם ביחס
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 אזור גיאוגרפילפי  ערבים בבעלות עסקים

 7,303בסה"כ , 7נמצאים בישובים מעורבים 9.2% -אלף העסקים בבעלות ערבים, כ 63מתוך 

 מהעסקים 79.1% לעומת, הצפון באזור נמצאים ערבים בבעלות מהעסקים 11.5% עסקים.

 10.2% לעומת המרכז באזור נמצאים ערבים בבעלות מהעסקים 72.2% ורק, יהודים בבעלות

 .יהודים בבעלות מהעסקים

 ובאחוזים באלפים ,(9גיאוגרפיאזור  לפי יהודיםבבעלות ו ערבים בבעלות עסקים: 0 לוח

עסקים בבעלות   

 ערבים

שעור מגזר  יהודיםעסקים בבעלות 

ערבי מתוך 

 באחוזים באלפים באחוזים סה"כ   סה"כ

 02עד  סה"כ 

 עוב'

 02עד  סה"כ

 עוב'

 92.1% 922% 922% 9.1.1 919.0 922% 02 סה"כ

בישובים 

 מעורבים

 

7.30 

 

9.2 

     

3.5% 

 06.0% 79.5 79.1 07 06.5 11.5 75.5 הצפון אזור

 6.5% 19 10.2 769.6 769.6 72.2 0.0 רכזאזור המ

 9.3% 1.5 1.1 76.1 70.5 5.9 7.6 אזור דרום

 ( אזור הצפון , מרכז ודרום כוללים את הישובים המעורבים7

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 שיטת הדגימה –ראה נספח א  7
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 בעסקים בבעלות ערבים ובבעלות יהודים עובדיםה - בפרק 

 על עמד, העסקי במגזר המעסיקים סקר נתוני פי על, ערבים בבעלות בעסקים העובדים כ"סה

 יהודים עובדים אלף 0.9 מתוכם ,העסקי במגזר העובדים כ"מסה 9.0% היוו והם ,אלף 731.2

 במגזר עובדים מליון 6.0 לעומת זאת. ערבים בבעלות בעסקים המועסקים כ"מסה 0.5% שהם

 . המועסקים מכלל 95.1% שהיוו היהודי

 ערבים בבעלות בעסקים מהעובדים 22.0% כי מעלה העסק גודל פי על ההתפלגות בדיקת

 בלבד 69.7% לעומת זאת, עובדים 79 עד המעסיקים וקטנים זעירים בעסקים מועסקים

 גדולים בעסקים עובדים ערבים מעסיקים אצל מהמועסקים 71.3%, במקביל .היהודי במגזר

 . היהודי במגזר 59.2% לעומת זאת, ויותר עובדים 53 המעסיקים

 מאחר יחסית קטנים עסקים הם הערבי במגזר שהעסקים העובדה את ממחיש זה ממצא

, ועסק ערבי העסקי במגזר העסקים מכלל 73.0% הקיפו ערבים בבעלות העסקים, וכזכור

 בממוצע בעסק יהודי.עובדים שמועסקים  70.1עובדים בממוצע לעומת  5.2מעסיק 

 

 ובאחוזים במספרים ,גודל עסק לפי יהודים ובעלות ערבים לותבבע בעסקים העובדים: 9 לוח

שעור מגזר  יהודיםעסקים בבעלות  עסקים בבעלות ערבים   8גודל עסק 

ערבי מתוך 

 סה"כ

 באחוזים סה"כ  באחוזים 9סה"כ

 9.1% 922% 1...01 922% ..921 כלל העסקים

 73.1% 76.5 695.0 06.9 05.9 5-7זעירים 

 9.9% 75.2 029.3 00.9 05.9 79-2קטנים 

 5.9% 70.0 075.9 72.9 79.3 99-63בינוניים 

 7.0% 59.2 7,091.7 71.3 79.0 +53גדולים 

 

 

 

                                                           
 99המקובל בנושא עסקים בישראל שעל פיו עסק קטן הוא עסק שמספר עובדיו עד  מהסיווג שונה זו חלוקה 8

 עובדים ויותר 733ועסק גדול הוא עסק שיש בו  53-99עובדים עסק בינוני הוא עסק שמספר עובדיו 
 6373קומפס נכון שנת  לפי נתוני הביטוח הלאומי ומאגר הנתונים של חברת בידיאי9
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 קים ערבים ויהודים לפי ענף כלכליעובדים בעסה
 

 ובאחוזים במספרים ,ענף כלכלי לפי יהודים ובעלות ערבים בבעלותבעסקים  העובדים: 5 לוח

  

 ענף

עסקים בבעלות 

 ערבים

אחוז שעור  עסקים בבעלות יהודים

מגזר ערבי 

מתוך 

 סה"כ

 באחוזים באלפים סה"כ

 02עד  סה"כ באחוזים באלפים

 10עובד'

 02עד  סה"כ

 עוב'

 9.0 7.3 7.3 927.9 6022.9 7.3 731.2 סה"כ

 9.7 76.3 75.7 775.1 052.2 79.3 75.7 תעשייה

        לפי טכנולוגיות

 3.7   77.5  79.1  70.9  13.6 3.1   3.7 טכנולוגיה עילית

טכנולוגיה עילית 

 מעורבת

3.9  6.9  50.9  79.5  75.7  76.5  3.1  

טכנולוגיה מסורתית 

 מעורבת

2.9  95.5  775.9  01.2  06.5  06.5  5.2  

  2.0  90.9  06.9  53.6  772.9  57.9  1.9 טכנולוגיה מסורתית 

 70.2 79.7 9.6 705.5 790.6 69.6 03.0 בינוי

 7.2 62.0 69.2 650.7 597.9 9.3 9.2 עסקיים ופיננסים

 5.9 67.9 79.1 639.0 925.2 69.9 62.2 מסחר

 2.1 9.9 6.9 96.6 55.1 0.1 9.3 חקלאות

 2.0 5.3 2.7 91.9 799.2 9.3 9.1 תח', אחסנה ותק'

 1.2   26.7 19.3   69.1  731.7  97.3  9.9 הובלה יבשתית 

  0.9  79.3  70.1  9.2  79.9  9.9  3.9 שירותים לתחבורה

  7.5  9.0  9.5  9.3 2.9   3.2  3.7 תקשורת

  3.3  77.1  1.9  5.2  77.0  3  3 אחר

 6.2 2.1 5.9 29.2 709.6 0.9 0.1 ש. אירוח ואוכל

 3.9   9.9 67.9   5.9 03.6   2.9 3.65  אירוחבתי מלון וש. 

  0.7  97.2  19.7  59.6  739.3  90.6  0.95 אוכלמסעדות וש. 

חינוך  ,בריאות

 וקהילתיים

9.5 1.9 907.7 96.9 79.6 9.1 7.9 

 

                                                           
עובדים, זאת מאחר ועסקים גדולים  53בנתוני העסקים בבעלות יהודים הוצגו בנפרד נתונים על העסקים עד  10

 יותר כמעט ואינם מיוצגים במדגם העסקים בבעלות ערבים.
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 בהשוואה, הבינוי בענפי ערבים בבעלות בעסקים עובדים של יתר ייצוג קיים כי עולה 5 מלוח

 .בהתאמה 9.6% -ו 69.6%  - זה בענף יהודים בבעלות בעסקים העובדים של לחלקם

 האחסנה התחבורה בענפי ערבים בבעלות בעסקים לעובדים יתר ייצוג נמצא, לכך בדומה

 ייצוג גם כמו, בהתאמה 2.7% -ו 9.3% - יהודים בבעלות לעסקים בהשוואה, 11והתקשורת

 בעסקים העובדים של לחלקם ביחס  המסחר בענפי ערבים בבעלות בעסקים לעובדים יתר

 .בהתאמה 79.1% -ו 69.9%  - פים אלהבענ יהודים בבעלות

 העסקיים בשירותים ערבים בבעלות בעסקים עובדים של גדול חסר ייצוג נמצא, מאידך

 בבעלות בעסקים עובדים של חסר ייצוג וכן,היהודי במגזר 69.2% לעומת 9.3%, והפיננסיים

 .הקהילתיים והשירותים החינוך ,הבריאות ובשירותי, ואוכל אירוח בשירותי ערבים

אצל לסוגי טכנולוגיות בולט פער גדול בין מספר ושיעור העובדים  התעשייה ענףחלוקת ב

מהעובדים בעסקים בבעלות ערבים  3.1%. בסוגי הטכנולוגיותיהודים ערבים ומעסיקים 

מהמועסקים  6.9% -במגזר היהודי, ו 79.1%לעומת , העילית הטכנולוגיה לתעשיות שייכים

 75.7%שייכים לתעשיות הטכנולוגיה העילית המעורבת לעומת  ערביםבעסקים בבעלות 

 במגזר היהודי.

מעורבת עילית בולט ועוד יותר העילית והה טכנולוגיה תעובדים בתעשייייצוג החסר של 

יש  לסה"כ העובדים מאותה תעשייה.הנתונים כשמשווים את  ,בעסקיםמייצוג החסר מאשר 

 3.7%) תעשיית הטכנולוגיה העיליתהעובדים בעובדים בעסקים בבעלות ערבים  533 -כ

עובדים במגזר העסקי  769,533(, מתוך סה"כ מהסה"כ 3.1%מהסה"כ( והמעורבת עילית )

 תעשיית הטכנולוגיה העילית והעילית מעורבת.העובדים ב

 ומעורבת מסורתית טכנולוגיה תעשיותמהעובדים בעסקים בבעלות ערבים מועסקים ב 91%

 במגזר היהודי. 13%לעומת  מסורתית

 ,היהודי במגזר עובדים 53 עד בעסקים העובדים לעומת ,הערבי במגזר העובדים תהשווא

 אך, קהילתייםהו חינוךה בריאותה, חקלאותה, מסחרה, בינויה בענפיהפערים  את מקטינה

, פיננסייםהו עסקייםה שירותיםה, תעשייהה בענפי העובדים בייצוגהפערים  את מגדילה

 .תחבורהוה חקלאותה

 

 

 

                                                           
 התחבורה ולא מאחסנה ותקשורת יתר נובע מענףהייצוג רובו המכריע של 11
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 קים ערבים ויהודים לפי אזור גיאוגרפיעובדים בעסה

 

 במספריםאזור גיאוגרפי  לפי יהודים ובעלות ערבים בבעלותבעסקים  העובדים: 2לוח 

 ובאחוזים

  

  

שעור מגזר ערבי  יהודיםעסקים בבעלות  עסקים בבעלות ערבים

 באחוזים סה"כ באחוזים סה"כ מתוך סה"כ

 9.1% 922% 1...01 922% ..921 סה"כ

בישובים 

 (9מעורבים

70.6 76.0    

 79.7% 67.7 533 12.9 96.6 אזור הצפון

אזור 

 המרכז

79.0 71.3 7,291.7 29.2 7.7% 

 0.7% 9.0 679.1 2.2 1.7 אזור דרום

 ( נתונים על הישובים המעורבים הוצגו רק בעסקים בבעלות ערבים.7

באזור  מועסקים ערבים מעסיקים אצל מהעובדים 12.9%, גיאוגרפיים אזורים פי על בהבחנה

 הערבים מהמועסקים 71%, יהודיים מעסיקים אצל מהמועסקים 67.7% לעומת זאת, צפוןה

מהעובדים אצל מעסיקים ערבים  2.2% -, והיהודי במגזר 29.2% לעומת מרכזה אזורב עובדים

 מהמועסקים אצל מעסיקים יהודים.  9.9%מועסקים במחוז דרום, לעומת 

אלף  70.6 -מעורבים, נמצא שבהבחנה בין עובדים המועסקים בישובים ערבים וישובים 

 76.0%הנמצאים בישובים מעורבים, והם מהווים  ערביםסקים בבעלות בעעסקים עובדים מו

 מסה"כ העובדים.
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 תוכנית "תבל"

 לקידום היצוא במגזר הערבי

 

 

 

 

 הנדלס שוקי

 

 צוות היגוי: ע"י והסקר המיוחד מלווים תוכנית "תבל" 

 מכון הייצוא הישראלי -שאולי כצנלסון, מנחם לייב ואמארה פתחי 

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד  -עזאם  סמי להיאני ועבד אלחכים

 ראש הממשלה

 מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת  -וגלי ליס הוארד רוס  ,בני פפרמן

 

 

 המחבר על

 ומומחה לשיטות סטטיסטיות  חוקר, הנדלס שוקי ר"ד

 

 6377    ספטמבר



32 

 

  



33 

 

 עיקרי הממצאים

 טכנולוגיה בעלות חברות הן בתוכנית מהחברות 63%, הטכנולוגיה רמת פי על בהבחנה .א

 בענפי הן 71%, המעורבת העילית הטכנולוגיה בענפי הן 60%, תוכנה בתי או עילית

 .המסורתית הטכנולוגיה בענפי הם 93%-ו, המעורבת המסורתית הטכנולוגיה

 חברות שתי. וחיפה צפון מחוזות -הצפון מאזור הם לתוכנית שנרשמו מהחברות 93% .ב

 בתוכנית מהחברות אחת ואף המרכז במחוז אחת חברה, ירושלים במחוז ממוקמות

 מעורבות בערים 03%-ו ערבים בישובים ממוקמות מהחברות 13%. הדרום ממחוז אינה

 .הערבים לישובים מחוץ תעשייה באזורי או

 היו שליש, עובדים 9 עד המעסיקות זעירות חברות היו לתוכנית שנרשמו מהחברות 71% .ג

 בינוניות-קטנות חברות היו 03%, עובדים 9-ל 5 בין המעסיקות קטנות חברות

 עובדים 63 המעסיקות בינוניות חברות היו 63%-ו, עובדים 79-ל 73 בין המעסיקות

 הגדול העסק כאשר, עובדים 76.9 על בחברות המועסקים מספר עמד בממוצע. ויותר

 .עובדים 90 העסיק ביותר

 אותו הגדירו 56% ועוד, מאד כטוב העסק של העסקי המצב את הגדירו מהחברות 67% .ד

בלבד  0% -ו כבינוני העסק מצב את שהגדירו 69% בין התפלגו השאר. טוב די -כ

 להתחיל החלטה קיבלו( 16%) העסקים רוב, כלומר. טוב אינו העסקי שהמצב שהעריכו

 מחוסר הנובעים אילוצים עקב ולא העסקית הפעילות את להרחיב הרצון רקע על לייצא

 . המקומי לשוק לשווק הצלחה

 דיווחו 71% כאשר, ח"ש מיליון 0-כ של ממוצעת הכנסה על החברות דיווחו 6373 בשנת .ה

 6 בין של הכנסות על 66%, ח"ש מיליון 6 עד של הכנסות על 09%, הכנסות להן היו שלא

 . ח"ש מיליון 5-מ יותר של הכנסות על 62%-ו, ח"ש מיליון 5-ל מיליון

 מצפות 61%. 6373 לשנת בהשוואה 6377 בשנת בהכנסות לעלייה מצפות מהחברות 11% .ו

 61%-ו, ח"ש מיליון לשני מיליון בין של לעלייה 66%, ח"ש מיליון חצי עד של לעלייה

 החברות בכלל ממוצעת לעלייה הן הציפיות בממוצע. ח"ש מיליון 6-מ יותר של לעלייה

 .ח"ש מיליון 6-כ של

 לאחר האתר את הקימו 99%. משלה אינטרנט אתר לחברה שיש דיווחו מהחברות 90% .ז

 .לתוכנית הצטרפותן

 . היצוא ממכון התוכנית על שמעו מהחברות 10% .ח

 61%, היצוא מכון מטעם בקורס השתתף מהחברה אדם כי דיווחו מהחברות 90% .ט

 והן ל"לחו לשיווק בקורס הן שהשתתפו דיווחו 70%, לשיווק בקורס שהשתתפו דיווחו

 עסקית לאנגלית בקורס השתתפות על דיווחה בודדת וחברה, עסקית לאנגלית בקורס

 .גבוהה הייתה מהקורס הרצון שביעות. בלבד
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 שליש כשני. שיווקי מידע קבלת לצורך היצוא במכון נעזרו בתוכנית מהחברות 01% .י

 .שקיבלו מהמידע מרוצים היו המידע ממקבלי

 התוכנית של הראשון בשלב, משתתפת או, השתתפה שהחברה דיווחו מהחברות 10% .יא

 היו החברות רוב. ל"לחו היצוא לתכנון ראשונית תוכנית בניית לקראת ייעוץ הכולל

 .שקיבלו מהייעוץ מרוצות היו רובן אך, ייעוץ שעות של יותר רב מספר לקבל מעוניינות

 שהן דיווחו, התוכנית של הראשון בשלב שהשתתפו מהחברות 20% המהוות, חברות 75 .יב

 תוכנית לבניית שיווקי ליווי הכולל התוכנית של השני בשלב, משתתפות או, השתתפו

 .ל"לחו שיווק

 אחרות לחברות ממליצות היו 12%-ו, מהתוכנית רצון שביעות על דיווחו מהחברות 93% .יג

 בתחום תוכניות לגבש להן סייעה שהתוכנית דיווחו מהחברות 59%. לתוכנית להצטרף

 מאחר להעריך ידעו לא 65%-ו להן סייעה לא שהתוכנית טענו 71%, ל"לחו השיווק

 .כזו תוכנית שלהן בחברות נבנתה לא ועדיין

 ל"בחו נציגים במציאת הקושי היו ליצוא כמפריעים שצוינו העיקריים החסמים שני .יד

 כי ציינו החברות ממחצית למעלה. השיווק בעלויות הממשלה של הנמוכה וההשתתפות

 כרבה השפעתם את להגדיר שניתן, נוספים חסמים. רבה במידה מפריעים אלו חסמים

 . יצואל כלכלית כדאיות וחוסר בנקאי מימון להשיג הקושי היו, יחסית

, מהמדינה נוספת עזרה ללא, לייצא להתחיל שלהן שהסיכויים העריכו מהחברות רבע .טו

 שלהן שהסיכויים סברו נוסף רבע, 53%-ב הסיכויים את העריכו רבע, 53%-מ נמוכים

 .ויותר 15%-ב הסיכויים את העריכו נוסף ורבע, 13%-ל 23% בין נעים
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 רקע למחקר - אפרק 

 המגזר של כלכלי לפיתוח והרשות ת"התמ במשרד חוץ סחר מינהל, הישראלי היצוא מכון

 מיועדתה" תבל" בשם תוכנית מפעילים, הממשלה ראש במשרד רקסי'והצ הדרוזי, הערבי

 שאינן לחברות מיועדת התוכנית. לייצוא פוטנציאל בעלות הערבי במגזר חברות לקדם

 לייצא שניסו לחברות או, בעולם דלתות לפתיחת והכלים הניסיון את חסרותו מייצאות

 יצוא לתהליך בכניסה לסייע מיועדת התוכנית. היצוא את לקדם הצליחו ולא קטנים בהיקפים

 התוכנית של העיקריות המטרות. בעולם והשיווק הייצוא בפיתוח מתמשך מקצועי ליווי תוך

, היערכות של מסודר לתהליך מחויבות, היצוא לחשיבות מודעות החברות בקרב ליצור ןה

 .ליצוא בדרך מתמשך וסיוע

 

 .נדבכים שלושה כוללת התוכנית

 

 למוכנות ראשוני אבחון כולל זה שלב -קטנים ליצואנים המרכז ידי על והכוונה ייעוץ. א

 יועץ באמצעות המתבצעת ראשוני שיווק תוכנית הכנת, תשלום ללא הניתנת לייצוא החברה

 שיווקי וליווי, תשלום ללא הוא אף הניתן ייעוץ, שעות 63 עד של בהיקף לאומי-בין שיווק

 הליווי מעלויות 93% עד מממנת התוכנית. שעות 03 עד של בהיקף התוכנית ליישום ראשוני

 .הראשוני השיווקי

 יחידת באמצעות שיווקי עסקי מידע קבלת כולל זה שלב -השיווק תוכנית ביישום סיוע. ב

 מקצועיים יועצים של ייעוץ, תשלום ללא( ח"ש 9,333 עד של בשווי) היצוא במכון המידע

 9 עד) לאומית-בין תערוכה לקראת בהיערכות ייעוץ, תשלום ללא שעות 76 עד של בהיקף

 במכון ייחודית תוכנית באמצעות ומפיצים סוכנים ואיתור, תשלום ללא שוב(, ייעוץ שעות

 .מעלותו 93% עד מממנת שהתוכנית תהליך, הייצוא

 של לאומי-בין ושיווק יצוא ניהול קורס כולל זה שלב -הייצוא בתחומי מקצועית הכשרה. ג

 וימי וקורסים, חברה מכל אחד עובד עבור מעלותו 93% עד מממנת שהתוכנית, היצוא מכון

 .עיון ימי בשלושה מההשתתפות 93% עד מממנת התוכנית כאשר, היצוא במכון נוספים עיון

 לבצע ת"התמ במשרד וכלכלה מחקר מינהל התבקש, התוכנית של הראשון השלב סיום לאחר

 .יעדיה את התוכנית השיגה כמה עד ולבחון התוכנית על הערכה מחקר

 

 החברות מנהלי עם טלפוניים ראיונות באמצעות שנאספו נתונים על מתבסס הנוכחי ח"הדו

 03 כ"בסה, בפועל בה השתתפו ולא לתוכנית שהתקבלו חברות כולל, לתוכנית שהתקבלו

 .ממעסיקים מידע באיסוף המתמחה קומפס אי.די.בי חברת ידי על התבצעו הראיונות. חברות
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 באחוזים, עסקים המשתתפים בתוכנית לפי ענפים בתעשייה: 7תרשים 

 מאפייני הרקע - בפרק 

 

 הפעילות תחומי

 בתחומי מפעלים הם לרבע וקרוב מזון מפעלי הם( 61%) בתוכנית מהחברות מרבע יותר קצת

 פלסטיק מפעלי(, 70%) תוכנה בתי בין מתפלגות החברות שאר(. 60%) והקוסמטיקה הכימיה

 פי על בהבחנה(. 7 תרשים ראה) אחרים תעשייה וענפי(, 1%) רפואי וציוד ובקרה ציוד( 73%)

 הן 60%, תוכנה בתי או עילית טכנולוגיה בעלות חברות הן מהחברות 63%, הטכנולוגיה רמת

-ו, המעורבת המסורתית הטכנולוגיה בענפי הן 71%, המעורבת העילית הטכנולוגיה בענפי

 12.המסורתית הטכנולוגיה בענפי הם 93%

 

 הגיאוגרפי המיקום

 שתי. וחיפה צפון מחוזות -הצפון מאזור ןה( 93%) לתוכנית שנרשמו החברות של הגדול הרוב

 בתוכנית מהחברות אחת ואף המרכז במחוז אחת חברה, ירושלים במחוז ממוקמות חברות

 . הדרום ממחוז אינה

 בערים 03%-ו ערבים בישובים ממוקמות מהחברות 13%, מגזרי מיקום פי על בהבחנה

 .הערבים לישובים מחוץ תעשייה באזורי או(, וירושלים חיפה, עכו, עילית נצרת) מעורבות

                                                           
 ראה נספח -לסיווג התעשייה לפי רמה טכנולוגית12
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 ממוצע עובדים +20 79עד  70 9עד  5 4עד  2

 באחוזים, עסקים המשתתפים בתוכנית לפי מספר מועסקים: 2תרשים 

 בערים שצוין כפי, חלקן. יחסית גדולות בערים ממוקמות לתוכנית שנרשמו החברות רוב

 בתוכנית מהחברות 73%(. בשפרעם 70%-ו בנצרת 63%) ערביות בערים וחלקן מעורבות

 .הגולן שברמת שאמס דל'במג ממוקמות

 המועסקים מספר

 חברות היו לתוכנית שנרשמו מהחברות 71%, 6377 אוגוסט-יולי בחודשים המעקב ביצוע בעת

 03%, עובדים 9 -ל 5 בין המעסיקות קטנות חברות היו שליש, עובדים 9 עד המעסיקות זעירות

 בינוניות חברות היו 63%-ו, עובדים 79-ל 73 בין המעסיקות בינוניות-קטנות חברות היו

 על בחברות המועסקים מספר עמד בממוצע(. 6 תרשים ראה) ויותר עובדים 63 המעסיקות

 .עובדים 90 העסיק ביותר הגדול העסק כאשר, עובדים 76.9

 

 

 העסק של הוותק

(. 0 תרשים ראה) שנתיים עד הפועלות חדשות חברות הן לתוכנית שנרשמו מהחברות 63%

 71%, שנים 9-ל 5 בין שפועלות 61%, שנים 5-ל 0 בין שפועלות 63% בין מתפלגות השאר

 העסקים של הוותק, בממוצע. ויותר שנה 63 כבר שפועלות 61%-ו, שנים 79-ל 73 בין שפועלות

 . שנים 70-כ על עמד בתוכנית
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 ממוצע ותק +20 79עד  70 9עד  6 9עד  1 2עד  7

 באחוזים, עסקים המשתתפים בתוכנית לפי וותק העסק: 1תרשים 

 

 

 

 הכלכלי המצב

 כדי אותו הגדירו 56% ועוד, מאד כטוב העסק של העסקי המצב את הגדירו מהחברות 67%

 שהעריכובלבד  0% -ו כבינוני העסק מצב את שהגדירו( 69%) כרבע בין התפלגו השאר. טוב

 רקע על לייצא להתחיל החלטה קיבלו( 16%) העסקים רוב, כלומר. טוב אינו העסקי שהמצב

 הצלחה מחוסר הנובעים אילוצים עקב בהכרח ולא העסקית הפעילות את להרחיב הרצון

 . המקומי לשוק לשווק
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 טוב מאד
20.7 

 די טוב
51.7 

 בינוני לא טוב
24.1 

כ"סה  
3.4 

עסקים המשתתפים בתוכנית לפי הערכת המצב הכלכלי של  : 4תרשים 
 באחוזים, העסק

700% 

 

 

 0299-ו 0292 בשנים ההכנסות

 בשנת. 6377 לשנת הכנסותיהן אומדן ועל 6373 בשנת הכנסותיהן על לדווח התבקשו החברות

 היו שלא דיווחו 71% כאשר, ח"ש מיליון 0-כ של ממוצעת הכנסה על החברות דיווחו, 6373

 5-ל מיליון 6 בין של הכנסות על 66%, ח"ש מיליון 6 עד של הכנסות על 09%, הכנסות להן

 (. 7 לוח ראה) ח"ש מיליון 5-מ יותר של הכנסות על 62%-ו, ח"ש מיליון

 באחוזים 6377-ו 6373 בשנים הכנסות לפי בתוכנית המשתתפות התפלגות: 7 לוח

 0299 שנת 0292 שנת ח"בש ההכנסות

 9.6 71.9 הכנסות היו לא

 63.9 71.9 מיליון עד

 72.9 71.9 מיליון 0 עד ממיליון יותר

 69.9 67.1 מיליון 0 עד מיליון 0-מ יותר

 00.0 62.7 מיליון 0-מ יותר

 733.3 733.3 כ"סה

 מיליון 5.3 מיליון 0.7 ממוצע
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 באחוזים, 2077 -ל 2070התפלגות השינויים בהכנסות בין שנת : 5תרשים 

 

 דיווחה( 9%) אחת חברה רק. קודמת לשנה ביחס בהכנסות לעלייה היו הציפיות 6377 בשנת

 על דיווחו( 65%) רבע, ח"ש מיליון 6 עד של הכנסות על דיווחו 09%, רווחים לה היו שלא

, ח"ש מיליון 5-מ יותר של הכנסות על( 00%) ושליש, ח"ש מיליון 5-ל מליון 6 שבין הכנסות

 .ח"ש מיליון 5 על עמד הצפוי ההכנסות וממוצע

 לעלייה מצפות( 11%) החברות של הגדול הרוב כי נמצא, חברות פי על השינויים בבדיקת

 של לעלייה 66%, ח"ש מיליון חצי עד של לעלייה מצפות( 61%) כרבע, 6377 בשנת בהכנסות

 הן הציפיות בממוצע. ח"ש מיליון 6-מ יותר של לעלייה 61%-ו, ח"ש מיליון לשני מיליון בין

 (.5 תרשים ראה) ח"ש מיליון 6-כ של החברות בכלל ממוצעת לעלייה
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האתר הוקם או שודרג  יש אתר אינטרנט
 במסגרת התוכנית

המוצרים עומדים  
 בתקנים בינלאומיים

 יש פטנט רשום

 באחוזים, תקנים בינלאומיים ופטנטים, אתר אינטרנט: 6תרשים 

 אתר אינטרנט, תקנים בינלאומיים ופטנטים - גפרק 

 החברות מכלל. משלה אינטרנט אתר לחברה שיש מדווחות( 90%) החברות של הגדול הרוב

 לאחר האתר את שהקימו דיווחו( 99%) למחצית קרוב, אתר של קיומו על שדיווחו

 61%. לתוכנית ההצטרפות לפני עוד הוקם שלהן שהאתר דיווחו 52%-ו לתוכנית ההצטרפות

 כמחצית, כ"בסה. לתוכנית הצטרפותן מאז שלהן האתר את שדרגו שהן דיווחו שהחברות

 את שידרגו שהן או, לתוכנית ההצטרפות בעקבות אתר הקימו שהן דיווחו( 99%) מהחברות

 הישן האתר את שידרגו לא שהן או, אתר להן שאין החברות כל כמעט. שלהן הישן האתר

 או שדרוגים לבצע מתכוונת שהיא או אינטרנט אתר להקים מתכוונת שהחברה דיווחו, שלהן

 .הקיים באתר שינויים

 בתקנים עומדים לייצא רוצות שהן שהמוצרים מדווחות( 12%) מהחברות רבעים כשלושה

 שהן מהמוצרים לאחד לפחות רשום פטנט להן שיש מדווחות( 60%) לרבע וקרוב, בינלאומיים

 .לייצא רוצות
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קורס שיווק   קורס שיווק :מהן השתתפו בקורס
 ואנגלית

 קורס אנגלית

 באחוזים, השתתפות בקורסים של מכון היצוא: 1תרשים 

 המידע על התוכנית - דפרק 

 התוכנית על שמעו השאר. היצוא ממכון התוכנית על שמעו( 10%) מהחברות רבעים כשלושה

, אלה ממקרים בחלק גם אך, התקשורת מאמצעי או מקולגות, י"ממט, ת"מהתמ, בכנסים

 .היצוא מכון היה למידע הראשוני המקור

 

 השתתפות בקורסי שיווק ואנגלית - הפרק 

 מכון ידי על המועבר מסובסד שיווק בקורס להשתתף, שצוין כפי, יכולים התוכנית משתתפי

 כי דיווחו מהחברות 90%. עסקית לאנגלית בקורס גם להשתתף יכולים המעוניינים. היצוא

, לשיווק בקורס שהשתתפו דיווחו 61%, היצוא מכון מטעם בקורס השתתף מהחברה אדם

 בודדת וחברה, עסקית לאנגלית בקורס והן ל"לחו לשיווק בקורס הן שהשתתפו דיווחו 70%

 .בלבד עסקית לאנגלית בקורס השתתפות על דיווחה

 

 את ניצלו לא מדוע נשאלו, שיווק בקורס השתתפו לא שלהן שנציגים שדיווחו חברות

 .בתוכנית הנכללת המסובסדת האפשרות

 על שמעו שלא משום בקורס השתתפו לא שהן טענו( 91%) מהחברות למחצית קרוב

 של המרוחק שהמיקום שטענו 76%, ללמוד התפנו שלא 79% בין התפלגו השאר. האפשרות

 .אחרות לסיבות התייחסו והשאר, עליהן הקשה הקורס
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 להשתתף ירצה, מטעמם מישהו או, הם האם נשאלו לקורסים נציגים שלחו שלא מנהלים

 בהשתתפות עניין גילו( 21%) מהמשתתפים שליש שני. בקרוב שייפתח חדש שיווק בקורס

 .לשיווק בקורס

 היו, עסקית לאנגלית בקורס והן השיווק בקורס הן, בקורסים שהשתתפו הנציגים כל

 ובקורס, רבה במידה והשאר, מאד רבה במידה מרוצים היו 93%, השיווק בקורס. מרוצים

 .רבה במידה והשאר מאד רבה במידה מרוצים היו 21%, העסקית האנגלית

 

 קבלת מידע - ופרק 

 עסקי מידע קבלת לצורך היצוא במכון המידע ביחידת להיעזר מאפשרת התוכנית, שצוין כפי

 נעזרו מהחברות 01% כי נמצא. המידע ביחידת נעזרו החברות אם נשאלו המנהלים. שיווקי

 .שיווקי מידע קבלת לצורך היצוא במכון

 92%, שהתקבל מהמידע מרוצים היו( 29%) היצוא ממכון מידע ממקבלי שליש לשני קרוב

 רצון שביעות פחות גילו( 02%) השאר. רבה במידה מרוצים 79%-ו מאד רבה במידה מרוצים

 .  מעטה רצון שביעות על וחציים בינונית רצון שביעות על דיווחו חציים, שקיבלו מהמידע

.  מידע לקבלת פנו לא מדוע נשאלו הייצוא מכון של המידע במחלקת נעזרו שלא חברות

 בשלב ולכן לייצא התחילו לא עדיין שהן ולעובדה, זמן להיעדר התייחסו השכיחות התשובות

 . זה מסוג למידע זקוקות אינן עדיין החברות הנוכחי

 

 השלב הראשון בתוכנית - זפרק 

 דיווחו, החברות מכלל 10% המהוות, חברות 66, לתוכנית שנרשמו החברות 03 מכלל

 בניית לקראת ייעוץ הכולל התוכנית של הראשון בשלב, משתתפת או, השתתפה שהחברה

 בין התפלגו בתוכנית השתתפות על שדיווחו החברות. ל"לחו היצוא לתכנון ראשונית תוכנית

 עדיין הראיון שבעת 79%-ו, התוכנית של הראשון בשלב השתתפותן את שסיימו 97%

 . הראשונית התוכנית הכנת את השלימו ולא זה בשלב השתתפו

 הייתה לכך  העיקרית שהסיבה ציינו, התוכנית של הראשון השלב את עברו שלא החברות רוב

 הגיעו, היועץ עם שבהתאמה או, לייצא להתחיל מוכנות לא עדיין הן זה שבשלב החליטו שהן

 .ליצוא מתאים מוצר להן שאין למסקנה
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 גדול מספר התוכנית של הראשון בשלב לקבל מעוניינות היו( 59%) המשתתפות החברות רוב

 ששעות סברו 02% בין התפלגו השאר. שהוקצבו השעות 63-ל מעבר, ייעוץ שעות של יותר

 .להעריך ידעו שלא 5%-ו, מספקות היו זה בשלב הייעוץ

 היו 51%, הראשון בשלב קיבלו שהן העסקי מהייעוץ מרוצות היו( 92%) החברות מרבית

 הייתה רצונן שביעות(, 79%) השאר. רבה במידה מרוצות היו 69%-ו מאד רבה במידה מרוצות

 .יותר נמוכה

 

 השלב השני בתוכנית - חפרק 

, התוכנית של הראשון בשלב שהשתתפו מהחברות( 20%) שליש לשני קרוב המהוות, חברות 75

 שיווקי ליווי, שצוין כפי, הכולל התוכנית של השני בשלב משתתפות או, השתתפו שהן דיווחו

, השני בשלב השתתפו ולא, הראשון השלב את שסיימו חברות. ל"לחו שיווק תוכנית לבניית

 שיווק תוכנית לבניית מוכנות אינן הן, הרגשתן פי על, שעדיין כך עקב בעיקר זאת עשו

 .קונקרטית

 וקיבלו זה בשלב השתתפותן את סיימו כמחצית רק, השני בשלב המשתתפות החברות מכלל

 התחילו ולא מוקדמים בשלבים עדיין נמצאות האחרות החברות רוב. הליווי שעות מלוא את

 .הייעוץ אתבעת ביצוע הסקר,  ,בפועל

, הראשון בשלב אותה שליווה, היועץ את השני בשלב החליפה שהיא דיווחה אחת חברה רק

 הראשון בשלב המלווה היועץ, האחרות החברות בכל. ממנו מרוצה הייתה לא שהיא בגלל

 .בחברה הליווי את המשיך

 למספר יזדקקו הן כי העריכו, התוכנית של השני בשלב המשתתפות, מהחברות שליש כשני

 (.  שעות 03) בתוכנית למוקצב מעבר ליווי שעות של יותר גדול

 במידה מרוצות היו, התוכנית של השני בשלב המשתתפות, (29%) מהחברות שליש לשני קרוב

 חברה, בינונית הייתה רצונן ששביעות( 79%) חברות 6  בין התפלגו השאר. מהתוכנית רבה

 התוכנית של השני השלב את החלו שרק חברות ושתי, בכלל מרוצה הייתה שלא( 1%) אחת

 .דעה עליו להביע יכלו לאעדיין ו
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 שביעות הרצון מהתוכנית - טפרק 

. התוכנית במסגרת שנבנתה השיווק מתוכנית הרצון לשביעות התייחסה הראשונה השאלה

 מרוצות 50%, מהתוכנית רצון שביעות על דיווחו( 93%) המשתתפות החברות של הגדול הרוב

 (.6 לוח ראה) רבה במידה מרוצות 61%-ו מאד רבה במידה

 לגבש לחברה סייעה תבל תוכנית בה מהמידה הרצון לשביעות התייחסה השנייה השאלה

 להן סייעה שהתוכנית דיווחו מהחברות 59% .ל"לחו השיווק בתחום פעולה ותוכניות כוונים

 השאר. רבה במידה 67% ועוד מאד רבה במידה 01%, ל"לחו השיווק בתחום תוכניות לגבש

 ידעו שלא 65%-ו תוכנית לגבש להן סייעה לא שהתוכנית שטענו מהחברות 71% בין התחלקו

 .כזו תוכנית שלהן בחברות נבנתה לא ועדיין מאחר להעריך

 יצוא פוטנציאל בעלות אחרות לחברות ממליצות היו הן האם החברות נשאלו שלישית בשאלה

 ממליצות היו( 12%) מהמשתתפות רבעים שלושה. לתוכנית להצטרף הערבי במגזר ל"לחו

 התפלגו השאר. רבה במידה 63%-ו מאד רבה במידה 51%, לתוכנית להצטרף אחרות לחברות

 הייתה בתוכנית שלהן וההשתתפות מאחר יודעות שלא 71%-ו ממליצות היו שלא 1% בין

 .מוגבלת

 

 באחוזים בתוכנית מההשתתפות רצון שביעות לפי בתוכנית המשתתפות התפלגות: 6 לוח

 רבה במידה 
 מאד

 במידה
 רבה

 במידה
 או בינונית

 לא בכלל

 לא עדיין
 יודעות

 3% 63% 61% 50% השיווק מתוכנית הרצון שביעות

 לגבש סייעה תוכנית בה המידה
 פעולה וכיווני תוכניות

01% 67% 71% 65% 

 להצטרף אחרות לחברות המלצה
 לתוכנית

51% 63% 1% 71% 

 

 

 

 



46 

 

 חסמים - יפרק 

 כמה עד לציין התבקשו והמנהלים חסמים תשעה הוצגו בתוכנית המשתתפות החברות בפני

 החסמים שני. (0 לוח ראה) היצוא את להגדיל או לייצא להתחיל לחברה מפריע מהם אחד כל

 הממשלה של הנמוכה וההשתתפות ל"בחו נציגים במציאת הקושי היו שצוינו העיקריים

. רבה במידה מפריעים אלו חסמים כי ציינו החברות ממחצית למעלה. השיווק בעלויות

 בנקאי מימון להשיג הקושי היו, יחסית כרבה השפעתם את להגדיר שניתן, נוספים חסמים

 מחסור היו יחסית כנמוכה הוגדרה שהשפעתם החסמים. ביצוא כלכלית כדאיות וחוסר

 המשתתפות מהחברות חלק שרק חסם, בינלאומיים בתקנים לעמוד וקושי ייצור באמצעי

 .איתו להתמודד אמורות בתוכנית

 באחוזים ליצוא המפריעים חסמים: 0 לוח

 במידה רבה במידה 
 בינונית

 במידה
 או מעטה
 לא בכלל

 63.1 63.1 59.2 ל"בחו נציגים במציאת קושי

 בעלויות מספקת לא ממשלתית השתתפות
 השיווק

55.6 71.6 61.2 

 02.1 00.0 02.3 מהבנקים מימון להשיג קושי

 53.3 73.1 09.0 כלכלית כדאיות חוסר

 07.3 57.1 71.6 בשוק גדולה תחרות

 53.3 62.1 60.0 יצוא בתהליכי והבנה ידע חוסר

 20.0 62.1 73.3 שונה לתרבות או לשפה הקשורות בעיות

 13.3 70.0 72.1 ייצור באמצעי מחסור

 15.9 63.1 0.9 בינלאומיים בתקנים לעמוד קושי

 

 לקשיים בעיקר החברות התייחסו, נוספים חסמים של לקיומם שהתייחסה פתוחה בשאלה

 בנושאים ולהכשרה, מאושר למפעל אישור לקבלת, תעשייה לאזור המפעל בהעתקת

 . ליצוא הקשורים ספציפיים
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 הערכת הסיכויים ליצוא באחוזים: 8תרשים 

 הערכת הסיכויים לייצא - יאפרק 

 החברה אם גם, ל"לחו לייצא שלהן הסיכויים מה להעריך החברות התבקשו נוספת בשאלה

 רבע. תבל תוכנית במסגרת שקיבלו לסיוע מעבר ת"התמ ממשרד נוסף סיוע תקבל לא

 רבע, 53%-ב הסיכויים את העריכו רבע, 53%-מ נמוכים שלהן שהסיכויים העריכו מהחברות

 15%-ב הסיכויים את העריכו נוסף ורבע, 13%-ל 23% בין נעים שלהן שהסיכויים סברו נוסף

 (.9 תרשים ראה) ויותר
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 מתודולוגיה של סקר המעסיקים הערבים – נספח א'

 :שמטרתו, הערבי במגזר ועסקים חברות בקרב סקר

, א"כ הכשרת בתחום ההיערכות שיפור, הערבי במגזר עסקים של והחסמים הצרכים הבנת

 התעסוקה בתחומי המשאבים הקצאת וייעול, העסקי במגזר למועסקים הביקוש מדידת

 .והכלכלה

 : תנאים 6שמתקיימים בו  כעסק מוגדר ערבים בבעלות עסק, זה בסקר

 (דרוזי או ערבי נוצרי, מוסלמי) ערבי ממוצא מבעליו אחד לפחותש עסק .א

 אחד שכיר לפחות שמעסיק עסק .ב

 

 באמצעות ומתבצע, עסקים 7,333 -כ מקיף ,לרבעון אחת המתבצע שוטף סקר הוא הסקר

 .הערבית בשפה טלפוניים ראיונות

 במגזר המתבצע ראשוןשוטף  מיוחד סקר וזהו מאחר גבוהה חשיבות ותוצאותיו לסקר

 .בישראל הערבים העסקים על היקף רחב מידע כולל והוא, הערבי

 :נושאים 0-ב מתמקד הסקר

 .עובדיםשל עובדים וביקוש ל פליטהו קליטהכוח אדם,  .א

 .ובעתיד בעבר, בהווה הערבים העסקים של הכלכלי המצבהערכת  .ב

 .בישראל ערבים עסקים ניצבים בפניהם וקשיים חסמים .ג

 

 :הנתונים מקור

 של החברות ומאגר הלאומי הביטוח של המעסיקים קובץ יוה המדגם להוצאת המקורות שני

 .בידיאיקומפס חברת

 עסקים אלף 665 -כ הכולל הלאומי הביטוח של המעסיקים מאגר הוא הראשון הנתונים מקור

 בעת העסק של הגיאוגרפי המיקום על נתון קיים במאגר. אחד שכיר עובד לפחות שמעסיקים

 הלאומי הביטוח בקובץ העסקים מסך אלף 63-כ, אלה נתונים פי על. הלאומי בביטוח רישומו

 פי על, ניתן לא. הציבורי במגזר וארגונים מוסדות גם הכולל מספר, ערבים בישובים ממוקמים

 ובאזורי יהודים בישובים, מעורבים בישובים ערבים בבעלות עסקים לאתר, המאגר נתוני

 .  מעורבים תעשייה

 מאגר המפעילה עסקי למידע חברה, בידיאיקומפס חברת נתוני הם השני הנתונים מקור

 במאגר. במשק מהעסקים גבוה שעור על, עדכון של שונות ברמות, מידע הכולל שוטף נתונים
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 מהם, ערבים בבעלות כעסקים שהוגדרו עסקים אלף 70.0 -כ אותרו בידיאי חברת של הנתונים

. תעשייה ואזורי יהודים, מעורבים -אחרים בישובים 7,269 -ו ערבים בישובים עסקים 77,223

 שנכללו במגדם.  העסקים מכלל 76.0% מהווים המעורבים בישובים העסקים

 הדגימה שיטת

 ערבים בישובים הממוקמים העסקים את לדגום הוחלט, הנתונים מקורות ניתוח בעקבות

 לעסקים ביותר המקיף הנתונים מקור -הלאומי הביטוח של המעסיקים קובץ מתוך

 בישובים הממוקמים ערבים בבעלות העסקים את ולדגום, ערבים בישובים הממוקמים

 שבקובץ היא לכך הסיבה. בידיאי חברת של הנתונים מאגר מתוך והאחרים המעורבים

 את לאתר קושי יש ולפיכך מגזרית השתייכות על נתונים אין הלאומי הביטוח של המעסיקים

 .ערבים שאינם בישובים הממוקמים הערבים העסקים

 מעסיקים. מעסיקים של קבוע מדגם על לרבעון אחת תבצעמש, שוטף סקר הוא הסקר

 .דגימה תא מאותו אחרת בחברהמוחלפים , העסק סגירת או סירוב בגלל, מהמדגםהנושרים 

 :היו המדגם שכבות. שכבות כמדגם הוצא הערבים המעסיקים סקר מדגם

, העסק ממוקם שבו הישוב פי על, חולקו הערבים בישובים העסקים – הגיאוגרפי האזור .א

( וירושלים אביב תל, מרכז מחוזות) מרכז(, מהעסקים 19%( )וחיפה צפון מחוזות) לצפון

 (.מהעסקים 2%) הדרום ומחוז(, מהעסקים 75%)

 02% בין ערבים בבעלות העסקים חולקו, בעסק המועסקים למספר בהתאם – העסק גודל .ב

 9 -ל 5 בין המעסיקים 73%, עובדים 9 -ל 6 בין המעסיקים 96%, אחד עובד המעסיקים

. ויותר עובדים 53 המעסיקים 7.6% -ו, עובדים 99 -ל 73 בין המעסיקים 73%, עובדים

 99 -ל 73 בין מעסיקים 63% -ו עובדים 53 מעל עסקים הם 9%, המעורבים בישובים

 . עובדים

 הממוקמים ועסקים ערבים בישובים הממוקמים עסקים בין הבחנה - מגזרי מיקום .ג

 .מעורבים תעשייה ואזורי יהודים ישובים, מעורבים ישובים -ערבים שאינם בישובים

, חיפה: הם ערבים בבעלותאחד לפחות  עסק לפחות בהם שקיים המעורבים הישובים)

 כפר, תרשיחא-מעלות, עילית נצרת, יפו-אביב תל, רמלה, שבע באר, עכו, לוד, ירושלים

, יהודה אור, שמונה יתיקר, ציפורי, חדרה, טבעון יתיקר, יהינהר, עפולה ,כרמיאל, סבא

, מגדל, הגלילית חצור, השיטה בית, אשדוד ,אתא יתיקר, העמק מגדל, דימונה, גבעתיים

 ראש, מוצקין יתיקר,ביאליק יתיקר, צפת, חנה פרדס, עמנואל, נשר, עמים נס, שלום נווה

, חפר בת, נקופה בית, אילת, אחיהוד, אודים, חנן תל, גן רמת, לציון ראשון, העין

 כפר, יונה כפר, ורדים כפר, החורש כפר, יקיר, חנה יד, יעקוב כרוןיז, השרון הוד ,הגושרים
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, מפלסים, מכבים, רות מישור, מטולה, מזרע, מולדת ,מגידו, לכיש, תבור כפר, יחזקאל

 .(ותפן ישי רמת ,פינה ראש, קצרין, צמח, צופין, והותק פתח, נתיבות, מרחביה

 

 (.דגימה תאי) קבוצות 69 כללה הדגימה מפת, כ"בסה

 

 המועסקים ומרבית מאחר והבינוניים הגדולים לעסקים יתר משקל ניתן הדגימה במערך

 .ובינוניים גדולים בעסקים עובדים, המשק בכלל גם כמו, הערבי במגזר

 

 שאינם הציבורי במגזר עסקים גם כולל הלאומי הביטוח של הערבים בישובים העסקים קובץ

 אלה עסקים, הענפי הסיווג מגבלות עקב. העסקי במגזר המתרכז הסקר באוכלוסיית נכללים

 . השוטפת העבודה במהלך העסקים מול בדיקה לאחר נופו אלא, מראש מהאוכלוסייה נופו לא
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 במדגם 13פירוט הישובים הערבים – 'בנספח 

 

 שם  הרשות
מחוז לפי 

 סיווג למ"ס
אזור גיאוגרפי הגדרת 

 מעסיקים ערביםקר בס
סמל 
 ישוב

 14עסקים
 במדגם

מספר עובדים 
 במדגם

 279 41 473 הצפון הצפון אבו סנאן

 765 40 2710 הצפון חיפה פחם-אום אל

 93 7 478 הצפון הצפון אכסאל

 202 14 529 הצפון הצפון אעבלין

 389 31 6000 הצפון חיפה ג'ת*-באקה

 405 15 482 הצפון הצפון נוג'ידאת -בועיינה

 109 5 4001 הצפון הצפון בוקעאתא

 4 1 998 הצפון הצפון מכסור-ביר אל

 263 11 480 הצפון הצפון בית ג'ן

 20 1 1326 הצפון חיפה בסמ"ה

 51 5 944 הצפון הצפון בסמת טבעון

 181 19 1292 הצפון הצפון מכר-ג'דיידה

 33 7 485 הצפון הצפון ג'ולס

 143 7 627 המרכז המרכז ג'לג'וליה

 185 6 487 הצפון הצפון ג'ש )גוש חלב(

 386 21 494 הצפון חיפה דאלית אלכרמל

 27 3 489 הצפון הצפון דבורייה

 144 11 490 הצפון הצפון אסד -דייר אל

 18 2 492 הצפון הצפון דייר חנא

 39 3 1290 המרכז המרכז זמר

 10 1 975 הצפון הצפון זרזיר

 55 8 1303 הדרום הדרום חורה

 38 7 496 הצפון הצפון חורפיש

 142 10 498 הצפון הצפון טורעאן

 485 24 2730 המרכז המרכז טייבה

 348 18 2720 המרכז המרכז טירה

 232 12 8900 הצפון הצפון טמרה

 936 46 502 הצפון הצפון ירכא

 100 5 504 הצפון הצפון כאבול

 14 1 505 הצפון חיפה אלביג'אכאוכב אבו 

 126 7 1296 הצפון הצפון סמיע -כסרא

 -כעביה טבאש

 חג'אג'רה

 25 1 978 הצפון הצפון

 39 7 633 המרכז המרכז כפר ברא

 216 12 507 הצפון הצפון כפר יאסיף

                                                           
 6 עמוד א בנספח פירוט ראה, מעורבים ישובים כוללת אינה הרשימה 13
 6377*-6המספרים של מספר העסקים ומספר העובדים, מתייחסים לסקר מעסיקים ערבים רבעון  14
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 שם  הרשות
מחוז לפי 

 סיווג למ"ס
אזור גיאוגרפי הגדרת 

 מעסיקים ערביםקר בס
סמל 
 ישוב

 14עסקים
 במדגם

מספר עובדים 
 במדגם

 19 2 508 הצפון הצפון כפר כמא

 349 22 509 הצפון הצפון כפר כנא

 324 15 510 הצפון הצפון כפר מנדא

 269 26 634 המרכז המרכז כפר קאסם

 30 3 654 הצפון חיפה כפר קרע

 17 2 1060 הדרום הדרום לקיה

 226 15 516 הצפון הצפון מג'ד אלכרום

 253 16 4201 הצפון הצפון מג'דל שמס

 89 8 481 הצפון הצפון מגאר

 68 4 517 הצפון הצפון מזרעה

 48 2 4203 הצפון הצפון מסעדה

 42 10 518 הצפון הצפון מעיליא

 242 11 1327 הצפון חיפה מעלה עירון

 259 10 520 הצפון הצפון משהד

 73 9 522 הצפון הצפון נחף

 560 21 7300 הצפון הצפון נצרת

 3 2 525 הצפון הצפון סאג'ור

 266 18 7500 הצפון הצפון סח'נין

 57 2 4501 הצפון הצפון ע'ג'ר

 115 6 530 הצפון הצפון עיילבון

 260 7 511 הצפון הצפון עילוט

 41 2 532 הצפון הצפון עין מאהל

 53 2 4502 הצפון הצפון עין קנייא

 14 3 534 הצפון חיפה עספיא

 111 9 531 הצפון הצפון עראבה

 213 11 637 הצפון חיפה ערערה

 29 5 537 הצפון חיפה פוריידיס

 14 2 535 הצפון הצפון פסוטה

 389 11 536 הצפון הצפון פקיעין )בוקייעה(

 119 8 638 המרכז המרכז קלנסווה

 78 8 543 הצפון הצפון ראמה

 465 39 1161 הדרום הדרום רהט

 116 6 542 הצפון הצפון ריינה

 10 1 1286 הדרום הדרום שלום-שגב

 15 1 538 הצפון הצפון שעב

 688 29 8800 הצפון הצפון שפרעם

 71 3 1054 הדרום הדרום תל שבע
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 סיווג טכנולוגיות וענפים - ג'נספח 

 סיווג הלמ"ס  תעשיות טכנולוגיה עילית

 30 מכונות למשרד ומחשוב

 32 רכיבים אלקטרוניים

 355 כלי טיס

 33 ציוד תקשורת אלקטרוני

 34 וציוד רפואי ומדעי ציוד לבקרה ולפיקוח

 245 תרופות

   עילית - מעורבת תעשיות טכנולוגיה

  (245)-23-24 וזיקוק נפט למעט תרופות כימיקלים

 29 מכונות וציוד

 31 ציוד ומנועים חשמליים

 (353,355,358)-35 כלי רכב מנועיים

   מסורתית -מעורבת  תעשיות טכנולוגיה

 10-11-12-13 כרייה וחציבה

 25 גומי ופלסטיקה

 26 מתכתיים-מינראליים אל

 271,273 ויקרות ברזליות-מתכות אל

 270,272,274 מוצרי ברזל ופלדה

 28 מתכת מוצרי

 353 כלי שיט

 38 תכשיטים וצורפות

 39 מוצרים אחרים

   מסורתית טכנולוגיה תעשיות

 14-15-16 וטבק מוצרי מזון, משקאות

 17-18-19 טקסטיל, הלבשה ועור

 21-22 נייר, דפוס ומוצריו

 20,36 מוצרי עץ ורהיטים

  ענפים אחרים

 72-73 חברות מחשוב ומחקר

  

 
 

 


