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  יקרי הדבריםע

 

  

מן  32%. האוכלוסייה הערביתה בקרב בתעסוק קשהניכרה פגיעה הקורונה משבר  פרוץעם  .1

היהודים  מועסקיםה ןמ 23%לעומת  2020 סראהתעסוקה במהמועסקים הערבים פנו לשירות 

הסיבה לפגיעה זו היא שרבים מקרב האוכלוסייה הערבית, הן גברים הן נשים, מועסקים . והאחרים

: שיעור וצפויים להיות האחרונים שיחזרו לפעילות סדירה בענפים שנפגעו במידה רבה בעת המשבר

נפי המכירה הקמעונאית ושיעור גבוה של גברים ערבים בע ותגבוה של נשים ערביות צעירות מועסק

 בענפי הבינוי, התעשייה, המלונאות ושירותי ההארחה.  יםמועסק

רמות . האוכלוסייה הערבית הועצמה בעת המשברבקרב ההשפעה של חסמי התעסוקה  .2

ים מיומנויות והשכלה נמוכות, ריחוק גיאוגרפי וכן ריחוק חברתי של האוכלוסייה הערבית מגביר

האבטלה עולה  , שבהמשברהבמיוחד בתקופת  את הסיכון התעסוקתי של העובדים הערבים

. על כן עולה חשש מפני הרחקת העובדים משוק התעסוקה, ובמיוחד והביקוש לעובדים במשק יורד

יפוטרו.  או רמות מיומנויות והשכלה נמוכות יוחזרו אחרונים לשוק התעסוקהבעלי חשש שעובדים 

גבוה השיעור הו בקרב עובדים ערבים אוריינות דיגיטלית הרמה הנמוכה שלבשל מיוחד הדבר נכון ב

 הבית.ן של עובדים במשרות שאינן מאפשרות עבודה מ

. המעבר זדמנויות לשיפור המצב התעסוקתי של ערביי ישראלכמה ההמשבר טומן בחובו  עם זאת .3

 תן להתרחק מאזורי מגוריהןנשים ערביות המוגבלות ביכול עלהבית יכול להקל ן לעבודה מ

הבית הוא גם הזדמנות לשפר את רמת האוריינות ן . מעבר לעבודה מלהשתלב בתעסוקה

חינוך. איבוד מקומות ים העוסקות בתחום ההערבית, בייחוד בקרב נש אוכלוסייההטכנולוגית ב

של  הזדמנות להכשרה מחדשהם  העבודה המסורתיים והדרישה הגוברת למיומנויות טכנולוגיות

המפוטרים ולחיזוק כישוריהם הטכנולוגיים, עובדה שיכולה לאפשר לאנשים שאיבדו משרות בשכר 

 ומתגמלות יותר.יותר נמוך להשיג משרות טובות 

מענים לפתח יש צורך הערבית, האוכלוסייה להתמודד עם אתגרי התעסוקה החדשים של  כדי .4

בעובדים המושבתים ובענפים  ותקדהתמ – פיתוח הון אנושי: עיקרייםבשלושה מרחבי השפעה 

בהקניית הכשרות למקצועות מבוקשים, בהקניית כישורים רכים שנדרשים לעולם עיסוק הפגיעים ו

חיזוק תשתיות  ;העבודה החדש, בחיזוק האוריינות הדיגיטלית ובחיזוק השליטה בשפה העברית

הות לילדים צעירים, מסגרות לילדים שיאפשרו תעסוקה לאימהרחבת כולל  מקצועיות,מבניות ו

והרחבת מרכזי ההכוון תשתיות תחבורה שיעודדו יציאה מיישוב המגורים לצורך עבודה חיזוק 

, , כולל חיזוק הפיתוח הכלכלי של הרשויות המקומיותחיזוק ההנהגה הציבורית ;התעסוקתיים

ם הערבים חיזוק ארגוני חברה אזרחית ואסדרתם בקרב האוכלוסייה הערבית והגדלת ייצוג העובדי

שכן הם ממלאים תפקיד חשוב בייזום מענים תעסוקתיים  בעמדות מפתח במגזר הציבורי,

 הערבית. לאוכלוסייהמותאמים תרבותית ה
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 מציתת

 . מבוא1

 (,SARS-CoV-2הנגרמת על ידי נגיף קורונה ), COVID-19 תמחל התפשטה 2020ובתחילת  2019 שלהיב

מגפה עולמית )פנדמיה( היא מחלה שההכריז ארגון הבריאות העולמי  2020במארס  11-כל העולם. בב

, ישראל ובהןמדינות ברחבי העולם,  לכך-אי. יףכי שיעור ניכר מכלל אוכלוסיית העולם יידבק בנג העריךו

 socialהכריזו על מצב חירום והודיעו על הגבלות והנחיות שמטרתן ליישם את עיקרון הריחוק החברתי )

distancing דרמטית בפעילות הכלכלית האטה הביאו לאלה  להאט את התפשטות התחלואה. נועד( אשר

 ובעולם. ישראל ב

אחת הזירות  .בכל תחומי החייםוחסרי תקדים קיצוניים  ,יים מהיריםלשינוהביא משבר הקורונה 

: עובדים רבים הוצאו לחופשה ללא תשלום )חל"ת(, המגפה היא שוק התעסוקהן המרכזיות שהושפעו מ

ערב  בישראל שוק התעסוקהמצבו האיתן של למרות . מן הביתחלקם פוטרו ועוד רבים אחרים עברו לעבוד 

בין כלל האוכלוסייה בישראל וערבית נכנסה אליו בעמדה נחותה בשל פערים בינה האוכלוסייה ה ,המשבר

אוכלוסייה מם מתמודדת היעש שלל חסמים תעסוקתיים, מבניים ואישייםעקב במגוון מאפייני תעסוקה, ו

 הערבית זה שנים ואשר חלקם אף הוקצנו במהלך המשבר.

עם אתגרי התעסוקה החדשים של  ותים להתמודדלהציע כיווני פעולה אפשרימטרת העבודה הנוכחית היא 

המקצועית בתחום, בחנו מגוון רחב של האוכלוסייה הערבית בישראל. לצורך כך סקרנו את הספרות 

 השנים לאורך תעסוקה נתוניניתחנו , סמך יחידותו ממשלהמסמכים אסטרטגיים של גופי מחקר, משרדי 

 .בתחום תוכן מומחי עםו הערבית האוכלוסייה ינציג עם עומק ראיונות ערכנוו האחרונה ובתקופה

 החסמים אתו הקורונה משבר ערב הערבית האוכלוסייה בקרבמציג את מאפייני התעסוקה  המסמך

האוכלוסייה  בבקר התעסוקה תחוםב שהתרחשו השינויים את; מםיעמתמודדת  שהיאהתעסוקתיים 

ההשפעות הצפויות של את ; כלכלהה ענפילו שנפגעו העובדים למאפייני התייחסותב, המשבר בעת הערבית

האתגרים התעסוקתיים ; את המשברן הערבית בעת היציאה מתעסוקה בקרב האוכלוסייה המשבר על 

ורצוי לנצל לטובת שיפור אפשר ההזדמנויות שאת השינויים בשוק התעסוקה בעת המשבר ון מנובעים ה

 כיווני פעולה אפשריים.למובאות המלצות המשבר. לבסוף  בעקבותהערבית אוכלוסייה הבקרב התעסוקה 

 הקורונה משבר ערב הערבית האוכלוסייה בקרב תעסוקהה .2

 מאפייני התעסוקה 2.1

 של גבוה בשיעור, נשים בקרב מאוד נמוך תעסוקה בשיעור הערבית האוכלוסייה התאפיינה המשבר ערב

 את לתאר כדי .נשים בקרב הן ריםגב בקרב הן, נמוך הפריון שבהם בענפים ובתעסוקה נמוך בשכר עובדים

, בלבד חרדים שאינם היהודים לקבוצת זו קבוצה משווים אנו הערבית האוכלוסייה של התעסוקה מאפייני

, כיוון שלקבוצת היהודים זאת. יהודים אלא אם מצוין אחרת( :)להלן החרדים היהודים קבוצת ללא

 מובחנים.ייחודיים ו תעסוקה מאפייני יםדהחר

 נמוכה, שהשכלתן בקרב נשים ערביות ערב המשבר, ובמיוחד בקרב נשים  ךסוקה הנמושיעור התע

 .שוק התעסוקהבלהשתלב רב מלמד על קושי 

  37% – נשים יהודיות וגם לעומת גברים ערביםלעומת גם  ,מועסקות נמוךהשיעור הנשים הערביות 

 .יםגברים ערבבקרב  73%-בקרב נשים יהודיות ו 84%לעומת  2019שנת בבקרב הערביות 

  התעסוקהשיעור לעומת  מאודנמוך  נמוכהנשים ערביות בעלות השכלה בקרב  התעסוקהשיעור 

 .(בהתאמה, 2017-ב 68%לעומת  16%) בעלות השכלה דומה נשים יהודיותבקרב 
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  מעיד הוא מאוד, במיוחד בקרב נשים, ו ך( נמו64-55קבוצת הגיל המבוגרת )בקרב שיעור התעסוקה

 שיעור 2017-ב : החיים במהלךשייכות לכוח העבודה -איעל או  בגיל צעירגל העבודה ממעעל פרישה 

ערבים היהודיות, ושיעור התעסוקה בקרב הבקרב  67%לעומת  13% היהערביות ה בקרב התעסוקה

  .יהודיםהבקרב  79%לעומת  54% היה

 של החודשי החציוני ר שכה. האוכלוסיות שארלעומת נמוך  ,גברים ונשים ,העובדים הערבים שכרם של

 שלהחציוני החודשי , ושכרה יהודי עובדשל  החציוני שכרומ 37%-היה נמוך ב 2018בשנת  ערביעובד 

 . הודייהעובדת יחציוני של ה השכרמ 35%-ב נמוך היה ערבייהעובדת 

 בעשור  הן, אשר השכר החציוני שלערביות נשיםבשכר נמוך היא מאפיין בולט במיוחד בקרב  עבודה

 גברים ערבים.לעומת נשים יהודיות הן לעומת חרון צמח בשיעור נמוך הן הא

  נמוך פריוןהשבהם כלכלה  בענפיעובדים ערבים של שיעור גבוה. 

  טק -(, תעשייה ללא היי25%בינוי וחקלאות )ערבים הם:  בקרב גבריםעיקריים ה הכלכלהענפי

 .(10%( ותחבורה, אחסנה ודואר )13%)

  מכירה ו( 23%(, בריאות, רווחה וסעד )38%חינוך ) ערביות הם:נשים בקרב ם עיקרייה הכלכלהענפי

 (.8%קמעונאית )

 פריון נמוך יחסיתה שבהםעסקים קטנים ובינוניים על  בבעלותהערבית מתאפיינת אוכלוסייה ה, 

ק ובשירותים מבוססי ט-ייצוג בתעשיית ההיי-סובלים מתתוה נמוךשבהם הפריון בענפים עיקר ב

 .ידע

  בתעסוקה חסמים 2.2
 ריחוקה אתמסבירים ה תעסוקתיים חסמים מגוון םע הערביתהאוכלוסייה  התמודדהמשבר הקורונה  ערב

 מיומנויותו נמוכה השכלההמתבטא ברמת אנושי,  הון נמוכות של תורמ, ובהם שוק התעסוקההיחסי מ

עקרונות  ;ול בילדיםילודה גבוה ומחסור במסגרות לטיפ שיעור ;בשפה העברית נמוכה שליטהו בסיס

ורמת תשתיות נמוכה  ;תרבות ודת המשפיעים במיוחד על תעסוקת הנשים הערביות המסורתיות

  .ביישובים

  מסבירים את שיעור התעסוקה הנמוך בקרב נשים  ההון אנושי ורמת השכלה נמוכרמה נמוכה של

  .השכר הנמוך בקרב גברים ערביםאת ערביות ו

 בוגרי מערכת החינוך הערבית מ בלבד 30%-ל שכןינוך הבסיסי, פערי ההשכלה ניכרים כבר בח

(; תהעברי החינוךבקרב בוגרי מערכת  53%)לעומת  אקדמיההשתלבות ב מאפשרתה תעודת בגרות

מן  54%לעומת  תיכונית-על בתעודה מחזיקים הערבית האוכלוסייה מבני בלבד 27%, מהבהתא

 .היהודיםמקרב  הנשיםמן  62%-ו הגברים

 המיומנויות הבין כפי שנמדדו בסקר ,מוכות של מיומנויות בסיס בקרב הבוגרים הערביםרמות נ-

חסם הן  ,PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) לאומי

חסרי  הםקרב הערבים מ 34% :אוריינות דיגיטליתהרמה הנמוכה של , ובמיוחד עיקריה תעסוק

 קרב היהודים.מ בלבד 9%שוב לעומת מיומנויות תק

 עבור האוכלוסייה הערבית שוק התעסוקהב להשתלבות מכריע חסם היא העברית השפהידיעת -אי .

 גבריםמבקרב  יותר נשים בקרב רווח( ובמיוחד בשפה הדבורה)חוסר השליטה בשפה העברית 

 .הנמוכות ההשכלה ברמות יותר חמורו

 ערבית השמרנית משפיעים על שילוב נשים ערביות בתעסוקה, האוכלוסייה בדת התרבות וה עקרונות

  .ובמיוחד נשים דתיות

 מגוריהן לצורך עבודה או לימודים ימיישוב ביכולתן להתרחק נורמות מסורתיות מגבילות נשים ,

נקודות  21-הסיכוי של נשים ערביות שהגדירו עצמן דתיות להיות מועסקות נמוך בכ ונראה כי

 ל נשים ערביות שהגדירו עצמן חילוניות.הסיכוי שן האחוז מ
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  הילדים  המרכזי של האישה בגידולתפקיד ל בנוגע מושרשת תפיסה מגדריתילודה גבוה ושיעור

ם פחות מחמש גילשואכן לאימהות לילדים משוק התעסוקה. תורמים להרחקת האישה הערבייה 

נקודות האחוז  7-של כ רפע :נשים אחרותלעומת  להיות מועסקותהרבה יותר  נמוךסיכוי  שנים

 ערביות נשים בקרב האחוז נקודות 10.5-ו יהודיות נשים בקרב

 הכרוך בכלל החסמים שהוזכרו לעיל,  חסם תעסוקתיהיא  ערביים ביישובים נמוכה תשתיות רמת

. רוב שוק התעסוקהמ הלריחוק תותורמהערבית  האוכלוסייהשל הכלכלית  הברווח תפוגע היאו

בישראל מתגוררת ביישובים הומוגניים ופריפריאליים המדורגים באשכולות הערבית  אוכלוסייהה

 ,קרבתםמיעוט אזורי תעשייה ומרכזי מסחר בלכליים נמוכים. יישובים אלה מתאפיינים בכ-חברתיים

 ניכר על כך . נוסףגישה מוגבלת של תחבורה ציבורית אליהםבו כםציבורית בתוהתחבורה הדלילות ב

 .מספקות אינןאינטרנט התשתיות בחלק מן היישובים ו ,לילדים בגיל הרך מחסור במסגרות חינוך

נשים ערביות, שכאמור הנורמות המסורתיות וחלוקת של  במיוחד לתעסוקהרלוונטיים חסמים אלה 

 מגוריהן לצורך עבודה או לימודים. ימיישוב יכולתן להתרחק תהתפקידים המגדרית מגבילות א

  הקורונה משבר בעת הערבית האוכלוסייה בקרב תעסוקהה .3

  העבודה דורשי של המאפיינים 3.1
במידה  םהערבי העובדים נפגעו, בישראל הקורונה משבר לשם הראשונים י, החודשי2020אפריל -מארסב

זמינותם בשל ו שלהם ההשכלה רמתבשל , עיסוקיהם בשל פוטרומהם הוצאו לחל"ת או  כשליש :רבה

 .לאבטלה כוןהסי את מגביריםה ,שוק התעסוקהל

 ם, ודרוזי (נוצריםו מוסלמים) ערביםהיו  2020מארס  חודשב התעסוקה לשירות הפונים ןמ 175,000-כ

 התעסוקה לשירות פנוש מועסקיםה ןמ 23% לעומתזאת , 2019 בשנת הערבים המועסקים ןמ 32% שהם

  .ערבים אינםו

  במשק הנמוכיםן ם משכר –שהוצאו לחל"ת או פוטרו העובדים רוב.  

  מהם רביםהוצאו לחל"ת;  89% ,מקרב האוכלוסייה הערביתמבין הפונים החדשים לשירות התעסוקה 

 לעומת 5.0%יהודים )ל בהשוואההבטחת הכנסה  םתובעי מהםושיעור גבוה  ,(51%) 34 צעירים עד גיל

 (., בהתאמה3.2%
 

 למשבר הכלכלההרגישות של ענפי  3.2

 ענפים שנפגעו במידה רבה בעת המשברבית מועסקים בנשים וגברים רבים בני האוכלוסייה הער. 

ושיעור גבוה של גברים ערבים המכירה הקמעונאית  נפיעמועסק ב שיעור גבוה של נשים ערביות צעירות

 ארחה.המלונאות ושירותי ההענפי הבינוי, התעשייה, מועסק ב

 גיעה הצפויה המשבר ומידת הפגיעה בעת המשבר מרמזות על מידת הפן אסטרטגיית היציאה מ

 הערבית למשבר האוכלוסייהל שעל רגישותה  וכןבענפים ביום שלאחר המשבר 

  מן הביתהמאפשרים עבודה צפויים להיפגע במידה מועטה מן המשבר הם ענפים חיוניים הענפים ,

: בינוי ציבוריה מגזרה שמאפיינים אתפעילות במרחב הפתוח וענפים  שמתאפשרת בהםענפים 

פיננסים  ;מחקרו מידע ;טק-היי ;מנהל מקומי וציבורי ;חינוך ;רווחה וסעד ,בריאות ;וחקלאות

 .וביטוח

 נמוכה בשעת חירום, ענפים  שנחיצותם ענפים םה רבה במידה המשבר מן להיפגע צפוייםה ענפים

בידור  ;מנותוא ;אשר דורשים התקהלות וענפים המספקים שירותי תיירות: מכירה קמעונאית

 וטיולים.אוכל  ,אירוח ;ופנאי

 כלכלהרגישות האוכלוסייה הערבית למשבר, לפי מאפייני העיסוק וענף ה 
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  מועסקות בענפים בסיכון נמוך  ויותר 25 בגילערביות הנשים רבות מן ה :בנשים הצפויההפגיעה

 41% ,. לעומתןיחסי תעסוקתי ביטחון להן צפוי זו מבחינה ולכן(, וסעד רווחה, בריאות, חינוך)

בענף המכירה  מרביתן, גבוה בסיכון בענפים מועסקות( 24-18) צעירותה ערביותמקרב ה

תקופת ב היותןחשוב לציין כי ייתכן שהייצוג הגבוה של צעירות בענפים אלה מעיד על  .הקמעונאית

ההכשרה והלימודים, לקראת כניסתן לתעסוקה בענפי החינוך, הבריאות, הרווחה והסעד )בענפים 

 יחסית(.  אלה, שיעור הצעירות נמוך 

 בענפי הבינוי והחקלאות יםמועסק ערביםה גבריםה מקרב גבוה שיעור :הפגיעה הצפויה בגברים 

 האירוח בענפי עובדיםצפויים לחזור לשגרה במהירות יחסית; אולם  גברים רבים )בעיקר צעירים( ו

ובשירותי הארחה(, שנפגעו מאוד בעת המשבר וצפויים להיות  מלון בבתי בעיקר) אוכלוה

 רה. יהאחרונים שיחזרו לפעילות סד
 

עובדים. מגוון החסמים הבין הבדל יש גם בתוך הענפים על אף האמור לעיל, חשוב להדגיש כי 

מציבים  ,האוכלוסייה הערביתבקרב ובמיוחד רמת ההון האנושי הנמוכה  ,התעסוקתיים שהוזכרו לעיל

מתחרים על ההמיומנים, ים החדשדורשי העבודה לעומת את העובדים הערבים בעמדת נחיתות 

 המשרות הפנויות בתקופת המשבר עת הביקוש לעובדים יורד.

 הקורונה משבר בעקבותאוכלוסייה הערבית ה בקרב והזדמנויותאתגרים  .4

  אתגרים 4.1

  רמות מיומנויות והשכלה נמוכות, ריחוק גיאוגרפי וכן ריחוק חברתי של האוכלוסייה הערבית מגבירים

האבטלה עולה והביקוש  , שבהמשברהבמיוחד בתקופת  וקתי של העובדים הערביםאת הסיכון התעס

חשש חשש מפני הרחקת העובדים משוק התעסוקה, ובמיוחד על כן עולה . לעובדים במשק יורד

 או יפוטרו. רמות מיומנויות והשכלה נמוכות יוחזרו אחרונים לשוק התעסוקה בעלישעובדים 

 הבינוי בענפי מועסקיםה גבריםובענפי המכירה הקמעונאית  ותמועסקה צעירות נשים כי חשש יש 

 .לשגרה לחזור האחרונים יהיו ,משברה בעת קשה פגיעה(, שנפגעו מלונאות)כולל  והאירוח

 בקרב לעומת  בקרב האוכלוסייה הערבית שיעור גבוה של חסרי מיומנויות תקשוב ומיומנויות דיגיטליות

ההאצה הטכנולוגית של  עקבים הערבים בנחיתות טכנולוגית האוכלוסייה היהודית מציב את העובד

 הענפים במשק בעת המשבר.ן רבים מ

 טק, מגזר -)היי מן הביתבהם מתאפשרת עבודה שייצוג חסר בענפים בשל  מן הביתלעבוד  תמיעוט היכול

 בשל מחסור במיומנויות תקשובוכן , מן הביתקשה לעבוד בהם שייצוג יתר בענפים בשל ציבורי( ו

 .הרשויותן מוגבלות בחלק מאינטרנט ובמידה מסוימת גם בשל תשתיות  ,וכישורים דיגיטליים
 

  הזדמנויות 4.2

  בין הראשונים שיחזור לשגרה. לכן רצוי לראות במצב זה הזדמנות לסייע  החינוך צפוי להיותענף

ידה מרחוק ואם החינוך, אם באמצעות חיזוק הכישורים הטכנולוגיים לצורך למענף בלתעסוקת נשים 

 מגוריהן. יבאמצעות חיזוק תשתיות האינטרנט ביישוב

  הזדמנות לשלב תהיה זו  .מן הביתעבודה רבים ישלבו עבודה  מקומותהמשבר תום ב ,התחזיתלפי

מגוריהן לצורך עבודה היא מוגבלת, אם בשל נורמות  יאו מאזור מן הביתבתעסוקה נשים שיציאתן 

 ם ומחסור במסגרות חינוך.מסורתיות ואם בשל גידול ילדי

 הכישורים הטכנולוגיים בקרב נשים  הזדמנות לחזק אתא וה טכנולוגיות למיומנויות הגובר הביקוש

 בענפים שעברו האצה טכנולוגית במסגרת המשבר מן הביתלצורך חיזוק אפשרויות עבודה הן וגברים, 

 קבעל מקומות עבודה שנוצרה עהתחרות החדשה בשל במיוחד ) שיפור ההון האנושילמידה ולצורך הן 

 (.לשוק התעסוקה של צעירים בעלי מיומנויות גבוהות כניסתם



vi 

 

  תקופת המשבר היא הזדמנות   .איכותית עבודה לחפשאיבוד מקום העבודה עשוי לשמש תמריץ לגברים

מחדש על המשך הקריירה, בעיקר   לחשובפוטרו שלחל"ת או  שהוצאו עבור חלק מן הגברים הערבים

  והבינוי. האוכל  ,האירוח ענפי למשל, צעיר בגיל מהם שפורשים בענפים םלמועסקי

  בעבריתכני הסברה ותלהנחיות ול, העברית חשיפה לתקשורת בעקבות השפה העברית ידיעתבשיפור 

 .בזמן המשבר

  ה,  התעסוק בתחום ינוימהלכי ש להנעת שותפה להיות שיכולה קהילתית אזרחית מנהיגותחיזוק

נועדה  אשר  הערביתבקרב האוכלוסייה ארגוני החברה האזרחית של הפעילות הרחבה  בעקבותבמיוחד 

 עם אתגרי המשבר.  להתמודד

 בעקבות פעולות   ונוצר, שחיזוק הפתיחות והלגיטימציה החברתית והדתית להתנדבות בקהילה

  שער לעולם של התנסות בשוק התעסוקה.   שמש לצעירים בתקופת החירום, עשוי  שלההתנדבות 
 

 פעולה וכיווני השפעה מרחבי .5

להתמודד  כדישמלמדת  ובעקבותיוהערבית ערב משבר הקורונה אוכלוסייה תמונת התעסוקה של ה בחינת

מענים בשלושה מרחבי השפעה  לפתחצורך  ישהערבית אוכלוסייה הבקרב עם אתגרי התעסוקה החדשים 

בעמדות  עיות וחיזוק ההנהגה הציבוריתמקצומבניות ו, חיזוק תשתיות אנושי הון פיתוח – עיקריים

ניתנים כיום לאוכלוסייה הכללית או לאוכלוסייה וקיימים  כבר. חלק מאפיקי הפעולה המוצעים השפעה

   וחלקם אפיקים חדשים שיש לפתח. ,יש צורך בהרחבתםאך הערבית 

 המשתנים לצורכי המשק ןוהתאמת מיומנויותפיתוח הון אנושי, חיזוק  5.1
של בני להשתלבות  העיקריחסם ההון אנושי יתה רמה נמוכה של טות נגיף הקורונה הילפני התפש

למקד את  מוצע. המשבר מןבעת היציאה  גםכך  יהיה צפוי כיובתעסוקה איכותית, האוכלוסייה הערבית 

, במענים מקרב האוכלוסייה הערביתמסוימות  קבוצותהמשאבים להתמודדות עם אתגרי ההון האנושי ב

   .למשבר רגישותם לפי כלכלהה ענפיל להתאימםו ,מיטבייםהכלים בו

 ( וטרוחל''ת או פל שהוצאו) מושבתיםעובדים  .המאמצים את בהן למקדמומלץ ש יההאוכלוסי קבוצות

שלהן  התעסוקה שיעורשקבוצות -תת ;נמוך בהםפריון שהבענפים  המועסקיםעובדים ; בענפים פגיעים

בשל  תעסוקה-בתת צוייםאקדמאים שאינם מועסקים או מ או במיוחד )למשל, נשים מבוגרות נמוך

 שאינם עובדים ואינם לומדים. 21-18ני בוצעירות ; צעירים (מיומנויות שאינן מותאמות לצורכי המשק

 מומלציםוכלים  תכנים 

  רכי ובהתאמת התכנים לצשיתוף מעסיקים ו מבוקשיםהכשרות מקצועיות מואצות במקצועות

 נמוךפריון ה שבהםאו בענפים  המשבר ןמ שנפגעובה לעובדים בענפים מסלול הס , כוללהמשק

 שימוש, באמצעות אקדמית-קדם במכינה כמו עברית שפה לימודיהמשלבים  הכשרה מסלוליו

  .אפשריות פלטפורמותכ לאומיהאו בשירות האזרחי  1ריאן במרכזי

 כולל כישורי המאה התורמים להצלחה בשוק התעסוקה, כי הם   שהוכחרכים  םכישורי הקניית-

 לעבודה מרחוק. החיונייםכישורים  ובפרט 21

 והתמרה דיגיטלית מקוונים בניית מודלים של מרכזי הכוון באמצעות : טליתיחיזוק אוריינות דיג

  .המשתתפים בהם טליות של קהלי היעדיחיזוק יכולות דיגו של השירותים הניתנים בהם

  :טליים לחיזוק כישורי השפה יקורסים דיגשל י פיתוח האצת תהליכחיזוק כישורי השפה העברית

  העברית לכלל האוכלוסייה הערבית.

                                                           
מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פועלים במסגרת תוכנית ריאן. המרכזים  1

מציעים למשתתפים שירותי ייעוץ והכוון תעסוקתי, סדנאות לפיתוח מיומנויות תעסוקה רכות, השמה תעסוקתית ובמידה 
 מת גם הפניה להכשרות מקצועיות.מסוי
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 הכשרה מקצועית  למסלולי להיכנסצעירים  לעודדכדי דמי קיום  הענקתכלים פיננסיים ו הקניית

 .הבית ממשקי ברבים ההכנסה צמצוםבשל במעוניינים לשדרג כישורים מקצועיים  וךתמול

  ולהכין את  תעסוקההתנסות בל טרם כניסתם לשוק התעסוקה, ,וצעירות םהצעיריכלים לעידוד

צעירים הרחבת מענים קיימים ופיתוח מענים חדשים מותאמים לעידוד  , כולללחיי קריירה עצמם

 .  2(gap year-)למשל, במודל המוכר כ התנסות בעבודה בפועלבאמצעות התנדבות בקהילה ל

  בהםהתמקד למלץ שמוענפי כלכלה  

 פגיעה ענפים שנפגעו מידת רגישותם למשבר: על פי הכלכלה  צע להתאים את המענים לענפימו

תקופת התאוששות ארוכה שצפויה להם וצפוי כי יתקשו מאוד לשרוד ו גבלות הקורונההן מ חמורה

ניוד לענפים יציבים ביצטרכו סיוע בהסבות מקצועיות ו הנפלטים מענפים אלהעובדים  – יחסית

 צפוי כי יתקשו לשרודו מהגבלות הקורונה חמורה פגיעהענפים שנפגעו ; גבוהפריון שבהם ה

יצטרכו סיוע  הנפלטים מענפים אלה עובדים – ארוכהלא תקופת ההתאוששות שצפויה להם ו

; ענףב שלהם רלוונטיותהמידת  ויחזקו את בענףלהשתלב בחזרה  םשיאפשרו לה כישוריםבשדרוג 

ענפים אלה דורשים התייחסות  – גבוה בהם פריוןשהו ן המשברמ כמעט לא נפגעוענפים יציבים ש

 מיומנויותמה הן הו, העסקההיקפי , באילו להעריך אילו עובדים יידרשו בהם; יש אחרת

דד ולעהערכות ועל פי הלהכשיר עובדים יהיה אפשר כך  יידרשו מן העובדים.שמקצועיות ה

 .האוכלוסייה הערבית בפרטן בכלל ומ מאוכלוסיות מגוונותמיומנים ט עובדים ומעסיקים לקל

  :הערבית אוכלוסייה עסקים קטנים ובינוניים ב שלחיזוק ללפיתוח ועסקים קטנים ובינוניים

רבות הן במישור של פיתוח כלכלי מקומי הן במישור של פתרון בעיות תעסוקה בקרב  השפעות

ם קטנים רבים, המשבר הנוכחי חשף את מידת פגיעותם וחולשתם של עסקידורשי עבודה. 

הון ה את לחזק יש לפיכך .חיזוק הדורשיםבין היתר למחסור בכישורים ניהוליים  יםהקשור

עשוי  אלה עסקיםבהמועסק והמעסיק בתוך העסקים מתוך הבנה שהון אנושי מיומן  שלאנושי ה

 להעלות את הפריון של העסק ובכך לתרום להרחבת הזדמנויות העבודה המקומיות. 

שוק מקצועיות תומכות לעידוד השתלבות חזרה במבניות ותשתיות  של הרחבחיזוק וה 5.2

   התעסוקה
 ועל כן יש חשיבות יתרה לפעול כדי לצמצמם: יותר בצל המשבררב משקל  קיבלוחסמים מבניים 

  ביתי"התאמת סביבת הלימודים והעבודה במרחב הלצורך  מעונות יום ומסגרות לילדיםהרחבת-

כי תהליכי עבודה התחזיות בשל  ייחודב, ילדים מרובותממשפחות ערביות ם נשי שלתעסוקתי" החדש 

   מרחוק, מתן שירותים מרחוק וכן למידה והכשרה מקצועית מרחוק יוגברו בתקופה הקרובה.

  השתלבות במסלולי  וגםיציאה מיישובים למקומות עבודה  ודד גםלעשיכול  ,תחבורהשיפור תשתיות

   טק.-ת בתחומי ההייהכשרה והסבה מקצועית מתקדמ

  ערביים נוספים ולאוכלוסייה הערבית בערים המעורבות,  ליישובים מרכזי הכוון תעסוקתייםהרחבת

 מקצועית למתן שירותי הכוון, הכשרה מקצועית וכישורי עבודה.תשתית שישמשו 

  בעמדות השפעהההנהגה הציבורית חיזוק  5.3
לחזק ות הובלה והשפעה במגזר החברתי והציבורי ויכולות של עובדים בעמדשל ממש לחזק צורך  יש

בהובלתם  ,מעני תעסוקה לאוכלוסיית היעד ביצירת השותפותתשתיות מקצועיות ורשויות מקומיות 

   .ובקידומם

 משאבים לתמיכה באגפים של  הרחבה של באמצעות מקומיותהרשויות ה של כלכליה פיתוחה חיזוק

 המקומיים.הצרכים  על פי ,פיתוח כלכלי מקומי ברשויות המקומיות

                                                           
שנת הפסקה של צעירים בתום חוק לימודיהם )ובמדינות מסוימות, בתום הלימודים האקדמיים( ולפני כניסתם לשוק  2

 במהלכה הם מתנסים במגוון פעילויות חינוכיות ובתרומה לקהילה.. התעסוקה



viii 

 

  בייזום חשובתפקיד לארגונים אלה  .הערביתואסדרתם בקרב האוכלוסייה  ארגוני חברה אזרחיתחיזוק 

ם מתרומות יהמצמצום הכנסות והם עלולים להיפגע, םמיישובו םהפעלתב, תוכניות ומעני תעסוקה

   את פעילותם. יםמממנומתקציבי ממשלה אשר 

 מענים  קידוםבעמדות מפתח המאפשרות  ייחוד, ובערבים במגזר הציבוריהגדלת ייצוג העובדים ה

של עתודות  תוכניותהרחבת מענים והערבית באמצעות  אוכלוסייהלתעסוקתיים מותאמים תרבותית 

 .ניהול לשם גיוס עובדים חדשים וקידום עובדים

 סיכום . 6

כשליש מהם הוצאו לחל"ת  :דה רבהבמיהערבים משבר הקורונה נפגעו העובדים  לשים הראשונים יבחודש

זמינותם בשל ו שלהם המיומנויותוההשכלה הנמוכות של ת ורמבשל הם, האו פוטרו בשל אופי עיסוקי

 מןיותר נפגעו  ,אשר מגבירים את הסיכון לאבטלה. הנשים הערביות, ובעיקר הצעירות ,שוק התעסוקהל

רמות גבוהות ה עם צעירים וצעירות בעלי להתמודד בתחרות גדולה יותר בשוק התעסוקצפויות ו המשבר

המועסקים במקצועות או  ,מקצועי. גם גברים צעירים חסרי הכשרה מתאימה או ניסיון מיומנויותשל 

של רמה נמוכה של ב זו האצהעם להתמודד  יתקשו, טכנולוגית האצהנהנו מהקורונה  שבמשבר ענפיםב

 .גייםוכישורים טכנול

 שילובה את להקל יכול ביתה מן לעבודה המעבר הזדמנויות. םג חובםב טומנים אלה ואתגרים קשיים

 גם הוא הבית מן לעבודה מעברה .יישובה ןמ התרחקל תןליכוב המוגבלות ערביות נשים של בתעסוקה

 העובדות יםנש בקרב מיוחדב ערבית,ה האוכלוסייה קרבב הטכנולוגית האוריינות מתר את לשפר הזדמנות

 סברההה למערךו לתקשורת רבהה החשיפה .הקורונה הגבלות הסרת עם דימי בודלע שחזרו חינוךה ענףב

 של הרחבה הסיוע פעילות את יכותית.א לתעסוקה דרושהה ,זו שפהב השליטה רמת את המעל בעברית

 להניע שתסייע זרחיתא מנהיגות חיזוקל למנף אפשר תהערבי האוכלוסייה בקרב האזרחית החברה ארגוני

 הכשרהל הזדמנות ואה נמוך בהם פריוןשה עבודה מקומות צמצום לבסוף,ו עסוקה.תה םבתחו תהליכים

 גבוה. וב פריוןשה נףעב ולהשמתם עובדים של מחדש

 וחיזוק מקצועיותו מבניות תשתיות חיזוק נושי,א הון פיתוח – אפיקים בשלושה דיניותמ על ממליצים אנו

 ענפיםב המושבתים בעובדים התמקדל צריך האנושי ההון פיתוח .השפעה בעמדות הציבורית ההנהגה

 .מבוקשים למקצועות נטייםרלוו כישורים נייתבהק עסוקלו תעסוקה-בתת הנמצאים אנשיםבו הפגיעים

 תעסוקתיים. הכוון מרכזיו תחבורה שתיותת ,לילדים מסגרות של הרחבה כוללות לחזק שיש התשתיות

 בשירות רביםע של שילובה את ולחזק תוריציבה ההנהגה את לחזק האזרחית החברה ועל רשויותה על

 אפשרי ונההקור משבר עתב שנקרו ההזדמנויות תא למנף כדי אלה אמצעים של נכון ניצול הציבורי.

 .מזמן שהוא האתגרים עם מוצלחת התמודדות
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 מבוא. 1

 (,SARS-CoV-2הנגרמת על ידי נגיף קורונה ), COVID-19 תמחל התפשטה 2020ובתחילת  2019 שלהיב

מגפה עולמית )פנדמיה( היא מחלה שהעולמי הכריז ארגון הבריאות ה 2020במארס  11-כל העולם. בב

, ישראל ובהןמדינות ברחבי העולם,  ,לכך-אי. יףכי שיעור ניכר מכלל אוכלוסיית העולם יידבק בנג העריךו

 socialהכריזו על מצב חירום והודיעו על הגבלות והנחיות שמטרתן ליישם את עיקרון הריחוק החברתי )

distancing דרמטית בפעילות הכלכלית האטה הביאו לאלה  שטות התחלואה.להאט את התפ נועד( אשר

 ובעולם. ישראל ב

אחת הזירות משבר הקורונה הביא לשינויים מהירים, קיצוניים וחסרי תקדים בכל תחומי החיים. 

המגפה היא שוק התעסוקה: עובדים רבים הוצאו לחופשה ללא תשלום )חל"ת(, ן המרכזיות שהושפעו מ

על מגוון קבוצות האוכלוסייה השפיעו אלה  שינוייםבים אחרים עברו לעבוד מן הבית. חלקם פוטרו ועוד ר

שוק התעסוקה מגזרים החלשים בחברה. על אף מצבו האיתן של בבמשקי הבית  קשהפגיעה  פגעוובישראל 

בישראל ערב המשבר, האוכלוסייה הערבית נכנסה אליו בעמדה נחותה בשל הפערים בינה ובין כלל 

יה בישראל במגוון מאפייני תעסוקה ועקב שלל החסמים התעסוקתיים, המבניים והאישיים האוכלוסי

 ואשר חלקם אף הוקצנו במהלך המשבר. ,הערבית זה שניםאוכלוסייה שעימם מתמודדת ה

הזדמנות לשינויים שיסייעו לא הם גם התרחש בעקבותיה והמשבר הכלכלי שה מגפההתפרצות עם זאת, 

לה אלא גם לפתח אותם ולחזקם בעתיד. הסיכונים והסיכויים האלה בולטים רק להגן על מגזרים א

 .נשים ערביותמקרה של תעסוקת מיוחד בהערבית בישראל ובה בקרב האוכלוסייה תעסוקב

עם אתגרי התעסוקה החדשים של  ותציע כיווני פעולה אפשריים להתמודדמטרת העבודה הנוכחית היא לה

ורך כך סקרנו את הספרות המקצועית בתחום, בחנו מגוון רחב של בית בישראל. לצהאוכלוסייה הער

 השנים לאורך תעסוקה נתוניניתחנו , סמך יחידותו ממשלהאסטרטגיים של גופי מחקר, משרדי  מסמכים

 .בתחום תוכן מומחי עםו הערבית האוכלוסייה נציגיראיונות עומק עם  ערכנוו האחרונה ובתקופה

ערב משבר הקורונה ואת החסמים  הערבית האוכלוסייה בקרבוקה את מאפייני התעס מציג המסמך

האוכלוסייה  בבתחום התעסוקה בקרהתעסוקתיים שהיא מתמודדת עימם; את השינויים שהתרחשו 

; את ההשפעות הצפויות של כלכלההערבית בעת המשבר, בהתייחסות למאפייני העובדים שנפגעו ולענפי ה

הערבית בעת היציאה מן המשבר; את האתגרים התעסוקתיים המשבר על תעסוקה בקרב האוכלוסייה 

הנובעים מן השינויים בשוק התעסוקה בעת המשבר ואת ההזדמנויות שאפשר ורצוי לנצל לטובת שיפור 

 לכיווני פעולה אפשריים. התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית בעקבות המשבר. לבסוף מובאות המלצות

 ית ערב משבר הקורונהבהער האוכלוסייהה בקרב תעסוקה. 2

 ה תעסוקהמאפייני  2.1

האוכלוסייה הערבית נכנסה למשבר  ,הישראלי ערב משבר הקורונה שוק התעסוקהמצבו האיתן של  למרות

 את לתאר כדי. במגוון מאפייני תעסוקה ,האוכלוסייה בישראלכלל בין ובעמדה נחותה בשל הפערים בינה 

 בלבד חרדים שאינם היהודים לקבוצת זו קבוצה משווים אנו הערבית האוכלוסייה של התעסוקה מאפייני

, כיוון שלקבוצת היהודים זאת. החרדים היהודים קבוצת ללא, )להלן יהודים, אלא אם מצוין אחרת(

  .מובחניםתעסוקה ייחודיים ו מאפייני דיםהחר
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 שיעור התעסוקה 2.1.1
במיוחד בקרב נשים  שיעור זה עלה .אוכלוסייה הערביתקרב הב תעסוקהבעשור האחרון עלה שיעור ה

 תלעומ, שיעור זה עדיין נמוך מאוד אתז עם. (1)תרשים  2019בשנת  37.4%-ל 2008שנת ב 25%-מ ,ערביות

 .שוק התעסוקהמחוץ ל תומרבית הנשים הערביות בגילי העבודה נותרו ,(83.7%יהודיות )ה נשיםה שיעור

 ומגדר )באחוזים( *קבוצת אוכלוסייה, לפי 2019-2008בשנים  64-25 י: שיעור התעסוקה בגיל1 תרשים

   
 * ערבים לעומת יהודים שאינם חרדים

  2019-2008עיבוד מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס, מקור: 

הוא פרישה בגיל צעיר יחסית. כך למשל,  הערבית בישראל אוכלוסייההה בקרב מאפיין נוסף של תעסוק

ברים יהודים. בקרב הנשים ג בקרב 79%לעומת  54% הוא 64-55רבים בגילי שיעור התעסוקה של גברים ע

לעומת  13%הוא  64-55שכן שיעור התעסוקה של נשים ערביות בקבוצת הגיל  ,אף יותרחריפה תופעה זו 

 המרכזית הלשכהכוח אדם של  ימכון ברוקדייל לנתוני סקרשל יהודיות )עיבוד נשים בקרב  67%

 .(2017, 2016 ,"ס[למ] לסטטיסטיקה

בינוי ענפי במקצועות הדורשים עבודה פיזית )למשל, בהיא הפרישה בגיל צעיר עיקר  ,בקרב גברים ערבים

מקצועות הדורשים רמה העוסקות בהיא בקרב  הניכרתהירידה נשים ערביות בקרב וחקלאות( אולם 

חוז נקודות הא 26-פרוש גדול בל 55הסיכוי של נשים ערביות בגיל  החינוך.ענף , בעיקר בשל כישורים הגבוה

בענפי המסחר למשל לעומת זאת, במקצועות הדורשים פחות כישורים והשכלה, . יהודיותנשים מזה של 

 .(Miaari, Khattab & Sabbah-Karkabi, 2020) נקודות האחוז בלבד 13והשירות, הפער עומד על 

 שכר  2.1.2
 וניו החצימשכר 37%-נמוך בסכום הש"ח,  7,900-י כשל עובד ערבהחודשי החציוני שכרו היה  2018בשנת 

ה של משכר 35%-נמוך בסכום ה ש"ח, 5,400-ערבייה היה כעובדת של החציוני עובד יהודי, ושכרה של 

 . (2)תרשים יהודייה עובדת 

ידה וצמצם במ 36%-ב 2018-ל 2008 בעשור שבין ריאליתעלה החציוני של גברים ערבים החודשי  השכר

החודשי . לעומתם, שכרן 32%-בעלה החציוני החודשי  ששכרם, ד את הפער לעומת גברים יהודיםמועטה מאו

 שכר לעומת גם, כך שפערי השכר גדלו 23%נמוך יותר של  בשיעור ריאלית עלהשל נשים ערביות החציוני 

יכים ממש נתונים אלה .36%-ב עלההחודשי החציוני  ששכרן, היהודיות הנשים שכר לעומת וגם הגברים

  .(Miaari & Khattab, 2013ערבים בישראל )עובדים יהודים לעובדים שנים של פערי שכר בין רבת מגמה 
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 ומגדר *בוצת אוכלוסייהק, לפי 2018-2008בשנים  64-25 יבגילשל שכירים חציוני  חודשי שכר: 2 תרשים
 (2018 במחירי)בש"ח, 

 

 * ערבים לעומת יהודים שאינם חרדים
 2018-2008ד מכון ברוקדייל לסקרי הוצאות משק הבית של הלמ"ס, מקור: עיבו

 ותעסוקה השכלה 2.1.3
התעסוקה ואיכות התעסוקה מושפעים במידה רבה מרמות ההשכלה של האוכלוסייה )בנק ישראל,  שיעור

. הקשר (3)תרשים  ההשכלהככל שעולה רמת (. שיעור התעסוקה בקרב כל קבוצות האוכלוסייה עולה 2013

בקרב  16% ואה שלהן התעסוקה ששיעור בקרב נשים ערביותרמת ההשכלה לשיעור התעסוקה בולט  בין

בקרב  67%-בעלות תעודת בגרות ובקרב  31%, (ללא תעודת בגרות ,עד תיכוניתנמוכה )בעלות השכלה 

  תיכונית.-בעלות תעודה על

ומגדר  *קבוצת אוכלוסייה לפי השכלה,, 2017-2016 בשנים 64-25 יתעסוקה בגילהשיעור : 3תרשים 
 (באחוזים)

 

 * ערבים לעומת יהודים שאינם חרדים
 2017-2016עיבוד מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס, : מקור
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  ענפי הכלכלה 2.1.4

)לפירוט  3השונים הכלכלהבענפי  ,בכל קבוצת אוכלוסייה 25-64מציג את התפלגות המועסקים בגיל  1לוח 

בקרב גברים עיקריים (. מן הנתונים עולה כי ענפי הכלכלה הבנספח א 1-א ות גיל ראו לוחלפי קבוצהענפים 

בקרב  (.10%( ותחבורה, אחסנה ודואר )13%טק )-(, תעשייה ללא היי25%בינוי וחקלאות )ערבים הם: 

 (.8%מכירה קמעונאית )ו( 23%(, בריאות, רווחה וסעד )38%חינוך ) הם: עיקריים ערביות הענפים הנשים 

 סך (,באחוזים) התעסוקה שיעור(, באחוזים)המועסקים כלל מ ההכלכל בענףהעובדים שיעור : 1 לוח
לפי מגדר , 2017-2016 בשנים 64-25 יבגיל( איש)באלפי  המועסקים סךו (איש)באלפי  האוכלוסייה

 *קבוצת אוכלוסייהו

   נשים  גברים  
 יהודיות  ערביות יהודים  ערבים  ענף

 1.6 2.2 7.4 24.6 קלאותבינוי וח
 18.5 23.2 4.3 5.6 בריאות, רווחה וסעד

 19.0 37.6 4.9 6.1 חינוך
 6.2 2.2 7.9 3.3 מנהל מקומי וציבורי

 8.7 0.9 15.3 1.7 ק, מידע ומחקרט-היי
 5.3 2.0 3.6 0.9 פיננסים וביטוח
 6.1 8.3 5.2 7.5 מכירה קמעונית

 2.0 0.5 2.3 0.6 מנות, בידור ופנאיוא
 3.0 2.4 4.1 5.8 וטיולים אירוח, אוכל

 5.8 4.1 12.3 13.2 תעשייה
 0.4 0.4 1.9 0.9 חשמל, מים ותשתיות

 3.5 1.1 6.9 7.4 מסחר סיטוני
 10.0 6.4 11.5 7.7 שירותים מקצועיים וניהול

 2.0 1.2 6.4 10.4 תחבורה, אחסנה ודואר
 1.5 0.7 1.7 0.5 תקשורת

 6.4 6.8 4.4 4.1 אחר/לא ידוע
 1,381.8 359.0 1,331.8 352.1 איש(באלפי סך אוכלוסייה )
 1,133.5 121.0 1,158.5 272.6 (באלפי אישסך מועסקים )

 82.0 33.7 87.0 77.4 (באחוזים)שיעור תעסוקה 
 

 * ערבים לעומת יהודים שאינם חרדים
 2017-2016מקור: עיבוד מכון ברוקדייל לנתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס, 

 

בינוי מראה כי שיעור הגברים העובדים בענפי ה (א נספחב 1-אלוח  אור)פירוט הענפים לפי קבוצות גיל 

. 54-35בגילי  26%-ו 34-25בגילי  25%, 24-18ילי בג 30% –קבוצות הגיל הראשונות  בשלוש דומהוהחקלאות 

 הגברים ןמ 19% –פיזית העובדים בענף זה המצריך פעילות  עוריבש ירידה יש המבוגרתבקבוצת הגיל 

 .זו גיל בקבוצת המועסקים

 38%-עובדות בענף החינוך )כאלה מועסקות בשלוש קבוצות גיל הקרב נשים לעומתם, שיעור גבוה יחסית מ

( 24-18בוצת הגיל הראשונה ). דווקא בק64-25בגילי  42%-ל 31% בין –הנשים הערביות המועסקות( ן מ

מעיד על תקופת והוא המועסקות בקבוצת גיל זו(, ן מ 17%וך יחסית )נמ החינוךשיעור המועסקות בענף 

. בקבוצת גיל זו שיעור גבוה של )תמונה דומה עולה גם בענף הבריאות, רווחה וסעד( ההכשרה והלימודים

 גיל(.  ההנשים בקבוצת ן מ 31%צעירות עובדות בענפי המכירה והקמעונאות )

                                                           
 .נספח בב 1-ב ראו לוח לפירוט. מסווגיםענפי הכלכלה הראשיים מטעמי נוחות,  3
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  התעסוקבחסמים  2.2

 שוק התעסוקהו גורמים שונים כמסבירים אפשריים לריחוק היחסי של ערבים ממחקרים רבים הציע

השכלה ה נמוכה של רמאפשר לציין (. בין הגורמים 2016מזרחי סימון, ; 2018)אייל, קינג, פרנקל ותירוש, 

קלינר ; ישיב ו2006ילודה גבוה ומחסור במסגרות לטיפול בילדים )שלוסר,  שיעור ;(2013)בנק ישראל, 

בחוסר העסקה של הן המתבטאת  שוק התעסוקההאוכלוסייה הערבית באפליה של  ;(2013 ,2011ר, קסי

 ,Asali, 2006; Miaari)שכר נמוך משתכרים  שבהםמקצועות הן בשילובם ב מחפשי עבודה ערבים וערביות

Zussman, & Zussman, 2014); היהודית ) אוכלוסייהבארגונים בות וקשיי השתלבות בחברMiaari, 

Mishan, & Masalha, 2015); רמת ההשכלה ובין בין רמת ההשכלה של עובדים ערבים  וחוסר התאמה

לריחוק היחסי של גורמים נוספים . (Khattab & Miaari, 2013)בהם  עובדיםבמקצועות שהם הדרושה 

ת ופרישה התעשייה העיליטק ו-ההייעסקים בענפי נמוך מבין המוהשיעורם  הם שוק התעסוקהערבים מ

 . (2010)ג'בארין ואג'באריה, , למשל בשל תעסוקה בעבודות פיזיות שוק התעסוקהמוקדמת מ

בולטים במיוחד ה בישראל הערביתאוכלוסייה של העיקריים החסמים התעסוקתיים ה אתלהלן נפרט 

, (עבריתשפה הושליטה ב מיומנויות ,השכלהרמת הון אנושי )המתבטא ב – שים ערביותתעסוקת נב

 .רמת התשתיות ביישוביםתרבות ודת ועקרונות 

 ושליטה בשפה העברית מיומנויות, השכלה – הון אנושי 2.2.1
 המודרני דורשות שוק התעסוקההוא הון אנושי. משרות ב ערבים בישראלהחסם הבסיסי ביותר לתעסוקת 

שפה, כישורים כמותיים, כישורים  מיומנויות בהןומיומנויות, של השכלה ורמות גבוהות יותר ויותר של 

חסמים ברכישת הון אנושי טרם הכניסה לשוק התעסוקה מסבירים את . ותדיגיטלי מיומנויותו טכניים

ואת פערי השכר  תויהודינשים שיעור התעסוקה בקרב ובין ערביות  שיעור התעסוקה בקרב נשיםין הפער ב

 .(2018; הקט וקריל, 2019)תחאוכו,  יהודיםגברים לערבים  גברים בין

  השכלה רמת

. מן (4 תרשים) בקרב גבריםהן בקרב נשים  הן, םערבייהודים לה ביןבהשכלה  ניכרבישראל יש פער 

נית לעומת תיכו-עודה עלמחזיקים בת )גברים ונשים(מבני האוכלוסייה הערבית  27%-כעולה כי  התרשים

 .בקרב יהודיות 62%-ו יהודים בקרב 54%

קבוצת , ביותר הגבוהה התעודהלפי  ,2017-2016 בשנים 64-25 יבגיל : התפלגות האוכלוסייה4 תרשים
  (באחוזים)ומגדר  *אוכלוסייה

 

 * ערבים לעומת יהודים שאינם חרדים
  2017-2016מקור: עיבוד מכון ברוקדייל לנתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס, 

שכן שיעור  ,נשים ערביות בקרבבמיוחד בולט לעיל, הקשר בין השכלה לתעסוקה  3תרשים הראינו בכפי ש

לבעלות השכלה עד תיכונית ללא תעודת  16%נמוך במיוחד ברמות ההשכלה הנמוכות )ן התעסוקה בקרב
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בים מהם מועסקים תופעה זו אינה בולטת בקרב גברים ערבים, שר .(לבעלות תעודת בגרות 31%-ו בגרות

ניתוח נתוני תעסוקת נשים ישראליות משני העשורים זאת ועוד, בעבודות שאינן דורשות הכשרה מקצועית. 

 35-יה, עם תואר אקדמי להיות מועסקת גבוה ביה או ערביישהסיכוי של אישה, יהוד מראההאחרונים 

 .(Miaari et al., 2020) נקודות האחוז מזה של אישה ללא תואר

לראות כבר בגילים צעירים. אפשר פערים בהשכלה בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית את ה

יעור הזכאים ש 2015-2014שנים בלמרות השיפור בשיעור הלומדים בתיכון ובשיעור הזכאים לבגרות, 

(. 2015( )המועצה הלאומית לכלכלה, 71%לעומת היהודים ) (45%) נמוך בקרב ערבים נותרעדיין לבגרות 

 PISA - Programme for International Student) פיזהו ספרית(-)מדדי יעילות וצמיחה בית ציוני המיצ"ב גם

Assessment)  רשות ארצית למדידה ; 2018)וייס,  נמוכים לעומת החינוך העברינותרו בחינוך הערבי

 "ב במתמטיקה. מדגים את הפערים בציוני המיצ 5תרשים (. 2017, [ראמ"ה] והערכה בחינוך

"ב המיצ במבחני ערבית דוברי ספר ובבתי עברית דוברי ספר בבתי תלמידים הישגי: 5 תרשים
  שניםה במשך' ח לכיתות במתמטיקה

 
 

 *בשנת תשע"ד לא נערך מיצ"ב לכיתות ח'
 2017"ה, ראמ: מקור

 

מערכת יכות אל עבריתמערכת החינוך האיכות הוא הפער הגדול בין העיקרי לפערי ההשכלה  המקור

. נמוכה יותר וורמת העברי לעומת החינוך פחות משאביםקביעות החינוך הערבי מקבל ב. ערביתהחינוך ה

 הגדרתפי  על) 4החלשים החמישונים בשני ספר לבתי משתייכים הערבים התיכון מתלמידי 88%, למשל כך

-ל מגיע אלה מישוניםבחהתלמידים  בתקצובוהפער  ,(2007, החינוך משרד, 2007שנת מ הטיפוח מדד

עקב  (.2019)תחאוכו, מושקליב, קריל ועמרייה,  בחינוך העבריש"ח לתלמיד לשנה, לטובת תלמיד  17,000

בלבד  30%-לו ,הבוגרים היהודיםמאלה של  כישורים טובים פחותמערכת החינוך הערבית  בוגרילכך, 

 2016 שנתערכת החינוך העברי בקרב בוגרי ממ 53%לעומת  אקדמיהבמאפשרת השתלבות התעודת בגרות 

  .(2019תחאוכו, )

בתיכון  לומדות ערביות : נערותערביות לנערותערבים על אף האמור לעיל, יש לשים לב להבדל בין נערים 

 בשיעור מוגברת מדעיים ברמה מקצועות אף לומדות והן ,יותר מנערים גבוהים בשיעורים לבגרות וזכאיות

המשפיעים על לכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה יש חסמים נוספים אולם  .(2018 יהודיות )וייס, מנערות גבוה

הקשורים בריחוק של האוניברסיטאות מיישובים ערביים, בעלות הגבוהה של שכר ים ונערות במידה דומה, רנע

  אנגלית הדרושות ללימודים גבוהים בישראל.השפה העברית והשפה ההלימוד וברמה הנמוכה של ידיעת 

                                                           
מדד ה .תוספת שעות לבתי ספר שבו תלמידים מאוכלוסיות חלשותלסייע למדינה להקצות  ונועד בטא חסך חינוכי יחסיהטיפוח מ מדד 4

, עשירונים 10-מחושב לכל תלמידי בתי הספר היסודיים ועל ידי כך נוצר "ציון" לכל ילד. ציוני מדד הטיפוח יוצרים רצף שאותו מחלקים ל
אוכלוסייה חזקה שלא זקוקה לטיפוח נוסף. ערך המדד של  – 10 עשירון ועדתר לטיפוח נוסף אוכלוסייה חלשה הזקוקה ביו – 1 וןעשיר

 .(2007)משרד החינוך,  בית ספר הוא ממוצע העשירונים של התלמידים הלומדים בו
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 יומנויות ואוריינות דיגיטלית מ רמת

. המעסיקים מעדיפים להעסיק הםכישורילו העובדים בשוק עבודה תחרותי ישנה חשיבות רבה למיומנויות

את העובדים בעלי המיומנויות הגבוהות יותר, ולכן במצב של עודף בדורשי עבודה כאשר האבטלה במשק 

העובדים בעלי הכישורים  – LIFO  ((last in first outגבוהה, תחלופת העובדים בשוק נקבעת בצורת

 .מיתון ומשברשל והראשונים לצאת ממנו בתקופות  שוק התעסוקההנמוכים יותר הם האחרונים להיכנס ל

את הגל הראשון של סקר  )להלן: הלמ"ס( מרכזית לסטטיסטיקההערכה הלשכה  2015-2014בשנים 

 PIAAC (Programme for the International מיומנויות הבוגרים בישראל במסגרת הסקר העולמי

CompetenciesAssessment of Adult )5 . הבוגרים בין מיומנויות  ניכרפער לימדו על תוצאות הסקר

עובדים אשר יכול להסביר את יציאתם המהירה של , הערבים בישראללמיומנויות הבוגרים היהודים 

הציונים וני היהודים היה דומה לממוצע מנם ממוצע ציובתקופות משבר. א שוק התעסוקהמ םערבי

בכל  OECD-ההציונים במדינות ממוצע ציוני הערבים היה נמוך יחסית לממוצע  ךא, OECD-מדינות הב

ואף מוקם בין שלושת  (אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, אוריינות קריאה) התחומים

מיומנויות ההערבים סווג לרמות הנמוכות של מקרב המקומות האחרונים. זאת ועוד, שיעור גבוה יותר 

 (.2016יהודים )פורטנוי, לעומת הן  OECD-ממוצע הלעומת יותר סווג לרמות הגבוהות, הן  נמוךושיעור 

בשל ובמיוחד  רבים במשקמקצועות חדירת טכנולוגיות דיגיטליות לוהתפתחויות טכנולוגיות מהירות בשל 

 (ICT - Information and Communication למידה ותקשורתשל  שימוש הולך וגובר בטכנולוגיות

Technologies) ,בהינתן  ,נמצאת בנחיתות נוספת לעומת כלל האוכלוסייה בישראלהערבית  אוכלוסייהה

להפיק תועלת מטכנולוגיות אלה. ממצאי סקר  הרמות נמוכות של אוריינות דיגיטלית שמגבילות את יכולת

PIAAC בקרב ערבים לעומת יונים בפתרון בעיות בסביבה ממוחשבת נמוך יותר בקרב מראים שממוצע הצ

גבוה  מיומנויות תקשוב שיעור חסריוכי (, ב2017, א2017; בנק ישראל, 2017)פלוג,  נקודות 42-ב םיהודי

 (. 2016)פורטנוי,  (9%) היהודיתהאוכלוסייה לעומת  (34%) הערביתהאוכלוסייה במיוחד בקרב 

 עברית השפה ה ידיעתב מחסור

שכן , עבור האוכלוסייה הערבית התעסוקה שוקב להשתלבות מכריעחסם  היאידיעת השפה העברית -אי

, גבע מושקליב, קלישר, תחאוכו) ושכר תעסוקה ביןובעברית מדוברת  שליטהמתאם חיובי בין  קיים

 כדי העברית בשפה הידע חסר העבודה בגיל הערבית האוכלוסייה ןמ לחלק כי נראה(. 2020, ועמרייה

  (.2018 ',ואח אייל; 2019, תחאוכו) במשק רבות במשרות להשתלב

חמור ( ובמיוחד בשפה הדבורה)מראים כי חוסר השליטה בשפה העברית  2016 לשנת החברתי הסקר נתוני

הנשים בעלות ן מ 81% –ברמות ההשכלה הנמוכות יותר בולט גברים ובקרב יותר בקרב נשים לעומת 

, תחאוכו)אקדמית בעלות השכלה נשים בקרב  20%וברות עברית כלל לעומת תיכונית אינן דהשכלה עד 

 .מבין בעלי השכלה עד תיכונית אינם דוברים עברית 34%רק  ,בקרב הגברים(. 2019

יש  ,בה מתנהלים רוב מוסדות המדינהובהינתן העובדה שהשפה העברית היא השפה העיקרית בישראל 

בחברה הישראלית של האוכלוסייה הערבית להביא לשילוב מיטבי  כדיבשפה  שליטהבבקיאות וב הכרח

כיום השפה העברית נלמדת בבתי הספר הערביים כשפה שנייה החל  מנםוא. ובשוק התעסוקה בפרט בכלל

 לכיתה שעות שבועיות בממוצע 31שעות שבועיות מתוך  4בחינוך היסודי מוקצות לנושא  אולם מכיתה ג,

)שינוול,  התלמידים הערבים לא נחשפים כלל לעברית בדרכים בלתי פורמליותמן חצית יותר ממו בלבד,

 (.2015כהן, ברוך ונגר, 

                                                           
5 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9

-5%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%9-9%D7%95%D7%AA

2014.aspx-2015-D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2016/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
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  תרבות ודתעקרונות  2.2.2
נשים לא ערביות הוא שוני תרבותי ודתי שמקורו תעסוקת מבדיל תעסוקת נשים ערביות מחסם נוסף ה

הנורמות המסורתיות בעקרונות דת האסלאם. קהילות מוסלמיות גם קרב וב ,בחברה הערבית השמרנית

הערבית מגבילות נשים מלהתרחק מיישוב מגוריהן לצורך עבודה או לימודים האוכלוסייה ן מגדול של חלק 

ה ניתוח נתוני התעסוק ,ואכן. (2012; מיעארי, 2009לוטן, -; אלמגור, 20112013קסיר, קלינר )ישיב ו

נקודות האחוז  21-בישראל מצא שהסיכוי של נשים ערביות שהגדירו עצמן דתיות להיות מועסקות נמוך בכ

 .(Miaari et al., 2020) הסיכוי של נשים ערביות שהגדירו עצמן חילוניותן מ

, בין גברים ונשים מסורתיתבחלוקת תפקידים מגדרית  גםהחסמים בתחום התרבות והדת מתבטאים 

 ובכך, הבית ובמשק בילדים הטיפול חובת אתחד בחברות שמרניות ומטילה על הנשים חזקה במיוה

מושרשת בנוגע מגדרית ותפיסה  גבוה ילודה שיעור הערבית אוכלוסייהב. התעסוקה שוקמ אותן מרחיקה

; 2006, שלוסרמחסור במסגרות לטיפול בילדים ) יש בבד ובדהילדים,  של האישה בגידול העיקרי התפקידל

סיכוי נמוך להיות בני פחות מחמש שנים אימהות לילדים לואכן, (. 2013, 2011, קסיר קלינרו בישי

וז בעוד אצל נשים נקודות האח 7-. אצל נשים יהודיות מדובר בהבדל של כלעומת נשים אחרות מועסקות

תעסוקה  לפיכך, מחסור באזורי. (Miaari et al., 2020) נקודות האחוז 10.5ערביות מדובר בהבדל של 

של חסם להשתלבות בתעסוקה  םה מסגרות לילדיםבחסור במעונות יום או ומ בקרבת היישובים הערביים

  .מסורתיותנשים ערביות של ובמיוחד נשים ערביות 

 ביישובים תשתיותרמת ה 2.2.3
. מרבית הנמוכה ביישובים הערביים חסם תעסוקה נוסף אשר נידון בספרות הוא רמת התשתיות

יה הערבית בישראל מתגוררת ביישובים הומוגניים ופריפריאליים )בעיקר בנגב ובגליל(, האוכלוסי

לכליים נמוכים. מחקרים שבחנו קבוצות מיעוט המתגוררות בפריפריה, כ-המדורגים באשכולות חברתיים

ולט (. הדבר בג2017גם האוכלוסייה הערבית, מראים כי הבידול פוגע ברווחתן הכלכלית )בנק ישראל,  ובהן

. כמו (2010)ג'בארין ואג'באריה, יישובים ערביים קרבת מיעוט אזורי תעשייה ומרכזי מסחר ב נוכחבמיוחד 

 כן, דלילות התחבורה הציבורית ביישובים הערביים והגישה המוגבלת של תחבורה ציבורית ליישובים אלה

 נטייםוורל אלהחסמים . (2013קסיר, קלינר )ישיב וה הערבית בתעסוקה חסם להשתתפות האוכלוסייהן 

 המגדרית התפקידים וחלוקת המסורתיות הנורמותפי שצוין, שכ, הערביות הנשים של לתעסוקה במיוחד

 להתרחק מיישוב מגוריהן לצורך עבודה או לימודים. ת יכולתן מגבילות א

ן כי רפורמה בתחבורה הציבורית שהונהגה בעשור האחרון שיפרה את הגישה ליישובים הערביים נציי

(, אולם במחקר שנערך בבנק ישראל נמצא כי הייתה לה השפעה נמוכה על נגב)ובהם היישובים הבדואים ב

נתוני ניתוח זאת,  למרות (.2019שיעור התעסוקה ולא נמצאה השפעה על ההשתתפות בכוח העבודה )ברק, 

 בין הסיכוי של נשים להיות מועסקותוהתעסוקה מראה קשר בין רמת שביעות הרצון מתחבורה ציבורית 

(Miaari et al., 2020) . 

ובמיוחד  ,בעידן המידע. מתקדמות אינטרנט תשתיותלמוגבלת נגישות , לאוכלוסייה הערבית לכך נוסף

ישנם יתרונות רבים עת משבר הקורונה, ( בICTהשימוש המואץ בטכנולוגיות למידה ותקשורת )בשל 

טכנולוגיות דיגיטליות מאפשרות . תעסוקהשוק הובמיוחד לגישה ל האינטרנט לגישה לידע באמצעות רשת

, לקרב אל שוק התעסוקה אוכלוסיות להקנות שירותים לאוכלוסיות שהנגישות אליהן היא מצומצמת

לצמצם פערים בין מרכז  העיקריותדרכים הוא אחת הטכנולוגיות אלה , והשימוש בהמרוחקות ממנו

בחיבור לתשתיות דיגיטליות מתקדמות בין פער יש . אולם בישראל )הן גאוגרפית הן חברתית( לפריפריה

, אשר מגביל את היכולת של תושבי הפריפריה להפיק מהן תועלת )המועצה הלאומית הפריפריה למרכז

 .בפריפריהבמיוחד באזורים כפריים  ,הערביתבקרב האוכלוסייה בולטת (. התופעה 2015לכלכלה, 
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 משבר הקורונה עתבהערבית  אוכלוסייההבקרב  התעסוקה. 3

 דורשי העבודה  ם שלמאפייניה 3.1

צמצמו את מצבת העובדים בישראל עסקים רבים  ,הירידה בביקושיםודבקות יבעקבות ההגבלות למניעת ה

מארס  בחודש ,התעסוקהשירות נתוני ת(. על פי ללא תשלום )חל"ועובדים רבים הוצאו לחופשה  ,שלהם

)שירות  פוטרו או"ת לחל שהוצאו לאחר קצבה לקבלת התעסוקה לשירות איש 850,000-כפנו  2020

פונים ה מן 175,000-, כ2020 אפרילועד אמצע  מארס חודשמכי  עודעולה  םנתונין המ(. 2020 התעסוקה,

 מזה גבוה שיעור, 20196 בשנת הערבים המועסקים מן 32% שהםודרוזים,  (נוצריםומוסלמים ערבים )היו 

 .(23%שפנו לשירות התעסוקה ) 7יהודים ואחרים עובדים של

 שהוצאוהעובדים המושבתים  רוב ,(2020הראשית באוצר )משרד האוצר,  הכלכלניתעל פי סקירת אגף 

"ח ש 6,342שבר השתכרו לפני המ הםו ,במשק השכר התפלגות תחתיתממוקמים ב פוטרו או"ת לחל

 ש"ח.  10,481שעמד על  2019הממוצע במשק בשנת  החודשיהשכר  ןכשליש פחות מ, בממוצע, בחודש

-כ, התעסוקה לשירותהערבית  האוכלוסייה קרבמהנרשמים החדשים  מבין, 2020 אפריל-ארסבחודשים מ

תובעי הבטחת הם  מהםגבוה יחסית שיעור ו(; 51%) 34הם צעירים עד גיל  מחציתם; "תלחל הוצאו 89%

נמוכים שוק התעסוקה חזור ולהשתלב בלקבוצה זו סיכוייה של  –( מן היהודים 3.2%לעומת  5.0%) הכנסה

 (.2020)יחיאלי, אחרים תובעי הבטחת הכנסה  מסיכוייהם שליותר 

 הערבים המשיבים ןמ 41%עלה כי ה 2020 בסוף חודש מארס לדמוקרטיה הישראלי המכון שערך סקר

 13% ,פוטרו 4%יצאו לחופשה על חשבון ימי חופשה ועוד  7%יצאו לחל"ת,  30% – עובדים אינם השכירים

או  מן הבית, העבודה ממקום מלא)בתשלום  כרגיל לעבודהמשיכו  46%-ו במשרה חלקית לעבודהעברו 

  (. 2020, פלוג)( השכיריםהודים בקרב הי 48%-שילוב של השניים, בדומה לב
 

  למשבר הכלכלה יענפ שלרגישות ה 3.2

 כלכלהבענפי הה פגיעה 3.2.1
 חיונייםאחדים הוגדרו  ענפיםש בעת כלכלה.ה ענפימ חלק עלניכרת  השפעה השפיעמשבר הקורונה 

בפעילות עד עצירה מלאה בביקוש של ממש , ענפים אחרים חוו האטה כללוהמשיכו לפעול או לא נפגעו 

 להמשיך לייצר.  םלמוצריהם או ביכולת

ה ע, גופי מחקר וגופים ציבוריים עשו מאמצים כדי לבחון את מידת הפגי2020אפריל -ארסמ בחודשים

בעיקר על מחסור בנתונים עדכניים  תמלמד פורסםהשונים. בחינה של הנתונים והמידע שכלכלה ענפי הב

לן להפי כן, על מציאות שמשתנה במהירות. אף עם ודאות ו-אישל בהתמודדות עם מצב הטמון ועל האתגר 

 על הענפים הרלוונטיים ביותר לאוכלוסייה הערבית. בדגש בולטים ממצאים נציג 

 לבחינת מצב העסקים גלים כמהב, סקר מ"סהל צעהיב 2020 אפריל-ארסמ בחודשים. מ"סהל ,

ווחו על י( ד82%מרבית העסקים ) ,הסקר פי על. לה נלוותה וההגבלות הקורונה מגפתוהתעסוקה בעקבות 

                                                           
סקר כוח  לנתוניבנק ישראל )ניתוח מיוחד של  2019-ב האוכלוסייה הערביתקרב ויותר מ 15מועסקים בני  547,500מתוך  6

 .(2019אדם של הלמ"ס, 
ווגו במרשם האוכלוסין כיהודים, סדתות אחרות ואנשים שלא  ערבים, בני-נוצרים לא: אחרים הם לפי הגדרת הלמ"ס 7

 .כמוסלמים או כנוצרים
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: הקמעונאי המסחר ענף היה ביותר הרבה במידה שנפגעהכלכלי  הענףילות הכלכלית. בפע שהיפגיעה כל

 כללמ 42% לעומת העסק דיוןבפ 50%-הייתה פגיעה של יותר מ כי דיווחו זה בענף העסקים בעלימ 67%

בענף זה דיווחו כי  העסקים בעלימ 53% –( טק-היי לא) התעשייה ענף; לאחריו שדיווחו כך העסקים

. כךדיווחו  עסקיםה בעלימ 45% – הבינוי ענףלבסוף, ו ;העסק דיוןבפ 50%-יעה של יותר מהייתה פג

מסחר, החנויות, מרכזי השווקים, הסגירת ו הציבורי במרחב התנועה הגבלת: הןהסיבות העיקריות לכך 

הייתה כי  ,בהתאמה ,27%-ו 33% דיווחו ביטוחהוהשירותים הפיננסיים ו 8טק-ההיי בענפיפנאי. הבילוי וה

 בשל כלל נפגע לא העסק פדיון כידיווחו  ,בהתאמה ,31%-ו 37%-ו ,העסק דיוןבפ 50%-פגיעה של יותר מ

 .(2020 למ"ס,) הבית מןלעבוד העיקרית לכך הייתה היכולת לאפשר לעובדים  הסיבה .המשבר

 הכלכלה ענפיוכי  ,המשקן מ 37% הושבת מראה כי במהלך המשברבנק ישראל  . ניתוח שערךבנק ישראל 

 בהםש הענפים, הםמ. נמוך בשכר עובדים בהםשענפים  הם ביותר גבוהה היה ההשבתהבהם שיעור ש

 מסחרהשבתה(,  50%)השבתה(, בינוי  70%אירוח ואוכל ) שירותישיעור גבוה של עובדים ערבים הם 

שיתקשו  ענפיםהראה כי בנק ישראל נוסף לכך, (. 2020, פלוג) (השבתה 25%) תעשייהו( השבתה 50%)

, הארחההושירותי  מלונאותההחקלאות והבינוי, המכירה הקמעונאית,  ענפים ה המשברלשרוד בתום 

והמלונאות הם ענפים והאירוח  ,. ענפי המכירה הקמעונאיתערבים מועסקיםשל שיעור גבוה  בהםש

  שכר נמוך.ב עובדים של גבוה שיעורשבהם 

 ארסמ יםבחודש התעסוקה לשירות החדשים יםהנרשמ של כלכלההניתוח ענפי . תעסוקהשירות ה-

)בחודש  מסעדנותהו מכירההההוראה,  ממקצועותהיו העבודה המובילים  דורשיכי  ראהה 2020אפריל 

 רבהה במידה שנפגעו הענפים של בחינה .(במסעדנות 6%-במכירה ו 9%בהוראה,  14%, למשל, ארסמ

נרשמים חדשים  11%) וניקיון חזקהאדומה:  תמונה פתמשק הערבית אוכלוסייהה קרבב ביותר

( 7%)בינוי, תשתיות ונדל"ן  ,(9%) והדרכה חינוך, הוראה(, 10%) ורכב תחבורה(, אפריל-ארסבחודשים מ

  (.2020, יחיאלי) (7%) ואירועים מזון, ומסעדנות
 

דה מראה כי הענפים שנפגעו במיבעת המשבר  הכלכלההפגיעה בענפי רמת לנתח את של הניסיונות סיכום 

מועסק  הםבש ,החינוך וההוראהענפי ובמידה מסוימת גם  המכירה הקמעונאיתהם ענפי ביותר רבה ה

הבינוי, התעשייה, ומלונאות ושירותי הארחה,  פיוענ, מקרב האוכלוסייה הערביתשיעור גבוה של נשים 

 .מקרב האוכלוסייה הערביתגברים של שיעור גבוה מועסק בהם ש

 הכלכלה ענפי לש לשגרה החזרה קצב 3.2.2
בקצב  . עם זאת, ישנה שונות רבה2020אפריל -החודשים מארסעד כה ראינו אילו ענפים נפגעו במהלך 

על מידת הפגיעה בתקופה שלאחר המשבר )לפחות  המשפיעוהיא , החזרה לשגרה הצפוי בענפים השונים

 . בטווח הבינוני(

ן היציאה מ מתווהממשלה הודעה בדבר פרסמו משרד הבריאות ומשרד ראש ה 2020בתחילת חודש מאי 

דבקות יבכפוף לקצב הה ,המשבר צפוי להיות הדרגתי ומבוקרן תהליך היחלצות המשק מ ועל פי, ו9המשבר

בהדרגה פתחו נו ,כגון עבודת בענף הבנייה ,עבודות במרחב הפתוחתאפשרו הבאוכלוסייה. בשלב הראשון 

וכן צימרים ובתי  ,ללא אכילה במקום ,יונים ושווקיםפתחו קננבשלב הראשון  ,כן כמו .מסגרות החינוך

והגבלת ההתקהלות  ,מסעדות ופתחנ, שנימלון ללא שטחים משותפים. לקראת סוף חודש מאי, בשלב ה

פעילויות וכל ההגבלות  התבטלויוני חודש לבסוף, לקראת אמצע ומאה איש במרחב הפתוח. לעד  הורחבה

  .תאפשרו במלואןה פנאי, ספורט ובידור

                                                           
ר תרופות, ייצור טק( הם: ייצו-( התעשיות בענפים הכלולים בסיווג עצימות טכנולוגיה עילית )היי2015על פי הלמ"ס ) 8

   מחשבים, מכשור טכנולוגי ואופטי וייצור כלי טייס.
 . 4.5.2020, הממשלה ראש ומשרד הבריאות משרד של משותפת הודעההמשך".  שלבי - היציאה"אסטרטגית  9
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, הענפים שצפויים להיפגע במידה מועטה מן המשבר הם היציאה ומידת הפגיעה בעת המשבר מתווהעל פי 

, ענפים שמרבית פעילותם מן הביתלעובדים לעבוד יכולים לאפשר שענפים נחוצים בשעת חירום, ענפים 

ר במידה רבה הענפים שצפויים להיפגע מן המשב ;ציבוריה מגזרה שמאפיינים אתבמרחב הפתוח וענפים 

 דורשים התקהלות וענפים המספקים שירותי תיירות. ההם ענפים שנחיצותם נמוכה בשעת חירום, ענפים 

)לפירוט הענפים לפי הסיווג  משבר הקורונהבשלהם  ותעהפגי ה, לפי מידתלהכלכ מציג את ענפי 2לוח 

 (. בנספח ב 1-ב ראו לוח "סהלמשל  2011 ,האחיד של ענפי הכלכלה

 *משבר הקורונהב, לפי מידת הפגיעות כלכלה ענפי: 2 לוח

 מאפיינים ענף 
ענפים פגיעים במידה 

 מועטה מאוד
 עבודה במרחב הפתוח בינוי וחקלאות

 עבודות חיוניות בחירום ומגזר ציבורי בריאות, רווחה וסעד
 חזרה מהירה לפעילות **חינוך

 ציבורי  מגזר מנהל מקומי וציבורי
 הבית מן לעבודה פשרותא חקרמטק, מידע ו-היי

 הבית מן לעבודה אפשרות פיננסים וביטוח

ענפים פגיעים במידה 
 רבה מאוד

 דורשים התקהלות יתאמכירה קמעונ
 דורשים התקהלות מנות, בידור ופנאיוא

 דורשים התקהלות ונסמכים על תיירות אוכל וטיולים ,אירוח
 

ית: תעשייה, חשמל, מים ותשתיות, מסחר סיטוני, שירותים מקצועיים וניהול, הענפים הנותרים הפגיעים במידה לא ודא *
 .תחבורה, אחסנה ודואר ותקשורת

משום , ת"על אף שעובדי הוראה רבים יצאו לחל המשבר מן פחותאת ענף החינוך בקבוצת הענפים שצפויים להיפגע  הכללנו **
 .ברובו ציבורי זה שמגזר ומשום לפעילות ותמהירמסגרות החינוך חוזרות ב המשבר מןשבמתווה היציאה 

 

  כלכלהה ענפיעל פי  ,למשבר הערבית האוכלוסייה של רגישותה 3.2.3
חישבנו את שיעור  ,המשבר עקבלבחון עד כמה האוכלוסייה הערבית חשופה לפגיעה תעסוקתית כדי 

)לפי האומדן המוצג  ענפים הפגיעים במידה רבה ובמידה מועטהעובדים בהעובדים הערבים והיהודים ה

  :(6)תרשים שונים הבגילים בנפרד בכל אוכלוסייה מועסקים , מתוך כלל הלעיל( 2בלוח 

 עם העלייה בגיל יורד חלקם של העובדים בענפים בעלי הסיכון הגבוה יותר. ,בכל קבוצות האוכלוסייה 

 ( ובמיוחד בקרב 24-18בקרב נשים, שיעור השייכות לקבוצת הסיכון גבוה יותר בגילים הצעירים ,)

קות בענפים בסיכון גבוה, מרביתן בשל תעסוקה בענף המכירה מהן מועס 41%-ערביות צעירות ש

שוב לציין כי ייתכן שהייצוג חבנספח א(.  1-הקמעונאית )לפירוט הענפים לפי קבוצות גיל ראו לוח א

ראת כניסתן לתעסוקה הגבוה של צעירות בענפים אלה מעיד על היותן בתקופת ההכשרה והלימודים, לק

 בענפי החינוך, הבריאות, הרווחה והסעד )בענפים אלה, שיעור הצעירות נמוך יחסית(. 

 בעיקר בענפי , , ובמיוחד ערביות, מועסקות בשיעור גבוה יותר בענפים בסיכון נמוךויותר 25בגילי  נשים

 החינוך והבריאות.

 צפויים לחזור לשגרה במהירות יחסית ה ,לאותשיעור גבוה של גברים ערבים מועסק בענפי הבינוי והחק

 .(בנספח א 1-ראו לוח א, גילהקבוצת על פי , 30%-ל 19%)בין  בשל מאפייני העבודה באוויר הפתוח

והאוכל )ובעיקר בבתי מלון ובשירותי  האירוחישנם גברים רבים )בעיקר צעירים( העובדים בענפי אולם 

בשל צמצום הן להיות האחרונים שיחזרו לפעילות סדורה, שנפגעו מאוד בעת המשבר וצפויים  הארחה(

 בשל ההסתמכות על ענפים אחרים )למשל, תעבורה אווירית(.הן ההתקהלות 
 

-מן הגברים ו 2%) ומחקר מידע, קט-שיעור נמוך מאוד של ערבים וערביות מועסקים בענפי היייודגש כי 

ענפים שבהם פריון גבוה ומידת פגיעות  –ה( %, בהתאמ2-ו 1%מן הנשים( ובענפי פיננסים וביטוח ) 1%

 בנספח א(. 1-נמוכה במיוחד )ראו לוח א
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משבר בהענף  שלות פגיעהמידת לפי  ,2017-2016בשנים כלכלה  בענפי עובדיםשיעור ה: 6 יםתרש
  (באחוזים)וגיל  *קבוצת אוכלוסייההקורונה ולפי מגדר, 

 

 גברים

 

 נשים

  

 

 שאינם חרדים * ערבים לעומת יהודים
 2017-2016, "סהלממקור: עיבוד מכון ברוקדייל לנתוני סקר כוח אדם של 

האוכלוסייה מקרב ים הראשונים למשבר הקורונה, נפגעו העובדים י, החודש2020אפריל -מארסבנסכם, 

כשליש מהם הוצאו לחל"ת או פוטרו, זאת בשל אופי העיסוק, רמת ההשכלה בעת ש הערבית במידה רבה

היציאה  מתווהל התייחסותוב, לעתידאשר מגבירים את הסיכון לאבטלה. במבט  ,התעסוקהשוק ות לוזמינ

אבטלה גבוה, ואילו הנשים שיעור לסבול מ ים, הצעירים הערבים ובעיקר הנשים הצעירות צפוימן המשבר

פי החינוך, בעיקר בשל השתייכותן לענ ,תעסוקתי לסיכון פחות( חשופות ויותר 25 ייותר )בגיל המבוגרות

 , הרווחה והסעד. הבריאות

-מבוסס על הפערים הבין מן המשברכמו כן, חשוב לציין כי ניתוח זה של הסיכון לאבטלה במהלך היציאה 

, רמת מיומנויות נמוכה, ריחוק הבין עובדים גם בתוך הענפים. רמת השכלה נמוכ ו הבדלענפיים, אך ישנ

ייחוד , בהםהערבית מגבירים את הסיכון התעסוקתי של גיאוגרפי וכן ריחוק חברתי של האוכלוסייה

 בתקופות משבר כאשר האבטלה עולה והביקוש לעובדים במשק יורד. 

 שרואיינו בתחום תוכן ומומחי הערבית האוכלוסייה נציגיתמיכה לכך עולה מדבריהן של דמויות בולטות מ

עיקר את הצעירות, כפגיעות יותר המרואיינים סימנו את הנשים הערביות, וב לצורך כתיבת מסמך זה.

למשבר. לדבריהם, נשים צעירות נמצאות בנחיתות מבחינת ההון האנושי וההכשרה המקצועית וצפויות 

יותר בשוק התעסוקה מכיוונם של צעירים וצעירות בעלי מיומנויות גבוהות. להיתקל בתחרות גדולה 
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ישוב לצורך עבודה )אם בשל מחסור נשים שמתקשות להתרחק מן היפגיעות במיוחד עלולות להיות 

צעירים ערבים גברים העובדה כי את ציינו גם  (. המרואייניםבתחבורה ציבורית ואם בשל מגבלות המסורת

האצה טכנולוגית שחוו ענפים בללא הכשרה מתאימה או ניסיון מקצועי, המועסקים במקצועות או 

 .ICTבמסגרת המשבר, יתקשו להתמודד עם המעבר לטכנולוגיות 

 הקורונה משבר בעקבותהערבית  כלוסייהוהאקרב בוהזדמנויות  אתגרים .4

תיארנו את מאפייני התעסוקה של האוכלוסייה הערבית ואת החסמים התעסוקתיים ערב משבר כה עד 

, הצגנו את השינויים בקרב העובדים הערבים בעת המשבר, את מאפייני העובדים המושבתיםוהקורונה 

שוק בחנו את הסיכון לריחוק מ לכך ואת שיעור העובדים הערבים בהם. נוסף למשבר את הענפים הרגישים

שיעור גבוה של עובדים  בהםש כלכלהשל ענפי ה רגישותם לנוכח הן, מן המשברבמהלך היציאה  התעסוקה

עקרונות התרבותיים התיים, הכוללים את רמת ההון האנושי, התעסוק החסמים נוכחל הןועובדות ערבים 

שגרה, אך במיוחד  בעת התעסוקה אפשרויות על פיעיםשמה ,התשתיות ורמת הערביתוכלוסייה אשל ה

 .המשבר ןבעת היציאה מ

רקע  לע ,התעסוקה בעת המשבר בשוק שחלו השינויים ןמ העוליםנסכם בקצרה את האתגרים  להלן

את  ונציג ,הערבית ערב המשבר האוכלוסייה בקרבמאפייני התעסוקה והחסמים התעסוקתיים 

 .זו אוכלוסייה בקרב התעסוקה מצבלטובת שיפור  לנצל אפשרההזדמנויות שלהבנתנו 

  אתגרים 4.1

  ,רמות השכלה נמוכות, מיומנויות נמוכות, שיעורי תעסוקה נמוכים )במיוחד בקרב אופי העיסוקים

 וקהשוק התעסהערבית ערב המשבר, מעידים על קושי להשתלב בהאוכלוסייה נשים( ושכר נמוך בקרב 

 המשבר.של ממש בעקבות ולמצוא עבודה איכותית גם בעת שגרה ומצביעים על חשש מפני פגיעה 

  ורמהפריון גבוה שבהם מועסקים בענפים  באוכלוסייה הערביתשל גברים ונשים מאוד שיעור נמוך 

 ק והביטוח והפיננסים.ט-, בדומה לענפי ההיימן המשברנמוכה של פגיעות 

 מועסקים של גברים שיעור גבוה בענפי המכירה הקמעונאית, ומועסקות ירות שיעור גבוה של נשים צע

משבר וצפוי כי יהיו האחרונים ה פגיעה קשה בעתנפגעו . אלה )כולל מלונאות( והאירוחבענפי הבינוי 

 לחזור לשגרה.

  שיעורם בקרב חסרי מיומנויות תקשוב ומיומנויות דיגיטליות לעומת עובדים שיעור גבוה של

ההאצה הטכנולוגית של עקב סייה היהודית מציב את העובדים הערבים בנחיתות טכנולוגית האוכלו

 הענפים במשק בעת המשבר.ן רבים מ

 בהם מתאפשרת שייצוג חסר בענפים בשל , אם מן הביתעבוד שיעור נמוך של עובדים שיש להם אפשרות ל

, אם בשל מחסור מן הביתקשה לעבוד בהם שק, מגזר ציבורי( וייצוג יתר בענפים ט-)היי מן הביתעבודה 

 .הרשויותן ובמידה מסוימת גם בשל תשתיות מוגבלות בחלק מ במיומנויות תקשוב וכישורים דיגיטליים

 מיומנויות והשכלה, ריחוק גיאוגרפי וכן ריחוק חברתי של האוכלוסייה הערבית  נמוכות של רמות

האבטלה עולה שבה משבר החד בתקופת מגבירים את הסיכון התעסוקתי של העובדים הערבים, במיו

 :חשש מפני הרחקת העובדים משוק התעסוקה, ובמיוחדעולה . לפיכך והביקוש לעובדים במשק יורד

o התעסוקהמיומנויות והשכלה יוחזרו אחרונים לשוק  נמוכות של חשש שעובדים בעלי רמות. 

o וצאו לחל"תמיומנויות והשכלה שה נמוכות של חשש מפיטורין של עובדים בעלי רמות. 

o וטרופשל עובדים מבוגרים שהוצאו לחל"ת או  שוק התעסוקהחזרה ל-חשש מאי. 
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  הזדמנויות 4.2

 מתווההחינוך, ובמיוחד מקרב האוכלוסייה הערבית, ענף רשי העבודה בועלייה בשיעור דעל אף ה 

לשגרה.  ומשרד האוצר מלמד על כך שענף זה יהיה בין הראשונים שיחזור הבריאותהיציאה של משרד 

החינוך, אם באמצעות חיזוק ענף נשים ערביות בה של לכן רצוי לראות במצב זה הזדמנות לסייע לתעסוק

  .למידה מרחוק ואם באמצעות חיזוק תשתיות האינטרנט ביישובלצורך שלהן הכישורים הטכנולוגיים 

  ולפיה והתחזית  מן הביתהמעבר של עובדים רבים לעבוד . מן הביתשילוב נשים מסורתיות בעבודה

ם עבודה ממקו שלמקומות עבודה רבים ישלבו תמהיל כזה או אחר  תום המשברתקופה שלאחר ב

או מאזור  מן הביתהזדמנות לשלב בתעסוקה נשים ערביות שיציאתן הם  ,מן הביתעבודה עם העבודה 

  .דיםליל מסורת ובשל מחסור במסגרות חינוךמגבלות מגוריהן לצורך עבודה היא מוגבלת, בשל 

  ,בענפים  מן הביתלצורך חיזוק אפשרויות עבודה  הןחיזוק הכישורים הטכנולוגיים בקרב נשים וגברים

התחרות  עקבלצורך שיפור ההון האנושי. זאת במיוחד הן  שעברו האצה טכנולוגית במסגרת המשבר

שוק להחדשה על מקומות עבודה שנוצרה עם היכנסם של צעירים רבים בעלי מיומנויות גבוהות 

הזדמנות עבור סטודנטיות הגרות הוא לכך, המעבר להוראה מקוונת  בהמשך בעת המשבר. התעסוקה

ותשתית אינטרנט )שנוטים גם כן להיות זמינים  רחוק מן האוניברסיטה, ובלבד שיש להן גישה למחשב

 ברשויות מקומיות חלשות(.דלי אמצעים פחות במשקי בית 

 האתגר של  רבות שנים במשך: איכותית עבודה לחפש גבריםלריץ מקום העבודה עשוי לשמש תמ איבוד

 הערבים הגברים תעסוקת את אפיינובגיל צעיר יחסית  פרישהו נמוךפריון  שבהם בענפים תעסוקה

שגברים ערבים התקשו  הייתה האתגרעם  ההתמודדות על שהקשו העיקריות הסיבות אחת. בישראל

שדרשו מהם לוותר על הכנסה מעבודה במשך תקופה של בביצוע מסלולי הסבה והכשרות מקצועיות 

לימודים או ההכשרה. תקופת המשבר עשויה להעניק לחלק מהם הזדמנות לחשוב מחדש על המשך 

ושהוצאו לחל''ת או פוטרו. נראה  והבינוי  האוכל ,האירוחהקריירה שלהם, בעיקר למי שמועסק בענפי 

פעולות הסברה ובאמצעות תאימים ותמיכה כלכלית כי באמצעות בנייה נכונה של מסלולי הכשרה מ

אלה להשתלב במסלולי הכשרה שיקדמו את שילובם הגברים הוהגברת מודעות, אפשר להביא את 

 בתעסוקה איכותית יותר ובענפים שבהם פריון גבוה. 

 לשפר כני הסברה בשפה העברית סייעו ותלהנחיות ולהשפה העברית: חשיפה לתקשורת,  ידיעת שיפור

 ידיעתחשוב להמשיך ולחזק את צעירים ואקדמאים. ובהן קבוצות, -השפה העברית בקרב תתידיעת  את

 תעסוקה איכותית.להקשר בין שליטה בעברית בשל השפה העברית הדבורה, במיוחד 

  ה: הפעילות הרחבה  התעסוק בתחום הניע מהלכים לשינויל שיכולה קהילתית אזרחית מנהיגותחיזוק

הערבית  אוכלוסייה קרב הב המקומית ההנהגה הקהילתיתשל אזרחית הערבית וארגוני החברה השל 

התמודדות עם אתגרי המשבר, הן במישור של הסברה והגברת מודעות הן במישור התמיכה והסיוע  שם ל

תהליכי   וביללהשיכולים רבים בקהילה הערבית אפשריים של שותפים הימצאותם הפיזיים, מצביעה על 

וליצירת מנגנון סדור   ןמיפוי הזדמנויות לשותפויות אלו, לחיזוקל ה חשיבות רבה. ישנבתעסוקה שינוי

 . ןיישמלוליזום פעולות , בתחום התעסוקה רכי האוכלוסייהוצלמפות את שיסייעו למקבלי החלטות 

  בקרב צעירים  בקהילה התנדבות של פתיחות ולגיטימציה חברתית ודתית להתנדבות בקהילה: פעולות

הקהילה. ערוץ התנדבות זה ל ידי בלו הכרה, הוקרה ועידוד עיד וקומאחשובות היו  המשברבתקופת 

     .שוק התעסוקההתנסות בשל לעולם שמש שער עשוי ל

  מרחבי השפעה וכיווני פעולה. 5

מענים נרחבים  לפתחהצורך  עלמלמדת  שנערכוהראיונות  ןהנתונים הכמותיים ומן התמונה העולה מ

 .הערביתאוכלוסייה קרב להתמודד עם אתגרי התעסוקה החדשים ב כדי עיקריים בשלושה מרחבי השפעה
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יה הכללית או לאוכלוסייה הערבית הפעולה המוצעים הם אפיקים הניתנים כיום לאוכלוסי כיווניחלק מ

   .םאפיקים חדשים שיש לפתחכיווני פעולה אחרים הם  .להרחיבםיש צורך אולם 

  רכי המשק המשתניםולצ ןוהתאמת ומנויותמי פיתוח הון אנושי, חיזוק 5.1

להשתלבות עיקרי הקורונה חסם משבר ערב ה יתהיש ,הערביתאוכלוסייה בכה ההון האנושי הנמורמת 

חזור לעובדים שהוצאו לחל''ת או פוטרו בתקופת המשבר לעיקרי חסם יות להתמשיך  ,בתעסוקה איכותית

וצות קב-)במיוחד בקרב תת שוק התעסוקהבתרו וחסם להתקדמות עובדים שנו שוק התעסוקהבולהשתלב 

למקד את  מוצע. (כגון נשים ערביות מבוגרות ,ערב המשברשלהן היה נמוך מאוד תעסוקה השיעור ש

מקרב האוכלוסייה הערבית, במענים מסוימות  קבוצותהמשאבים להתמודדות עם אתגרי ההון האנושי ב

   .למשבר גישותםר לפי כלכלה,ענפי הל להתאימםו ,מיטבייםהכלים בו

 המאמצים את בהן למקד מלץשמו אוכלוסייהה קבוצות 5.1.1

  נשים  ,( בענפים פגיעים: נשים בענף המסחר והקמעונאותוטרופ או חל''תשהוצאו ל) מושבתיםעובדים

  השירותים.ו יהקמעונא בענף המסחר,עצמאיות בענף החינוך; גברים בענף המלונאות

  פריון נמוך: גברים בענפי הבינוי; גברים בענפי התעשייה המסורתיתהשבהם בענפים  המועסקיםעובדים ,

   רכי המשק מבחינת כישורים ומיומנויות מקצועיות.וחסרי הכשרות מקצועיות שתואמות את צ

  שיעור  :ולכאורה לא נפגעו משברלפני המאוד שיעור התעסוקה שלהן היה נמוך שנשים מבוגרות

 .ד ערב המשברומא וךנמהיה  (64-55, ובמיוחד בקבוצת הגיל +40 נשים מבוגרות )בגיליהתעסוקה של 

התעסוקה בשל העדפת העסקים לקלוט קבוצות שוק מחוץ ל תישאראוכלוסייה זו של ממש שסיכון יש 

   יותר. גבוהים האוכלוסייה בעלות משאבי תעסוק

 תעסוקה -בתת או מצוייםים ובעלי תעודות הוראה שאינם מועסקים יאקדמאים ובוגרי תארים כלל

   .בשל מיומנויות שאינן מותאמות לצורכי המשק

  ןיניהנמצאים במסגרות התנדבות לממי שלרבות שאינם עובדים ואינם לומדים,  21-18צעירים בגילי.   
 

   מומלציםתכנים וכלים  5.1.2

  במודלים המשתפים את העסקים בהתאמת התכנים מבוקשיםהכשרות מקצועיות מואצות במקצועות ,

 רכי המשק. וצל

o  פריון שבהם הלהתאים במיוחד כמסלול הסבה לקבוצת הגברים העובדים בענפים  עשויכלי זה

תאים הכלי עשוי לה (.קמעונאי מסחרומלונאות כגון )שנפגעו במידה רבה מן המשבר ענפים וב נמוך

שהמשבר עשוי להיות ו שוק התעסוקההשכלה תיכונית שנמצאות מחוץ לבעלות לנשים גם 

 . נות לשלבן בתעסוקההזדמ

o של מכינת שפה  רכיביםהערבית, המשלבים אוכלוסייה מומלץ לפתח מסלולי הכשרה ייחודיים ל

 מן הביתתכנים המקצועיים. הכשרות מקצועיות המאפשרות עבודה ו רכים כישוריםהקניית ב

 ותעשויות להתאים לנשים ממשפחות מסורתי ,(תחומי הסחר המקוון ומכירת השירותים)למשל, ב

 . בה הן יכולות להתרחק מאזור מגוריהן לצורך עבודהשהמוגבלות במידה 

o הכשרות ה של הרחבלו הלהפעלחשובה פלטפורמה שמש מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי עשויים ל

הפלטפורמה  אהי עשויה להתאיםאלו עבור נתח גדול מאוכלוסיית היעד. פלטפורמה נוספת ש

   הממשלתית לשירות אזרחי לאומי.

 בדגש על כישורים לעבודה מרחוק: הגברת ההשקעה בסדנאות לפיתוח  רכים כישורי עבודהניית הק

של חיזוק כישורי עבודה מרחוק, מכירה  היבטיםשילוב ב 21-ה כישורי עבודה בדגש על כישורי המאה

בכלל המענים והתשתיות להכוון קריירה כזה מרחוק ומתן שירותים מרחוק. מומלץ להטמיע רכיב 

   קה.ותעסו
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 והתמרה דיגיטלית של מקוונים בניית מודלים של מרכזי הכוון באמצעות טלית: יחיזוק אוריינות דיג

הראיונות ן מ .הנעזרים בהם טליות של קהלי היעדיחיזוק יכולות דיגו השירותים הניתנים בהם

רב בק (פיילוטניסוי ראשוני )להתחיל עלו המלצות  שערכנו עם מומחים לצורך גיבוש מסמך זה

   אקדמאים וצעירים. – גבוהה יחסיתשלהן  דיגיטליתה מיומנותהרמת שאוכלוסיות 

 לחיזוק  טלייםיקורסים דיגשל : האצת תהליכי פיתוח ידיעת השפהוחיזוק  עבריתהשפה ה תהקניי

השפה העברית לכלל האוכלוסייה הערבית. הפצת מענים חדשניים בכלל הפלטפורמות  ידיעת

ועצה של המ תוכניותו כוון קריירה ותעסוקה )כולל מרכזי קריירהוהתשתיות הממשלתיות לה

הערבית לצורך אוכלוסייה יות ב(. כישורים אלו הכרחיים עבור קבוצות ייחודלהשכלה גבוהה

  .רושליםבמזרח יערבים בעבודה, כגון  השתלבות

  השתמש לצמצום ההכנסה ברבים ממשקי הבית, מומלץ לנוכח כלים פיננסיים ודמי קיום: הקניית

, לכניסה למסלולי הכשרה גבריםהלוואות מותנות( לעידוד צעירים, בעיקר למשל, בכלים פיננסיים )

גברים עובדים המעוניינים לשדרג כישורים מקצועיים במקביל לנשים ונועדה לתמיכה ה .מקצועית

יוחד יש להפנות משאבים אלה במלעבודתם ואשר חוששים מאיבוד מקורות הכנסה בזמן הלימודים. 

 להשתלב במסלולים מתקדמים להכשרות טכנולוגיות. כדי לעודד אותם לצעירים 

לחיי  ולהכנה תעסוקההתנסות בלטרם כניסתם לשוק התעסוקה צעירים וצעירות כלים לעידוד מתן 
כדי קריירה: הרחבת מענים קיימים ופיתוח מענים חדשים מותאמים לעידוד התנדבות בקהילה תוך 

והקניית  המפנים לענפים ועיסוקים עם שכר גבוהועל, חשיפה למסלולי הכשרה התנסות בעבודה בפ
  .eargap y(10חופש" )שנת "העולם של ן כישורים מקצועיים בדגש על מודלים מ

  מלץ להתמקד בהםשמוענפי כלכלה  5.1.3
 האוכלוסייה רכיוענפי הכלכלה, צ באמצעות בחינתהשונות  קבוצותה-תתמומלץ למקד את המענים ל

 אתגרים בצל המשבר. הו

 לחשוב על מענים מותאמים לעובדים  לפיהןלשלוש קטגוריות ו םאנו מציעים לחלק את הענפי

   :הערביתהאוכלוסייה  קרבעובדים פוטנציאליים מול

  תקופת ושצפויה להם לשרוד צפוי כי יתקשו מאוד ו מהגבלות הקורונהחמורה  פגיעהענפים שנפגעו

 ה,נפלטים מענפים אלהעובדים התיירות. ו המלונאות, האירוח פיוגמת ענד התאוששות ארוכה יחסית,

 .פריון גבוהשבהם הניוד לענפים יציבים בסיוע בהסבות מקצועיות וזדקקו לי, כגון גברים ערבים

  תקופת צפוי כי יתקשו לשרוד ושצפויה להם ו מהגבלות הקורונה חמורה פגיעהענפים שנפגעו

נפלטים ה עובדיםים בענף המסחר והשירותים. הענפ-תתחלק מ, דוגמת ארוכהלא ההתאוששות 

יכולות ו כישוריםכגון נשים ערביות צעירות העובדות במכירות, יצטרכו סיוע בשדרוג ה, מענפים אל

ויחזקו את מידת  בענףלהשתלב בחזרה  םאפשרו להשי טליות )מכירה מרחוק, שיווק מרחוק(ידיג

   .שלהם רלוונטיותה

  אלה דורשים התייחסות ענפים  גבוה. בהם פריוןמעט ולא נפגעו מן המשבר ושהכשענפים יציבים

מקצועיות ה מיומנויותה ןמהו ,העסקההיקפי אחרת; יש להעריך אילו עובדים יידרשו בהם, באילו 

מענים לפתח , על פי ההערכות, וםמסלולי הכשרה לצעירים ערבי תכנןמומלץ ל יידרשו מן העובדים.ש

האוכלוסייה הערבית מן מאוכלוסיות מגוונות בכלל ומיומנים קליטת עובדים לעידוד מעסיקים ל

. תחרות מול צעירים מיומנים מקבוצות אוכלוסייה אחרות שלאתגר האשר יעמדו בפני  ,בפרט

                                                           
שנת הפסקה של צעירים בתום חוק לימודיהם )ובמדינות מסוימות, בתום הלימודים האקדמיים( ולפני כניסתם לשוק  10

 במהלכה הם מתנסים במגוון פעילויות חינוכיות ובתרומה לקהילה. .התעסוקה
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סבסוד למעסיקים, התערבויות ארגוניות לבניית מסלולי קריירה או  ם שלומסלולי םהפעלת מנגנוני

   בהקשר הזה. תת מענהלבדים עשויים יעדים ספציפיים לגיוס עו

 רבות  שפעותהערבית האוכלוסייה לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים ב .עסקים קטנים ובינוניים

הן במישור של פיתוח כלכלי מקומי והן במישור של פתרון בעיות תעסוקה בקרב דורשי עבודה. המשבר 

טנים רבים הקשורים בין היתר למחסור הנוכחי חשף את מידת פגיעותם וחולשתם של עסקים ק

ה מהירה , מיצוי משאבים, הכשרותודא-שינויים מהירים ומצבי איכגון התמודדות עם )בכישורי ניהול 

 .(כישורים פיננסייםו עובדים, ניהול חדשנות, אימוץ כלים טכנולוגיים בעבודה של

 בנה שהון אנושי מיומן מתוך ה ,המועסק והמעסיקשל אנושי ההון חיזוק המענים ל הציעיש ל

עשוי להעלות את הפריון של העסק ובכך לתרום להרחבת הזדמנויות העבודה אלה בעסקים 

דגש על דור ראשון של מנהלים המומחים שראיינו לצורך כתיבת מסמך זה המליצו לשים המקומיות. 

 בעסקים משפחתיים. 

 אף שענפים שונים, וייתכן -בתתשל העסקים  (דיפרנציאלייםמבדילים )מומלץ לבחון את הצרכים ה

ם פריפריאליים, כגון היישובים יכי עסקים ביישובים ערבי הנחה , מתוך באזורים גיאוגרפיים שונים

 הבדואים, יצטרכו תמיכה ייחודית. 

  כישורים  ם שלמודלים לתמיכה בהכשרת עובדים בתוך אותם עסקים בתחומי לפתחמומלץ

 אישיליווי ים לשלב במענים אלו כלים חדשניים של עבודה מרחוק. אנו מציעו טכנולוגיים

(mentoring) ,עסקים וחברות גדולות )של  ליווי (B2B - Business to Businessהקמת מוקד סיוע ו

  .ייחודי לתמיכה בעסקים

שוק ב מקצועיות תומכות לעידוד השתלבות חזרהמבניות ותשתיות של  החיזוק והרחב 5.2

   התעסוקה

, ועל כן יש חשיבות יתרה המשבר בצל הערביתאוכלוסייה ה בקרב יותררב  משקליבלו ק מבניים חסמים

    .לפעול כדי לצמצמם

  כי תהליכי עבודה מרחוק, מתן שירותים מרחוק היא : ההערכה מעונות יום ומסגרות לילדיםהרחבת

זו מחייבת  וכן למידה והכשרה מקצועית מרחוק עבור דורשי עבודה יוגברו בתקופה הקרובה. מציאות

ערביות עסוקתי החדש בעיקר בקרב נשים ת-סביבת הלימודים והעבודה במרחב הביתי להתאים את

   ילדים.מרובות ממשפחות 

  היישובים למקומות ן : נוסף לצורך הידוע בתחבורה ככלי לעידוד יציאה מתחבורהתשתיות שיפור

ד השתלבות במסלולי הכשרה והסבה יותר בתקופה זו לצורך עידו אףעבודה, תחבורה ציבורית נחוצה 

   .הארץ במרכזהאלה פועלות  תוכניותמרבית ה, שכן טק-מקצועית מתקדמת בתחומי ההיי

  ליישובים   ריאן – רחבת שירותי רשת מרכזי ההכוון התעסוקתייםה :מרכזי הכוון תעסוקתייםהרחבת

קצועית למתן שירותי תשתית משישמשו ערביים נוספים ולאוכלוסייה הערבית בערים המעורבות, 

השירותים  להרחיב אתהערבית. מומלץ  יההכוון, הכשרה מקצועית וכישורי עבודה לכלל האוכלוסי

 דד למידה והכוון תעסוקתי מרחוק.ולעולהאיץ את הפצתם כדי טליים שניתנים כיום במרכזים יהדיג

   בעמדות השפעהההנהגה הציבורית חיזוק  5.3

בהתמודדות לנפגעי המשבר הערבית שסייעו אוכלוסייה טים וארגונים בההתמודדות עם המשבר חשפה פר

של ממש לחזק צורך יש  .חריםבתחומים אתעסוקה ום עם אתגרי ההסברה, ובפיתוח מעני חירום בתחו

תשתיות מקצועיות ורשויות ולחזק יכולות של עובדים בעמדות הובלה והשפעה במגזר החברתי והציבורי 

   ., בהובלתם ובקידומםמעני תעסוקה לאוכלוסיית היעדת ביציר ותשותפהמקומיות 

 של פיתוח כלכלי מקומי תמיכה באגפיםה את ביהרחיש ל: שויות מקומיותחיזוק הפיתוח הכלכלי של ר 

הפועלת במסגרת החלטת כנית מיצוי המשאבים ואת ת , ובפרטברשויות המקומיות תיתעסוקו
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. משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות מקומיות ערביות()מיזם למיצוי  כנית "מוארד"ות – 922הממשלה 

מקצועיים  פורומיםחשיבות רבה לבניית  מקניםלצורך כתיבת מסמך זה  שהתראיינוהמומחים 

   .המקומייםצרכים על פי המקומיות  פיתוח תוכניותברשויות המקומיות שיוכלו לסייע בגיבוש 

  חשובהערבית תפקיד אוכלוסייה האזרחית ב: לארגוני החברה ואסדרתם ארגוני חברה אזרחיתחיזוק 

ארגונים קטנים הם  ומעני תעסוקה. מרבית הארגונים הערביים תוכניותשל יישום ה ובהפעלבבייזום, 

את המממנים מצמצום ההכנסות שלהם מתרומות ומתקציבי ממשלה פגישה קשה אשר עלולים להיפגע 

   המשכיות פעילותם. אתמנגנונים סדורים המבטיחים  לגבשיש , ולכן פעילותם

 מענים  לבנות ולתכנןהצורך ו : המציאות המשתנהבשירות הציבוריערבים העובדים הגדלת ייצוג ה

רכי ומחייבים היכרות מעמיקה עם צ ,בפרקי זמן קצרים תרבותית וחברתית םמותאמיתעסוקתיים 

 עובדים ערבים להגדלת הייצוג שהיא  האוכלוסייה המשתנים. אחת הדרכים להתמודדות עם אתגר זה

של  תוכניותבעמדות מפתח בשירות הציבורי ובמגזרים אחרים. אנו ממליצים על הרחבת מענים ו

 מעניםעתודות ניהוליות לשם גיוס עובדים חדשים וקידום עובדים לעמדות מפתח וקבלת החלטות. 

ייצוג -תת עם ממוקדי קבלת החלטות מאודמרוחקות ה יהאוכלוסיקבוצות בעיקר בקרב  יםכאלו נדרש

   .נגבהבדואים ב ת, כגון אוכלוסיימפתח בתפקידיבולט 

 סיכום . 6

חודשיים הראשונים למשבר הקורונה, נפגעו העובדים הערבים במידה רבה: כשליש ה, 2020אפריל -במארס

זמינותם לשוק בשל שלהם ו והמיומנות רמת ההשכלהבשל מהם הוצאו לחל"ת או פוטרו בשל עיסוקיהם, 

היציאה מן המשבר,  מתווהלשר מגבירים את הסיכון לאבטלה. במבט קדימה ובהתייחסות א ,התעסוקה

הצעירים הערבים ובעיקר הנשים הצעירות צפויים לסבול מאבטלה גבוהה, ואילו הנשים הערביות 

ויותר( חשופות במידה יחסית מועטה לסיכון תעסוקתי בעיקר בשל השתייכותן  25המבוגרות יותר )בגילי 

 חינוך, הבריאות, הרווחה והסעד. לענפי ה

כמו כן, רמת השכלה נמוכה, רמת מיומנויות נמוכה, ריחוק גיאוגרפי וכן ריחוק חברתי של האוכלוסייה 

הערבית מגבירים את הסיכון התעסוקתי של העובדים הערבים, בייחוד בתקופת המשבר. הנשים הערביות, 

צאות בנחיתות מבחינת ההון האנושי וההכשרה ובעיקר הצעירות, שהן פגיעות יותר בשל המשבר, נמ

המקצועית וצפויות להתמודד בתחרות גדולה יותר בשוק התעסוקה עם צעירים וצעירות בעלי רמות 

נשים שמתקשות להתרחק מן היישוב לצורך עבודה )אם בשל מחסור בתחבורה גבוהות של מיומנויות. 

עות יותר מנשים אחרות. גם גברים צעירים חסרי עלולות להיות פגיציבורית ואם בשל מגבלות המסורת( 

 האצהנהנו מהקורונה  שבמשבר בענפים, המועסקים במקצועות או מקצועיהכשרה מתאימה או ניסיון 

 .של הרמה הנמוכה של כישוריהם הטכנולגייםב זו האצהעם  להתמודד יתקשו, טכנולוגית

 שילוב על להקל יכול תהבי מן עבודהל המעבר הזדמנויות. םג בחובם טומנים להא ואתגרים קשיים

 מחסור בשלו מסורת בלותמג של)ב היישוב ןמ התרחקל יכולתןב המוגבלות ערביות נשים של בתעסוקה

 הטכנולוגית אוריינותה רמת את שפרל הזדמנות גם ואה הבית מן לעבודה מעברה .(לילדים חינוך במסגרות

 המגבלות תהסר עם מייד לעבוד לחזור צפויותה ךחינו נשות בקרב ייחודב הערבית, האוכלוסייה קרבב

 בעברית סברההה למערךו לתקשורת רבהה החשיפה ברסיטה.האוני מן קרחו הגרות סטודנטיות בקרבו

 של הרחבה הסיוע עילותפ את איכותית. עסוקהת למציאת דרושהה ,זו שפהב השליטה רמת את המעל

 הילתיתק אזרחית יגותמנה חיזוקל למנף שראפ תהערבי האוכלוסייה בקרב האזרחית החברה ארגוני

 פתח להיות יכולה אלה ארגוניםל מתנדבים תגייסותה התעסוקה. םבתחו תהליכים להניע שתסייע

 בהם ריוןפשה עבודה מקומות צמצום לבסוף,ו בהמשך. לתעסוקה לתרום הזדמנותו אחרות להתנדבויות

 יותר. גבוה בהם פריוןשה עבודה ומותבמק ולהשמתם עובדים לש מחדש להכשרה הזדמנות אוה נמוך
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 חיזוקו מקצועיותו מבניות תשתיות חיזוק נושי,א הון פיתוח – אפיקים בשלושה דיניותמ על ממליצים אנו

 ענפיםב המושבתים בעובדים התמקדל צריך האנושי ההון פיתוח .השפעה בעמדות הציבורית ההנהגה

 .מבוקשים למקצועות נטייםרלוו כישורים נייתבהק עסוקלו תעסוקה-בתת הנמצאים אנשיםבו הפגיעים

 עסוקתיים.ת הכוון ומרכזי חבורהת תשתיות ילדים,ל מסגרות של הרחבה כוללות לחזק שיש התשתיות

 בשירות רביםע של שילובה את חזקלו ציבוריתה ההנהגה את לחזק האזרחית החברה ועל רשויותה על

 יאפשר הקורונה שברמ בעת שנקרו הזדמנויותה תא למנף כדי אלה אמצעים של נכון ניצול הציבורי.

 .מזמן שהוא האתגרים עם מוצלחת התמודדות
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  א נספח

 (באחוזיםסך המועסקים )באלפי איש( ושיעור התעסוקה ) (,איש באלפי)סך האוכלוסייה (, באחוזים)המועסקים כלל בענף הכלכלי משיעור העובדים : 1-אלוח 
  וגיל קבוצת אוכלוסייהלפי מגדר, , 2017-2016 שניםב

 נשים גברים  

 חרדיות שאינןיהודיות  ערביות חרדים שאינםיהודים  ערבים 

 64-55 54-35 34-25 24-18 64-55 54-35 34-25 24-18 64-55 54-35 34-25 24-18 64-55 54-35 34-25 24-18 קבוצת גילענף/

 1.7 1.7 1.3 0.8 2.5 2.1 2.2 2.9 8.8 7.4 6.3 2.8 19.4 25.5 24.6 29.5 בינוי וחקלאות

 26.5 18.4 13.0 6.1 27.4 21.3 25.3 12.6 6.2 4.1 3.2 1.0 4.8 4.5 7.6 1.8 בריאות, רווחה וסעד

 20.1 19.8 16.8 7.7 30.6 41.8 32.7 16.6 4.9 4.8 5.1 1.5 10.3 6.6 4.0 1.0 חינוך

 6.1 6.1 6.3 37.3 1.7 2.9 1.4 2.8 5.9 8.1 9.2 56.9 4.0 3.5 2.8 5.6 מנהל מקומי וציבורי

 4.4 9.0 11.2 2.6 0.1 0.8 1.1 0.9 9.5 16.7 17.0 2.5 1.6 1.3 2.3 1.1 ק, מידע ומחקרט-היי

 4.3 5.4 6.0 2.4 2.1 1.1 3.3 1.1 3.1 3.9 3.4 1.1 1.6 0.7 0.9 0.4 פיננסים וביטוח

 6.1 5.5 7.3 12.6 8.3 6.3 11.0 31.4 5.0 4.7 6.2 5.1 7.3 6.6 9.1 13.6 מכירה קמעונית

 1.7 2.0 2.4 2.0 1.2 0.5 0.4 1.0 1.8 2.1 2.9 1.9 0.5 0.7 0.4 0.6 מנות, בידור ופנאיוא

 2.0 2.7 4.2 11.5 2.0 2.4 2.6 8.1 3.2 3.2 6.5 9.8 4.5 5.2 7.4 11.7 , אוכל וטיוליםאירוח

 5.9 6.0 5.4 2.8 3.6 4.3 3.8 5.8 16.8 12.3 8.7 3.3 13.2 13.1 13.3 12.7 תעשייה

 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 2.5 2.2 0.9 0.3 0.9 1.0 0.7 0.6 חשמל, מים ותשתיות

 2.6 3.8 3.4 1.1 1.7 1.2 0.8 1.1 7.6 7.4 5.5 2.1 5.3 8.1 6.8 5.7 מסחר סיטוני

 8.4 9.6 11.8 3.7 6.7 6.3 6.6 6.7 12.0 10.9 12.2 4.9 8.5 7.6 7.6 6.3 שירותים מקצועיים וניהול

 2.0 2.0 2.1 1.5 0.4 0.7 1.9 0.6 8.7 6.3 4.9 1.9 12.5 11.9 7.2 4.4 תחבורה, אחסנה ודואר

 0.6 1.4 2.1 1.7 0.7 0.2 1.4 1.4 0.8 1.9 2.0 1.0 0.4 0.3 0.9 0.8 תקשורת

 7.3 6.1 6.6 6.1 10.8 7.6 5.0 7.0 3.3 4.0 6.1 3.9 5.1 3.5 4.7 4.2 אחר/לא ידוע

 324.2 690.7 366.9 250.2 52.7 190.0 116.4 108.9 306.1 657.9 367.8 259.2 51.3 189.9 111.0 117.2 סך אוכלוסייה )אלף איש(

 218.2 604.2 311.1 188.1 7.0 67.1 46.9 27.5 241.0 600.6 316.9 193.3 27.8 154.1 90.7 70.9 סך מועסקים )אלף איש(

 67.3 87.5 84.8 75.2 13.4 35.3 40.3 25.2 78.7 91.3 86.2 74.6 54.2 81.2 81.7 60.5 תעסוקה )%(ה שיעור

2017-2016, "סהלמכוח אדם של  סקרלנתוני  ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס מכון של: עיבוד מקור
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 ב נספח

 (2015מ"ס, )ל 2011 ,פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלהל ,: טבלת סיווג ענפי הכלכלה1-בלוח 

 ענף כלכלי בסיווג הלמ"ס ענף מקובץ

ג וחקלאות מים, גידול בעלי חיים, ציד יגידולים צמחיים, ייעור וכריתת עצים, די בינוי וחקלאות
  ופעילויות נלוות, בניית מבנים ובניינים, עבודות הנדסה אזרחית, עבודות בנייה מיוחדות

 טיפוליים, שירותי רווחה וסעד ללא מגורים שירותי בריאות, מגורים בריאות, רווחה וסעד

 חינוך חינוך

 מנהל מקומי, מנהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה  מנהל מקומי וציבורי

ייצור תרופות, כולל תרופות הומאופתיות, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי,  ק, מידע ומחקרט-היי
רותים נלווים אחרים, שירותי מידע, תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושי

מחקר מדעי ופיתוח, פרסום וחקר שווקים, סוגים אחרים של שירותים מקצועיים, 
 מדעיים וטכניים

שירותים פיננסיים, פרט לביטוח ולקרנות פנסיה, ביטוח, ביטוח משנה וקרנות פנסיה,  פיננסים וביטוח
 רותים פיננסיים ולשירותי ביטוחפרט לביטוח לאומי חובה, פעילויות עזר הנלוות לשי

 מכירה קמעונית, פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים  מכירה קמעונית

מנות ובידור, הפעלת ספריות, ארכיונים, מוזאונים ופעילויות תרבות אחרות, ויצירה, א מנות, בידור ופנאיוא
 פעילויות הימורים והתערבויות, פעילויות ספורט, בילוי ופנאי

, שירותי מזון ומשקאות, פעילויות של סוכנויות נסיעות, מארגני טיולים, אירוחשירותי  אוכל וטיולים ,אירוח
 הזמנות ושירותים נלווים

כריית פחם ופחם חום, הפקת נפט גולמי וגז טבעי, כריית עפרות מתכת, סוגים אחרים  תעשייה
י יצור משקאות, ייצור מוצרשל כרייה וחציבה, פעילויות עזר לכרייה, ייצור מוצרי מזון, י

טבק, ייצור טקסטיל, ייצור מוצרי הלבשה, ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים 
נלווים, ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים 
מחומרי קליעה, ייצור נייר ומוצריו, הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט, ייצור 

י נפט מזוקק, ייצור כימיקלים ומוצריהם, ייצור מוצרי גומי ופלסטיק, ייצור מוצר
תכתיים, תעשיית מתכות בסיסיות, ייצור מ-מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל

מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד, ייצור ציוד חשמלי, ייצור מכונות וציוד 
צור כלי תחבורה והובלה אחרים, ייצור , ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים, יי*לנמ"א

 ייצור אחרים, תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד, עיבוד יהלומים רהיטים, ענפי

אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר )קירור(, אגירת מים, טיפול ואספקה, שירותי  חשמל, מים ותשתיות
)והשבה( של חומרים, שירותי מחזור  ,ביוב, איסוף, טיפול וסילוק של אשפה ופסולת

 טיהור ושירותים אחרים לטיפול בפסולת

מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם, מסחר סיטוני, פרט לכלי  מסחר סיטוני
 רכב מנועיים ולאופנועים

תי משרדים ראשיים; פעילויות בנדל"ן, שירותים משפטיים ושירותי חשבונאות, שירו שירותים מקצועיים וניהול
שירותי ייעוץ ניהולי, שירותי אדריכלות והנדסה; בדיקות טכניות וניתוח נתונים 
טכניים, שירותים וטרינריים, שירותי השכרה והחכרה, שירותי תעסוקה, שירותי 
שמירה, אבטחה וחקירה, שירותי תחזוקה לבניינים ועבודות גינון, שירותי ניהול 

 ותמיכה למשרדים ולעסקים

הובלה יבשתית והובלה באמצעות קווי צינורות, הובלה ימית, הובלה אווירית, אחסנה  תחבורה, אחסנה ודואר
 ושירותי עזר לתחבורה, שירותי דואר ובלדרות

 תוכניותרודקשן והפצה של סרטי קולנוע, סרטי וידאו, פ-הוצאה לאור, הפקה, פוסט תקשורת
רדיו וטלוויזיה,  תוכניותזיקה, שידור טלוויזיה, הקלטה והוצאה לאור של קול ומו

 שירותי תקשורת 

פעילויות של ארגוני חברים, תיקון של מחשבים, ציוד אישי וציוד לבית, שירותים  אחר
אישיים אחרים, משקי בית כמעסיקים )של עובדי משק בית(, משקי בית המייצרים 

 ידוע לאתיים, דינמ-מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי, ארגונים וגופים חוץ
 לנמ"א = לא נזכר במקום אחר*

 


