
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית 

 ושילובה השוויוני בכלכלה הישראלית
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 תח דברפ

, אך הפערים בינה לבין יה הערבית בישראלישל האוכלוסה התעסוק במצב יםשינוי ובעשור האחרון חל

 האוכלוסייה היהודית ממשיכים להתקיים ולהיות רחבים יחסית.

 67% –ל  62% –מ  81 - 66הנתונים מלמדים כי בעשור האחרון גדל שיעור התעסוקה של גברים ערבים בגיל 

הינו  (77%הפער בין שיעור התעסוקה של גברים ערבים לבין השיעור בקרב גברים יהודים ) ,ונכון לאשתקד

 נקודות האחוז. 1 רחב יחסית ועומד על

אולם, הפער בין שיעור התעסוקה  .גם את אוכלוסיית הנשים הערביותן גידול בשיעור התעסוקה מאפייה

נשים יהודיות נותר רחב ביותר. כך, בשנה שעברה עמד שיעור בקרבן לבין שיעור התעסוקה בקרב 

 .78% , בעוד ששיעור התעסוקה של נשים יהודיות עמד על 27%התעסוקה של נשים ערביות על 

בין שתי האוכלוסיות הנזכרות,  התעסוקה הפערים במבנגם פערים בשיעורי התעסוקה, קיימים לצד ה

ובענפי הכלכלה בהם מועסקת האוכלוסיה הערבית. במילים  ידהמשלחי המוצאים את ביטויים בשוני ב

גם השלכות  אחרות, תעסוקת האוכלוסיה הערבית מתמקדת בענפים ומשלחי יד מסורתיים יותר ולכך יש

  .בהשוואה לאוכלוסייה היהודית יה הערביתיהינו נמוך משמעותית בקרב האוכלוסאשר על השכר מעבודה, 

לרעת  18%עמד על  ם של גברים ערבים לבין שכרם של גברים יהודיםהפער בין שכר, בשנים האחרונות

גברים, הפער בין שכרן של מזה של . בקרב נשים עובדות, המשתכרות ממילא שכר נמוך הערביםהעובדים 

 .לרעת הנשים הערביות 08%נשים ערביות לבין שכרן של נשים יהודיות עומד על 

מצבה התעסוקתי של על , חשוב להעמיק את הידע נוספיםתונים ונבעטיים של הנתונים הקשים הללו 

סדר היום הציבורי ולסייע בגיבוש על במטרה לשמר את הנושא  ,הייחודייםקשייה ה הערבית ויהאוכלוסי

בשנים אוסף ומרכז , מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת הפתרונות מותאמים ארוכי טווח. על רקע ז

, דבר התמ"ת למשרד יםייחודי םתשתית נתונים, חלקונה ובזה שיטתי ועקבי בנושא מידע  האחרונות

יה הערבית, חסמיה וההזדמנויות יהמאפשר לנו לבצע ניתוח מקיף של מצבה התעסוקתי של האוכלוס

 העומדות בפניה. 

עבודות שנכתבו בשנה האחרונה בנושא זה במינהל מציג מכלול של  8/88/2888 -תקיים בשייום העיון 

שופכות אור על האתגרים העומדים בפני מקבלי החלטות בבואם ליישם פתרונות העבודות המחקר, 

צמצום הפערים בינם למיגור העוני ולהעלאת רמת חייהם, וללשיפור במצב התעסוקתי של ערביי ישראל 

 יה היהודית.ילבין האוכלוס

בים בישראל מומחית המרכזת את תחום המחקר בנושא תעסוקת הער אני מבקש להודות לגב' גלי ליס,

ההבנה של מצבם ו המחקראת הפועלת בשנים האחרונות לקדם  במינהל המחקר והכלכלה במשרד התמ"ת,

 , במטרה למנף את העשייה בתחום זה.התעסוקתי של ערביי ישראל

 

 בברכה,

 בני פפרמן

 המינהל מנהל

 

 



 



 שלום שמחון

 

 שר התמ"ת"כ שלום שמחון, ח

 בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית.

 ( ויו"ר הנהלת תנובה, 8991) מזכ"ל תנועת המושביםבתפקידיו הקודמים שימש כ

הכנסת השונות וכיהן  בוועדותחבר , היה נסת מטעם מפלגת העבודהנבחר לכ 8996 -ב

 תקופה כיו"ר ועדת הכספים. 

 בממשלת שרון הראשונה כיהן כשר החקלאות. 

עיקר בקידום תחום הצרכנות כיהן שמחון כיו"ר ועדת הכלכלה ועסק ב 86 -בכנסת ה

ועדת הכלכלה בראשות שמחון זכתה בפרס ראש הממשלה למצוינות על תרומתה לעידוד הצמיחה  בישראל.

 במשק. 

בממשלת שרון השנייה כיהן שמחון כשר לאיכות הסביבה. במסגרת תפקידו יזם את פרויקט "הולכים על 

   ת, והביא לאישור תכנית פארק איילון בממשלה.נקי זו הארץ שלנו", קידם את חוק הקרינה הבלתי מייננ

 

כיהן שמחון כשר החקלאות. שמחון התמקד בהובלת שינויים מבניים במועצות הייצור  87-בכנסת ה

החקלאיות ובהסדרת ענפי חקלאות מרכזיים והתאמתם לפעילות בשנים הבאות. בנוסף, פעל שמחון 

ות ופיות לחקלאות. שמחון קידם מדיניות של חקלאלחיזוק ופיתוח המגזר הכפרי ולביסוס תעסוקות חל

 , בה פעל שמחון למען הצרכן הישראלילצד הדאגה לחקלאים ולסבי. ירוקה )חקלאות בשירות הסביבה(

בהסדרת תקני איכות לפירות וירקות, בהשלמת התקנות לחקלאות אורגנית ובשמירה על רמת מחירים 

 סבירה לצרכן.

החקלאות בפעם השלישית. במהלך כהונתו זו פעל שמחון להסדרת אמצעי מונה שמחון לשר  2889בשנת 

שמחון יזם את המעבר לעבודה ממוכנת ולצמצום התלות בידיים עובדות. בתחום . הייצור החקלאיים

פיתוח הכפר הביא שמחון לשורת החלטות ממשלה היסטוריות, בהן שיקום תשתיות ביישוב הוותיק 

 ממשלה בכל הנוגע לקרקע חקלאית. והקמת ועדה לבחינת מדיניות ה

בחודשים  שמחון פרש ממפלגת העבודה והקים עם חבריו את סיעת העצמאות. מטעמה מונה לשר התמ"ת.

בנושא יוקר המחייה והקים שתי ועדות שיעסקו בדרכים בין השאר בהם כיהן כשר התמ"ת התמקד שמחון 

אוכלוסיות מיוחדות בשוק העבודה: שילוב של להוזלת מחירם של מוצרי מזון ומוצרי צריכה, וכן בנושא 

 .מיעוטיםבני אנשים עם מוגבלות, חרדים ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פרופסור עזיז חיידר

 

 .העברית באוניברסיטה טרומן. ס הרי ובמכון ליר-ון במכון מחקר עמית הינו חיידר' פרופ

 בעריכתו פורסם ולאחרונה ,ליר ון במכון" בישראל הערבי המקומי השלטון" מחקר פרויקט בראש עמד

 ". מחדש להבניה הצעות -ת הערביו המקומיות הרשויות קריסת" הספר

" בישראל הערבית האוכלוסייה בקרב והחברתית הפוליטית המחשבה" פרויקט בראש עומד הוא כיום

 המכון בראש חיידר' פרופ עומדבנוסף, ". בישראל הערבי הבינוני המעמד של וגיבושו צמיחתו" ופרויקט

 .בירושלים ילין דוד במכללת לסוציולוגיה ומרצה קודס-אל באוניברסיטת ישראליים ללימודים

 בנושא העברית בירושלים מהאוניברסיטה חברתית ואנתרופולוגיה בסוציולוגיה הדוקטורט תואר את קיבל

 ".8918 – 8978 בישראל הערביים בכפרים כלכלית יזמות"

 

 

 איימן סייף

 

 ל החברה הערבית במשרד ראש הממשלה.לפיתוח כלכלי שמנכ"ל הרשות 

מאוניברסיטת במברג ( MBAתואר ראשון בכלכלה ובעל תואר שני במנהל עסקים )בוגר 

בתכנון ובפיתוח בינלאומי מאוניברסיטת קלארק נוסף ותואר שני  במערב גרמניה

 בארה"ב. 

י במשרד ראש שירת בשורה של תפקידים כלכליים באגף הכלכל 2881 -8996בשנים 

 הממשלה. בעבר כיהן ככלכלן במשרד הכלכלה והתכנון. 

 
 

 בני פפרמן

 

 .ת"התמ במשרד וכלכלה מחקר מינהל מנהל

 . עבודה בכלכלת התמחות עם בכלכלה שני תואר בעל, וסטטיסטיקאי כלכלן

 ,והרווחה העבודה במשרד אדם כוח לתכנון הרשות את ניהל 2881 - 8992 בשנים

 .והרווחה העבודה במשרד מידיות עבודות תוכנית את וניהל יזםבשנים הללו 

 . ת"התמ במשרד וכלכלה מחקר מינהל את מנהל 2880 מאז

, אותו הוא העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה את הקים 2887 -ב

 מנהל במקביל לעבודתו כמנהל מינהל המחקר והכלכלה בתמ"ת. 

 

 

 

 

 



 שאולי כצנלסון

 

בכיר ואחראי על מרכז הסיוע ליצואנים קטנים במכון היצוא כלכלן 

 .2881הישראלי. הצטרף למכון היצוא בשנת 

בתפקידו הקודם עבד בתפקיד סמנכ"ל כספים במשביר לצרכן. לפני כן, עבד 

בבנק דיסקונט בתפקיד מנהל מחלקת כלכלה, תכנון ובקרה ולאחר מכן קודם 

 לתפקיד מנהל מחלקת שיווק.

אשון ושני בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ובעל תואר שני נוסף במנהל עסקים מאוניברסיטת בעל תואר ר

 .לימבורג בהולנד

 

 

 

 ד"ר שוקי הנדלס

 

 .אוניברסיטה העברית בירושליםמהחוג לסוציולוגיה בבעל תואר ד"ר  ד"ר שוקי הנדלס

 . בשנים האחרונות משרד התמ"תבמינהל מחקר וכלכלה בלשיטות סטטיסטיות ומומחה חוקר בכיר 

 תעסוקה. לעולם העבודה והבמגוון תחומים הקשורים עורך סקרים ומחקרים 

 

 

 

 ד"ר אמאל איוב

 

 .Metallo Therapy -מייסדת ומנכ"לית חברת מטאלו תרפי 

שלישי ופוסט דוקטורט  ,בעלת תואר ראשון בפיסיקה מהטכניון, תואר שני

מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה להנדסה רפואית התמחות פיסיקה גרעינית 

 ושימושי קרינה ברפואה.  

, חברת סטארט Metallo Therapyר איוב הקימה את חברת "לפני כשנה וחצי ד

אפ המפתחת טכנולוגיות חדישות להחדרת מתכות לתאים סרטניים לצורך אבחון 

 טיפול בסרטן. מוקדם ו

 איוב פרסמה מאמרים מדעיים ורשמה מספר פטנטים על שמה. ד"ר

 איוב הצליחה לגייס השקעה לחברה ממשקיע גדול להמשך פיתוח הטכנולוגיה שלה. "רד

 

 

 



 ג'אדה זועבי

 

 .מייסדת פורטל האינטרנט בוקרא

 באוניברסיטת חיפה.למדה ספרות אנגלית 

 . בקול ישראל בערביתכניות שנים הגישה תו מספרבמשך 

 לאחר מכן עבדה עם חברות פרטיות שהפיקו תוכניות טלוויזיה בערבית.

הקימה את פורטל האינטרנט בערבית בוקרא, בו היא משמשת גם כעורכת  2886בשנת 

 ראשית.

 

 

 

 יוסף מקלדה

 

 מאוניברסיטת בסטטיסטיקה שני ותואר וחינוך בסטטיסטיקה ראשון תואר בעל

 .חיפה

 שופינג דוטו גרופ לוגיה, אינטל: טק-היי חברות במספר עבד 2887-8999 בשנים

 .בכיר וסטטיסטיקאי אסטרטגית אנליזה מנהל קום, בתפקידי

 ערבים בבעלות מעסיקיםה סקראת  ומרכז נט-סטאט מחקר מכוןאת  מנהל כיום

 .ת"התמ במשרד

 

 

 

 אנדריי סוידאן

 
 

 .בחיפה "רזרב ספשל"ה של ובעלים מנהל, בכיר יין מדריך

 .דורות מספר זהמ ומשקאות מזון במסחר המתמחה בחיפה ותיקה סוחרים למשפחת בן

 .חיפה אוניברסיטתמ המדינה מדעיב בעל תואר ראשוןו הראלי הספר בית בוגר

 (.2881בעל תואר אבירות יין ממסדר אבירי טוקאי )משנת 

  .שנה 87 זה בתחום ומייעץ יין שופט, יין מדריך

 

 

 

 

 



 ג'וני עוידה

 

  .עסקים מנהלב ראשון תואר ובעל אלקטרוניקה מהנדס

 חי תל קשר תדיראןים את הק ,תפעול מנהל בתפקיד קשר תדיראןבחברת  שנים 0 -כ עבד 

 .מכלול בפרויקט והייצור תוחיהפ ותוצ את ליוהוב

 , לאחר מכן תפקדעובדים 878 -כ מנתה אלקטרוניקה אשר PM חברת הקים וניהל את

 .אלקטרוניקה אמרטק ל"מנככ

 FIRST של יזמיות חברת ל"נכומ "אלקטרוניקה מדיסים"חברת  של יםפעלמה מנהלעובד כיום בתפקיד 

LIGHT בהן עהיומשק סטרט אפ בחברות לאפוטנצי מזהה אשר . 

 

 

 סלאח רמאל

 

 . 8978 מחזור מכונות בהנדסת הטכניון בוגר

 במסגרת מפעלים ניהול רמת עד שירתבתפקידיו השונים , 8992 נתצה"ל מש גמלאי

 לייצור פלסטיק מפעל משפחה קרובי עם והקים יזם – 8992 בשנת. החימוש חיל

 -כיום כ מעסיק המפעל .להזרקה נוסף פלסטיק ומפעל פעמיות חד ואריזות יריעות

 .דונם 82 של כולל שטח על ירכא בכפר ממוקם המפעל .עובדים 68

 

 

 מוחמד קסום 

 

 .עסקים במינהל מוסמך

 במחוז הערבי במגזר התעשייה לקידום בכיר כמרכז ת"התמ במשרד רבות שנים עבד

 נצרת( יזמות טיפוח מרכז) י"מט ל"מנכעובד בתפקיד  2881 משנת. והצפון חיפה

 . בגליל הערבים והיישובי

 מקידום שואב, בגליל ערבי ביישוב שמתגורר וכמי ,שליחות הנוכחי בתפקידו רואה

 חוהכ את בפרט הערבית בחברה אלו ועסקים בכלל והבינוניים הקטנים העסקים

 .זו חשובה בעבודה להמשיך והמוטיבציה

 

 

 

 



 גלי ליס

 

בשנים במשרד התמ"ת  וכלכלה מחקר במינהלערבים תחום תעסוקת ומומחית לחוקרת 

 האחרונות.

ותואר שני בעלת תואר ראשון בניהול ומדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 בלימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב.

" במחלקת משאבי אנוש בתפקידי גיוס, הדרכה אינטלבחברת "עבדה  2886-2889בשנים 

 וניהול פרויקטים.

 

 

 טארק בשיר

 

בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר ראשון נוסף במשפטים 

ובעל תואר שני במינהל עסקים  בירושלים, מהאוניברסיטה העברית

 מאוניברסיטת תל אביב.

עבד כעוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 כעורך דין במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן. ו םבתחומים הכלכליים והפיסיקליי

כיום עובד כשותף ( וראןסלע, בשיר, ארד וג'וב-ברהיה בין המייסדים של משרד לעורכי דין ) 2888ביוני 

 וועדהב חברככמנהל היחידה העסקית במרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי ו זה. בנוסף, עובד כיום במשרד

 הממשלה. ראש במשרד המיעוטים כלכלי של מגזר לפיתוח הרשות של מייעצתה

 

 

 ג'ובראן –בסמה ח'לף 

 

 

 .( בחברת "אינטל"CAD toolsמהנדסת תוכנה )

  .מהטכניון מחשבה במדעי ראשון תואר בוגרת

 Design במחלקת שונים בתפקידים שנים 6 מזה ביקום אינטל של הפיתוח במרכז עובדת

Automation בפיתוח לאוטומציה עבודה ומתודולוגיות כלים בפיתוח בעיקר שמתעסקת 

 . המעבדים

 

 

 

 

 



 סאמי סעדי

 

 ותעודה בראיית חשבון מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שני בעל תואר

, בנוסף. קהילה וקשרי כספים"ל סמנכ בתפקיד מכהן"צופן", שותף ב-יזם ומייסד

 במיוחד ופעיל חברתיים במיזמים רב ניסיון בעל. בעראבה עצמאי"ח רו משרד בעל

בין  ,בגליל ליהודים ערבים בין משותפים חיים לבניית אזרחית חברה בארגוני

 הארגונים האלה: שכנים, שתיל ואחרים. 

ומאז פעיל מרכזי במיזמים  2882יזם הקמת כפר טכנולוגי יהודי ערבי בגליל בשנת 

 .משותפת חברה של בנייה לצורך כלכלי תוחשל פי

 

 

 

 חיר עבד אלראזק

 

 .ושיווק התמחות - עסקים במנהל  שני תוארווצרפתית  אנגלית וספרות בשפה ראשון תוארבעלת 

 . שיווקית תקשורת וניהול לקוחות בניהול, ושיווק בפרסום שנים 87 של ניסיוןבעלת 

 :קודמים תפקידים

  י'אנרג חברת - עסקי פיתוח

 שיווקית תקשורת מגזרים -  לקוחות ליתכ"סמנ

  Draftfcb פינקלשטיין שמעוני - לקוחות ניהול

 ערבית בעמותת "קו משווה"ה חברהאחראית על הו שיווק לית"כיום משמשת בתפקיד סמנכ

 
 
 
 

 טלי שם טוב

 

  ל.טלי שם טוב, מנכ"ל קווליטסט ישרא

, בחברה מילאה שורה של תפקידים ומאז 2888הצטרפה לקווליטסט בשנת 

  ש.כולל מנהלת לקוחות וסמנכ"ל משאבי אנו

 ת בישראל. וליעת על הניהול השוטף של כלל הפאחראיהיא  כיום

 .שימשה טלי כמנהלת משאבי אנוש במספר חברותבתפקידה הקודם 

 

 

 

 

 

 

 



 אינאס שמסי

 

 .CCNA ו MCSA קורס . בנוסף עברההמחשב ומדעי מתמטיקה בהוראת ראשון תואר בעלת

 של אינטרנט ויישומי( ספרי בית לניהול מערכת) ס"מנב יישומי מטמיעת" בתפקיד טלדור" בחברת עבדה

 הטמעת לצורך ופרטניות קבוצתיות בהדרכות ומורים מזכירות, מנהלים הדרכתביצעה . החינוך משרד

הייתה . ההטמעה תהליך סוף עד הספר בית בצוות ותמיכה ליווי כלל התפקידבנוסף, . החינוך משרד יישומי

 .ספר בתי 808 -כ על אחראית

 בשירותי ואפליקציות שרתים ניטורבתפקידה היא מבצעת , HP בחברת אופרציה מהנדסתכיום עובדת כ

 .ותקלות לבעיות פתרון מתן וכן HP של הענן

 

 

 

 ד"ר סיגל שלח

 
 

 .ת"תב, ישראל וינט'גב ותשתיות ערבית חברה תחום ראש

בתחום של הגירה בחוג ללימודי עבודה אוניברסיטת תל אביב בעלת תואר דוקטור מ

הצטרפה לצוות המחקר של מינהל המחקר והכלכלה במשרד  2888ת ותעסוקה. בשנ

מגוונים של פעילות המשרד במהלך ושימשה שם כחוקרת בכירה בתחומים מ"ת הת

תקופה זו הייתה מעורבת בניהול יישום ומעקב של תכניות לשילוב במהלך שש שנים. 

 .אוכלוסיות בתעסוקה

לפיתוח ולהטמעת  ג'וינט ישראל-ת"ת סיגל במסגרת תבהשנים האחרונות פועל עבארב

 תכניות לשילובן וקידומן של אוכלוסיות המרוחקות משוק העבודה בתעסוקה. 

 
 
 
 
 

 יאסר עוואד

 
 

 האקטואריה בתחום לסטטיסטיקה במחלקה שלו הדוקטורטבשלבי סיום עבודת  ,כלכלן

 .חיפה ברסיטתבאוני

 . לאומי לביטוח במוסד בסיסי מחקר תחום מנהל לשעבר

 במכללה וחוקר מרצה, "סיכוי" בעמותת בתעסוקה ושוויון הולם ייצוג פרויקט מנהל כיום

 בתחום עת בכתבי ומחקרים דוחות פרסם. עובדי הוראה להכשרת סכנין אקדמית

 .בפרט הערבית החברה ובקרב בכלל שוויון-ואי עוני, חינוך, התעסוקה

 

 

 



 


