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המלצות עמותת ' סיכוי' – תחום התעסוקה

סיכוי:

החברהביןושותפותשוויוןלקדם1991מאזיחדשפועליםויהודיםלערביםמשותףארגוןהוא'סיכוי'
החברהוהנהגתערביותמקומיותרשויותעםעובדת'סיכוי'עמותתבישראל.והיהודיתהערבית
מדיניותשינויילחוללכדיהרחב,והציבורהתקשורתציבוריים,גופיםממשלה,משרדימולהערבית

הערבים-פלסטיניםלאזרחיםמשותפיםולמרחביםמשותפיםלחייםומהותי,חומרילשוויוןשיביאו
ולאזרחים היהודים החיים בישראל.

הקדמה:

אשרמשמעותיותתמורותשתילאורהערביתבחברההתעסוקהמצבשלסקירהכוללזהמסמך
לשניםהערביתבחברהכלכלילפיתוחהממשלההחלטתהינההראשונההאחרונות.בשניםחלו

לשנתהוארכהואשר,2020בדצמברלסיומהמגיעהאשר)922ממשלה(החלטת2016-2020
הממשלהעלכיגםקבעהזוממשלההחלטת).25.10.20מיום468(מס'ממשלהבהחלטת2021
הינההשנייההתמורההרלוונטיים.הממשלהמשרדיאלובימיםמגבשיםאותההמשךתכניתלהכין

הערבית,בחברההתעסוקהועלבכלל,בישראל,התעסוקהשוקעלוהשלכותיוהקורונהמשבר
השוניםהחסמיםאתממפה,922החלטההישגיאתהמסמךבוחןאלו,תמורותרקעעלבפרט.

המלצותולצדםהמקומיהתעסוקהבשוקחלקלקחתהערביםהאזרחיםמןומונעיםהמעכבים
מדיניות לממשלה אשר באות לתת מענה, גם אם חלקי לעיתים, לאותם חסמים.

אדםזכותהיאבכבודולהתפרנסלעבודהזכותראשית,יסוד:הנחותשלושעלמתבססזהמסמך
אתלהנגישהמדינהחובתזוהישנית,שוויוני.באופןהמדינהואזרח/יתאדםלכלהמגיעהבסיסית

קבוצה,כלשלהייחודייםלצרכיםהתאמתולרבותשונות,אוכלוסייהלקבוצותהתעסוקהשוק
ובנותבניכךובתוךהאזרחיםכלשלוהמלאהשוויוניהמיטבי,שילובםלהבטחתפעולותוביצוע

לאהשפעהוכוחעוצמהבעלתיישותהינההממשלהשלישית,התעסוקה.בשוקהערבית,החברה
מניעת,ערביםלעובדיםהביקושבעידודמרכזישחקן""הינהכןועלהתעסוקהשוקעלמבוטל

אפלייתם ושיפור תנאי העסקתם.

החברהמןלעובדיםהביקושאתהמקטיניםבחסמיםמתמקדותזהבמסמךההמלצותלפיכך,
לממשלהישאשרלחסמיםהמלצותינואתהגבלנוכמו-כן,הפרטי.בשוקמעסיקיםבקרבהערבית



לאישירהממשלתיתהתערבותללאכיברורבאופןלומרישלהסרתם.להתערבוהכליםהיכולתאת
ניתן לצפות לצמצום הפערים בהיקף ואיכות התעסוקה בין החברה הערבית והיהודית.

יפורטעליה922החלטההייתההאחרונותבשניםביותרהמשמעותיתהממשלתיתההתערבות
המשאביםבחלוקתהאפליהלצמצוםבדרךמשמעותיוצעדתקדימי,מהלךהיותהאףעלבהמשך.

יהודיםאזרחיםביןהחומרייםהפעריםלסגירתהדרךכיסבוריםאנוהערבית,לחברההחומריים
תוכניתלגבשישלהשלימהמנתועלארוכהעודוהערביותהיהודיותהמקומיותהרשויותוביןוערבים
זהובמובןהקורונהמשברבעקבותהחריפובהמשך,שיובאכפיאלו,פערים.922להחלטההמשך
עלהמשברשלהקשותלהשלכותגםלהתייחסההמשךתכניתעללכןנפגעו.התכניתהישגי

החברה הערבית ולכלול מאמץ מיוחד להתגבר עליהן.

עםרבה,במידהיתאפשר,הערביתבחברההתעסוקהבתחוםשיפורכיסבוריםאנולכך,בהמשך
וההשכלההחינוךושירותיהערביותהמקומיותהרשויותחיזוקערבים,ביישוביםהתשתיותשיפור

כן,עללמעסיקים.הערביםהעובדיםהיצעשלוהנגשההגדלהגםיאפשרואשרהערביתבחברה
אחריםבחסמיםהמתמקדיםארגוניםשלנוספותלהמלצותמשלימותהינןבמסמךההמלצות
זהמסמךכילציין,ישתעסוקתיים.חסמיםלרבותהערביתהחברהשלכלכליפיתוחבפניהעומדים

התייחסותמייחדאינולצערנו,וכן,הציבוריבשירותהערביתהחברהמןעובדיםבשילובעוסקאינו
בעתידכימקוויםאנוייחודיים.ואתגריםחסמיםעםהמתמודדיםהנגבתושבילתעסוקתספציפית

הקיימותההמלצותאתלהתאיםו\אואלולחסמיםספציפיבאופןהמתייחסותהמלצותלספקנוכל
אליהם.

תעסוקה בחברה הערבית – נתונים כלליים

לעומתבמשקערביםשלהתעסוקהבשיעורימשמעותייםפעריםנמצאוהקורונהמשברטרםעוד
,87.9%עלעמדהעובדים64–25בגילאיהיהודיםהגבריםשיעורבעוד,2020לינוארנכון.1יהודים
לזהותניתןכאשר70.7%עלעמדתקופהובאותהגילאיםבאותםהעובדיםהערביםהגבריםשיעור

ביןפעריםנמצאוהנשיםבקרבגם.77.5%עלשיעורםעמדאז2017שנתמאזירידהמגמת
ניתןהנשיםבקרבכיאם2)36.8%(עובדותערביותנשיםלעומת)83.8%(עובדותיהודיותנשים

בכלהממשלהיעדי3בלבד.25%עלשיעורןעמד2009בשנתכאשרמסוימתעליהמגמתלזהות
בקרב83%ו-נשיםבקרבהעסקהשיעורי53%הינם2030לשנתהערביתבחברהלתעסוקההנוגע
התערבותכיברוראלו.מיעדיםייגזרוהבאההחומשתכניתיעדיכילוודאיקרובכאשרגברים

4פעילה של הממשלה הינה חיונית על מנת לעמוד ביעדים אלו.

שלהממוצעתההכנסהעלישירבאופןמשפיעיםהערביתבחברההנמוכיםהתעסוקהשיעורי
יתרייצוגוקייםיהודיםביתמשקישלמזומחציתהיא,2019לשנתנכוןאשר,ערביםביתמשקי

13.4%לעומתהערביותמהמשפחות45.3%(בישראלהעניותהמשפחותבקרבערביםשל

.47מעמ'החל,2020ההסדריםחוקטיוטתר'4

.14.9.20מיוםההיטק,ענףעלבדגשהערביתבחברהושכרתעסוקהנתוניהממממחקרר'3

בחברה הערבית: מדיניות חזרה לשיעורי התעסוקה טרוםמריאן תחאוכו, טלי לרום, וקיריל מושקלב, משבר התעסוקה2
אהרון.מכון,2020אוגוסטהמשבר,

להוציא החברה החרדית אשר עומדת בפני חסמים אחרים שאינם נכללים במסמך זה.1



שהם,32%עלהעומדיםבשכרהמשמעותייםהפעריםאתלהוסיףיש. לכך5היהודיות)מהמשפחות
פריוןעםבעבודותיתרוייצוגהערביתבחברהיותרנמוכהאנושיהוןרמתשלתוצאההיתר,בין

חברתיותתופעותעםלהתמודדבבואההערביתהחברהאתמחלישהזותעסוקתית מציאות6נמוך.
שליליות נוספות כגון: אלימות, פשיעה, אי ביטחון תזונתי ועוד.

אזרחיםשילובעללתפיסתנו,ביותר,המשמעותיבאופןהשפיעואשרתופעותבשתינדוןאנוכאמור
הקורונה.ומשבר922ממשלההחלטתהתעסוקה:בשוקערבים

:922החלטההשפעותהערבית –בחברהתעסוקה.1

1.89כ-)922להחלטה(בהתאםכלכלילפיתוחהחומשתכניתתקציב₪מיליארד10כ-מתוך
מיליון863כ-שלבסךתקציביםנוצלובפועל,.7והכלכלההתעסוקהלתחוםהוקצוש"חמיליארד

העבודהמשרדעיקריים:ממשלהמשרדילשנייועד922החלטהמתוקףהייעודיהתקציב.8ש"ח
והרווחה ומשרד הכלכלה.

להכווןריאן""מרכזישלוהפעלההקמה-האחדמישורים,בשניפעלוהרווחההעבודהמשרד
אלהתחומיםלשניהוקצהסה"כ.9היוםומעונותהמשפחתוניםהיצעהרחבת-והשניתעסוקתי,

₪.מיליון353כ-שלתקציב

להעסקתמעסיקיםתמרוץתעשיה,אזוריופיתוחשיווקמישורים:בארבעהפעלהכלכלהמשרד
ותמיכההייטקתעשייתעידודובינוניים,קטניםבעסקיםתמיכהתעסוקה),(מסלוליערביםעובדים

תעשיהאזוריופיתוחלשיווקהקשורבכל₪.מיליון672שלבסךתקציבהוקצהסה"כביצואנים.
נוצלומתוכםכאשרמלש"ח124ב-תוקצבומעסיקיםתמרותמסלולימהתקציב.10%כ-רקנוצלו

להפחיתמבלי.11ערביםלעובדיםחדשותמשרות1985נוצרואלוממסלוליםכתוצאה.10מלש"ח99
לשוקהנוגעבכלביםבטיפהדברשלבסופושמדוברהריהתעסוקה,מסלולישלבחשיבותםכמובן

מסלוליבמסגרתהממשלתיהמענהמקרהבכלכימצביעיםאלונתוניםכמו-כן,הכללי.התעסוקה
ועלבמשקהערביתהחברהמןלעובדיםהביקושעלמוגבלהשפעהפוטנציאלבעלהינוהתעסוקה

כלים–הכלכליתמדיניותהלקידוםיותרואפקטיבייםחדשיםכליםולקדםלפתחהממשלהעלכן
אשר חלקם מגולמים בהמלצות מסמך זה.

תעסוקה בחברה הערבית – השפעות משבר הקורונה:.2

.22.9.20מיום9מס'בינמשרדיתהיגויועדתהמיעוטים,שלכלכלילפיתוחהרשותחברתי,לשוויוןהמשרדמצגתר'11

,2016-2020בשניםהמיעוטיםבאוכלוסייתכלכלי-פיתוחוהשפעותיההממשלהשל922החלטהיישוםניתוח10
2021ינוארמ.מ.מ.,

מעונות15ו-דרךלאבןהגיעו16הושלמו,4שתוקצבויוםמעונות35מתוך22.9.20מיוםההיגויועדתלדוחבהתאם9
יום טרם תוקצבו כלל.

הרשות,922הממשלההחלטתיישוםסטטוסהמיעוטים,שלכלכלילפיתוחהרשותחברתי,לשוויוןהמשרדמצגתר'8
.21/06/2021ערביתחברהלענייניהמיוחדתהוועדההמיעוטים,מגזרשלכלכלילפיתוח

הרשות,922הממשלההחלטתיישוםסטטוסהמיעוטים,שלכלכלילפיתוחהרשותחברתי,לשוויוןהמשרדמצגתר'7
.21/06/2021ערביתחברהלענייניהמיוחדתהוועדההמיעוטים,מגזרשלכלכלילפיתוח

.2021אפריל,2020וחשבוןדיןישראל,בנקר'6

אהרון.מכון,2020אפרילהערבית,בחברההקורונהמשברמושקלב,וקירילתחאוכומריאן5



טרםגםגדוליםהיוישראלבמדינתיהודיםואזרחיםערביםאזרחיםביןהכלכלייםהפעריםכאמור,
המלצותברוחומותאמתישירההתערבותללאמשמעותיתיחריפוהנראהוככלהקורונה,משבר
עלומשפיעותמגוונותרבות,הןהכלכלהעלהקורונההשפעותכידוע,נוספות.והמלצותזהמסמך

הינן,אשרהמשברשלהשפעותשלושלהציגלנכוןמצאנואנוועקיף.ישירבאופןהתעסוקהשוק
בעינינו, המשמעותיות ביותר והרלוונטיות ביותר לחברה הערבית.

ואבטלה:פיטוריןשיעורי2.1

כ-המהווים20%כ-עלעמדבמשקהאבטלהשיעור),2020מאי–(מרץהקורונהמשברבעקבות
היוהאבטלהלמעגלהחדשיםהמצטרפיםמן17.3%המשברבתחילתעבודה.דורשיאלף850

בקרבכלומר,בלבד.14.2%עלעמד2018בשנתהמועסקיםמביןהערביםששיעורבעודערבים,
בכלחסרנתוןמהווהזהנתוןאףכינצייןערבים.שליתרייצוגהיההראשוןבגלהחדשיםהמובטלים

ובכללאבטלהלדמיזכאיםאינםהערביתמהחברהשרביםהעובדהנוכחהערביתלחברההנוגע
להאשרהשחורה,פורמלית/הכלכלההלאהכלכלהעובדיגםכמו,18-20בגילאיצעיריםזה

שיעורים לא מעטים בחברה הערבית (ולכך מגוון סיבות אשר על חלקן נדון במסמך זה). 

תעסוקהדורשיאלף25הערביתבחברההיולמשברקודםחברתי,לשיוויוןהמשרדנתוניפיעל
מספר,2020ממאיהתעסוקהשירותלנתוניבהתאם.12התעסוקהבלשכותהתייצבואשר

מכלל19%שהיוו13אלף190עלעמדהערביתהחברהמקרבהתעסוקהבשירותהמתייצבים
בהתאםכייצוין,.14במשקהמועסקיםכללמשיעור13.9%רקכאמור,שהם,למרותהמתייצבים

מןקשהשנפגעומענפיםהיואלף73.5מתייצביםאותםמתוךחברתילשוויוןהמשרדלדו"ח
15המשבר: מסעדנות, תיירות ומכירות ושירותים.

התעסוקהשירותנתוניבמשק:התעסוקהלמצבהנוגעיםדו"חותשלושהפורסמו2020באוגוסט
העבודהדורשיאחוזבעלותהעריםרשימתבראשכאשרעבודה,דורשיאלף766כ-עלמצביעים

ורהט26.9%–נצרת,27.3%פאחםאל(אוםהערביותהמקומיותהרשויותנמצאותביותרהגבוה
אלף72כ-שמתוכםמובטלים,אלף486עלמצביעההראשיהכלכלןשלסקירה.16)24.8%

אשראבטלהדמימקבליאלף512כ-עלמצביעיםהלאומיהביטוחנתוני.17ערביםמובטלים
שאינםהמובטליםאתכולללאזהנתוןכילזכוריש).14.3%(כ-ערביםהםאלף73.5כ-מתוכם
ההנחהולכןפורמאלית),הבלתיבכלכלהמועסקיםוכן,18-20בני(צעיריםאבטלהלדמיזכאים

גםניתןהקורונהתקופתשלבסיומהשאנועתהיותר.גבוהבפועלהערביםהמובטליםמספרכיהיא
עלהמצביע(מ.מ.מ)הכנסתשלוהמידעהמחקרמרכזשלדו"חכגוןיותרמהימנותהשוואותלבצע
המובטליםלמספרבהשוואהלשלישיהראשוןהסגרביןהיהודיםהמובטליםבמספר22%שלירידה

18זמן.טווחבאותובלבד14%ב-ירדאשרהערבים

.2021יונינתונים,ריכוז–הקורונהמגפתבצלהערביתהחברההכנסת,שלוהמידעהמחקרמרכז18

.2020אוגוסטלחודשנכוןהעבודהשוקעלהקורונהמשברהשפעתהראשי,הכלכלן17

.14.9.20מיוםפרסוםהתעסוקהשירות,2020אוגוסטחודשיפרסום–העבודהשוקדופק16

שם15

מצגת הנ"ל.14

בחברההתעסוקהעלהמשברלהשפעתפתרונותמציאת–17.5.20מיוםהעבדוהבזרועאסטרטגיהאגףמצגת13
מתו73.5כ-הנ"ל,חברתילשוויוןהמשרדלדוחבהתאםכילציין,ישהערבית.

.6.5.20ערביתחברה–מהמשבריציאהתכנית–חברתילשוויוןהמשרדר'12



עצמובפניחסם(ומהוויםבמשקהתעסוקתיתלמציאותבנוגעהבהירותאימייצריםהנתוניםריבוי
העבודהדורשימביןוערביותערביםשלהיתרייצוגהואלכולםהמשותףאולםבהמשך)שיפורטכפי

ומקבלי הקצבאות.

המשמעות של הנתונים הנ"ל מתעצמת לאור הקשיים בחזרה לקו העבודה כפי שמפורטים להלן.

התעסוקה:לשוקבחזרהקושי2.2

יתרייצוגלזהותניתןשכןהעתידאלבהסתכלותגםאלהנתוניםשלהמשמעותיותרעודמדאיגה
לאורךהתעסוקהלמעגלמחוץלהיוותרגבוהבסיכוןהנמצאותאוכלוסייהקבוצותבקרבערביםשל

זמן.

במשברבענפיםעובדותהערביותמהנשים20% כיחושפתוהערביתהיהודיתהחברהביןהשוואה
בענפיםעובדיםהערביםמהגברים18%ו-היהודיות,מהנשים16%לעומתלעיל)שפורט(כפי

ביותרהמשמעותיבאופןשנפגעוהשכיריםככלל,.19היהודיםמהעובדים14.8%לעומתבמשבר
ישלכךגבוה.אלהבקבוצותהערביםושיעור,נמוכההכנסהבעליהצעיריםהםכהעדמהמשבר

ניתןשבהםידובמשלחיההייטקבתעשייתוכןהציבוריבמגזרהערביםשלהחסרייצוגאתלהוסיף
לעבוד מרחוק, אשר נפגעו פחות מן המשבר.

נמצאיםאלהעובדים.מקצועיתהכשרהחסריעובדיםבקרבערביםשליתרייצוגקייםבנוסף,
המועסקיםבקרבבעיקרשכיחההמשברבעקבותהאבטלהשכןממושכתאבטלהשלבסכנה

מהעובדים45%(הערביםמקרבצעיריםעובדיםשלגבוהשיעורקייםכילזכורישהחלשים.
שלגבוהשיעורקייםכן,כמוהיהודים).מהעובדיםבלבד30%לעומת35גילעדצעיריםהערבים
ניתוחפיעלוכן,20מהיהודים)3%לעומתמהערבים10%(מקצועייםבלתיידבמשלחיעובדים

אצל55%(לעומתבגרותעדשלהשכלהבעליהםהערביםמהמובטלים78%אהרון,מכוןשל
היהודים).

כיגבוההסבירותוקיימתיותרתחרותייהיההעובדיםישובואליוהתעסוקהשוקכילהניחיש
למוסדותנגישותבאיןדיגיטליים).כישוריםזה(ובכללואחריםנוספיםכישוריםידרשומעסיקים

ניתן.21הללוהמיומנויותאתחסריםהערביםהעובדיםמןרביםהשכלהומוסדותטכנולוגייםהכשרה
כוחצמצוםבאמצעותהוצאותלהפחיתכוונהמתוךהמעסיקיםע"יידרשואלהכישוריםכילהניח

אדם ועל כן, העובדים הערבים צפויים להיוותר מחוץ למעגל העבודה.

כתוצאהלפגיעהביותרהגבוהבסיכוןהאוכלוסייהקבוצתכיעולהטאובמרכזשלממחקר
זוקבוצהשכן,22הערביםהצעיריםהגבריםקבוצתהןהגילקבוצותבכלאוטומציהמתהליכי

ומלונאות).מזוןאחסון,הובלה,יצור,(בניה,לאוטומציהגבוהסיכויבעליבענפיםיתרבייצוגנמצאת

25-34בגילאיםהגבריםמקרב25%היהודים;מקרב25%לעומת16-24בגילאיהערביםהגבריםמקרב2240%
וירוסטאוב-מכון(ר'היהודים.הגבריםמקרבבלבד9%לעומת35-54ביגלאי25%היהודים;מקרב12%לעומת

).19.8.20מיוםניירמוכניםאנחנוהאם–בישראלהעבודהבשוקהאוטומציהאתלהאיץעשיויהקורונה

ר' למשל מצגת מכון אהרון משבר התעסוקה בחברה הערבית: מדיינות חזרה לשעורי התעסוקה טרום המשבר, דר'21
בסיסיות.דיגיטאליותיכולותללאהערביםמהמועסקים80%מעללפיההנ"ל19.10.20מיוםואח'תחאוכומריאן

ר' מכון אהרון20

מצגת הנ"ל.19



הםכיוברוראוטומציהתהליכישלההשלכותאתלנתחהיכולתאתסיכויבידיאיןכילצייןחשוב
הםאותואשרהאדםלכוחלדאגהבמקבילמתנהליםהםעודכלשלילייםבהכרחאינםלכשעצמם
מחליפים.

עובדיםשלבחזרהאלוקשייםעללהקלאמוריםאשרמהלכיםמספרכוללים2030ישראליעדי
לטיובאלאהביקושלהגברתממשלתייםמהלכיםכולליםאינםהםאולםהתעסוקהלשוקערבים

בהיצעתלוייםאינםאשרחסמיםישנםהביקושברמתישנםכיסבוריםאנובעודהעובדיםהיצע
הפעריםוכןבמשקהשוניםהתעסוקהבענפיערביםעובדיםשלאחידלאייצוגולראיההעובדים

בשילובם החוזר בעבודה.

המשמעות של הנתונים הנ"ל מתעצמת בכל הנוגע לצעירים בחברה הערבית כפי שמפורטים להלן.

מעשחסריצעירים2.3

מבחינהשכןבחייהםמפנהנקודתבפניעומדיםאחריוהבאותוהשנים18לגילהמגיעיםצעירים
לעצמםלפלסונדרשיםמעשיהםעלאחראיםלעצמאים,הופכיםהםוהחוק,החברהבעינירשמית,

לכניסהקשורהשבהןהמהותיתכאשרמורכבות,בבחירותכרוךזהמעברכבוגרים.דרכםאת
משתלביםאינןאלהבגילאיםהצעיריםכאשרהעל–תיכוניים.הלימודיםאוהעבודהלמעגל

מוגדריםהמקצועית,הספרותלפיהם,העבודהבשוקאומקצועיתבהכשרהלימודיות,במסגרות
23כחסרי מעש.

משתלביםולכןלאומילשירותאוהביטחוןלכוחותמתגייסיםרובםאשרהיהודיםהצעיריםמןבשונה
התיכוןמסיוםמיידיכמעטמעברעםמתמודדיםערביםצעיריםלערך,21בגילהתעסוקהבשוק

אשרו-"קשות")("רכות"תעסוקתיותומיומנויותמקצועייםכליםחסריהםכאשרכבוגרים,לחייהם
המאפשרותבמסגרותמחסורקייםועוד,זאתעתידם.ותכנוןהחלטותבקבלתקריטייםהינם

להםולהקנותלקהילה,שייכותתחושתהצעיריםאצללהגבירעשויותאשרהקהילהבתוךהתנדבות
לצרכיםומותאמתגבוהפריוןבעלתאיכותית,בתעסוקהבהשתלבותיסייעואשרומיומנויותכלים

24ולשאיפות שלהם.

היותםמכוחלהם,היחודייםרביםחסמיםעםמתמודדיםזהבגילערביםצעיריםלאמור,נוסף
התעסוקהבשוקאפליהשפה,חסמיהיתר,ביןכוללים,אלוחסמיםבישראל.בחברהאתנימיעוט

,26הציבורילמגזרבשילובמובניםחסמיםאוטומציה,תהליכי,25דלותתשתיותלאומי,רקעעל
אלוחסמיםערבים.ביישוביםתעשייהבאזורימשמעותיומחסורתעסוקהלמוקדינמוכהנגישות

מחדאשרהתעסוקהבשוקדרכםבתחילתהנמצאיםהצעיריםעלדווקאשאתביתרמשפיעים
בחסמיםנתקליםומאידךשלהםאוהחברהבציפיותלעמודונדרשיםחלומותשאיפות,בעלי

מורכבים אלו.

.2021יוניסיכוי,עמותתהציבורי,בשירותהערביםהאזרחיםשלההולםהייצוג26

פערים בשירותי התחבורה הציבורית בישראל בין יישובים ערבים ויהודיים בישראל, עמותת סיכוי, פברואר25
2021.

.23עמהחנוך,למשרדמוגש,2014בר,רוניתבישראל,וצערים/ותנוערהתנדבותוקידוםפיתוח24

23NEET youth in aftermath of the crisis: challenges and policies, OECD SOCIALemployment and
migration, working papers no.164, paris: OECD publishing.



ויהודיםערבים—בישראלהצעיריםבקרבהמעשחסרישיעורכימראה2012משנתOECDה-דוח
משמעותייםפעריםלזהותניתןזוקבוצהבתוך.28%עלועומדOECDבמדינותמהגבוהיםהוא—
בקרב)14%(המעשחסרילשיעורבהשוואההערביםהגבריםבקרב)28%(המעשחסרישיעורבין

65%ו-עבודהמחפשיםאינםהמעשחסריהערביםהגבריםמן90%כמו-כן,היהודים.הגברים
הגילשקבוצתככללמצואניתןיותרמדאיגיםנתונים27חודשים.12מעלמעש"ב-"חוסרנמצאים

בגילאיהערביםהצעיריםמן40%כ-כימצאו)2011נתוניעל(מבוססודהןאקשטייןוכךיורדת
זהנתון.28היהודיתבחברהלמקבליהםכפולכמעטשהואשיעור-מעשחסרימוגדרים18-22

30.4%כימצאאשר)2019נתוניעל(מבוססשביבומרביחיאחאג'נסריןשלהמחקרעםמתכתב
מהפרשנובעהנתוניםביןההבדל29לומדים.ואינםעובדיםאינםהערביםוהצעירותמהצעירים

השנים בין המחקרים וכן בשוני בהגדרות של חוסר מעש כפי שיפורט להלן.

במסגרותצעיריםשלההשתלבותכחוסרהמקצועיתבספרותמוגדרתהמעשחוסרתופעתכאמור,
הטרוגניתהינהזוקבוצהכמהעדחשפומחקריםהעבודה.בשוקאומקצועיתבהכשרהלימודיות,

שאינםצעיריםלחילופיןאופעילבאופןתעסוקהמחפשיםו\אולעבודהזמיניםצעיריםכוללתאשר
פתרונותסטפיתוחשלהחשיבותאתמדגישזהדברעבודה.מחפשיםאינםאולעבודהזמינים

בכוחםשישהמעש,חסריהצעיריםקבוצתאתהמרכיבותהשונותהקבוצותלתתהמותאםמגוון
לענות על הצרכים להשתלבות בשוק התעסוקה.

בשוקלהשתלבהערביםהצעיריםשלהיכולתעלהמעשחוסרלתופעתשישלהשלכותבנוסף
מתאימותמסגרותהיעדרתעסוקתי.ביטחוןהמבטיחותגבוההפריוןבעלותבעבודותהתעסוקה,

בפעילותמעורבותאולפשיעה,זליגההיאשבהםוהעיקריתרבות,לסכנותאותםחושפתלצעירים
הצוותדוחומשמעות.משמעתלקבליכוליםבהמסגרתאוהכנסה,מקורותאחרבחיפושחוקיתלא

חסריצעיריםזירתכיציין,30הערביתבחברהוהאלימותהפשיעהבתופעתלטיפולמשרדיהבין
בחברהוהפשיעההאלימותתופעתשלהעומקבגורמילטיפולעיקריתפעולהזירתהיאהמעש

הערבית.

בקרבהערבילמגזרהיהודיהמגזרביןהעבירותביצועבשיעורניכרפערקייםכימראיםהנתונים
-44%-עלעומדבעבירותהמורשעיםבכללהערביםהקטיניםששיעורכך,הצעירההאוכלוסייה

בתוךהעבירותמבצעיצעיריםבקרבגםלמצואניתןדומהמגמה,31באוכלוסייהמשיעורםכפול
7.3%הערביבמגזרבעודהיהודים:העבירותמבצעיביןהצעיריםשלחלקםלעומתהערביהמגזר

.32בלבדמהמורשעים5.1%היוואלהגילאיםהיהודיבמגזר,24-20בגילאיםהיומהמורשעים

סיכום:

.37ע.מ,2020מדניותמסמךהערבית,בחברהוהאלימותהפשיעהעםלהתמודידותהמכ"ליםועדתהמלצות32

הנתוניםלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה,אתר70מספר2019לישראלסטטיסטישנתוןומשפט,פשיעה31
מתייחסים לתושבי ישראל בלבד

.2020מדניותמסמךהערבית,בחברהוהאלימותהפשיעהעםלהתמודידותהמכ"ליםועדתהמלצות30

עמ',2019לדמוקרטיה,הישראליהמכוןשביב,ומורןיחיאחאג'נסריןבישראל,ערביםצעריםבקרבמעשחוסר29
13.

לדמוקרטיההישראליהמכוןירושלים:ערבים,צעיריםבקרבגבוהה.אבטלה2011דהן,ומומיצבי,אקשטיין,28
)פורום קיסריה לכלכלה וחברה(.

חברתי.לשיוויוןהמשרדשלצעיריםבנושאמשרדיביןבצוותהוצגהאשרTASCשלמצגתר'27



בחלוקתשניםרבתבאפליהונעוצותמגוונותהןהערביתהחברהשלוחולשתהלפגיעותההסיבות
המשאבים ומדיניות כלכלית ממשלתית לא שיוויונית ומותאמת.

העבודהמשוקיוצאותביותרהמוחלשותהקבוצותכימלמדיםבעולםאחרותממדינותנתונים
כלכליתופגיעהמוחלשתחברההינההערביתהחברהכיברוראליו.לחזורואחרונותראשונות
הערביתהחברהשלזוחולשההחיים.מהיבטיאחדבכלכמעטשניםרבתמאפלייהכתוצאה

והקצינוהחריפורקאשרבפרט,היהודית,לחברהובהשוואהככלל,גבוהיםאבטלהלאחוזיהביאה
ערביםעובדיםשלבחזרהמשמעותייםלקשייםעדיםאנולכך,בהתאםהקורונה.משברפרוץעם
להיקלטמערביםמנעואשרמבניים,מחסמיםוסבלשיוויוניהיהלאממילאאשרהתעסוקהשוקאל

במקומות עבודה לא כל שכן להתקדם בהם.

לצמצוםהמכווןואינטנסיבימותאםסיועללאתשתנהלאזוקשהכלכלית-תעסוקתיתמציאות
בשוקהערביתהחברהמןעובדיםשלומהירהמלאהולהשתלבותהמשברהשלכותשלמשמעותי
להיותימשיכוהערביםהעובדיםכיצופיםאנוממשלתיתהתערבותללאכאמור,33העבודה.

אלואתלהעדיףהנטייהנוכחנוספות),מודרותקבוצותעם(יחדלעבודהלחזרההאחרונים
הפניםקבוצתוהעדפתההחלטות,מקבלימשתייכיםאליהחברתיתקבוצהלאותההמשתייכים

במשברנפגעואשרבענפיםשלהםהיתרייצוגנוכחכמו-כן,34קודמים".עירך"ענייבבחינת
ולשמרלקלוטלמעסיקיםמשמעותיבתמרוץחשיבותישנה על-כן,להתאושש.ומתקשים

זה(ובכללההיצעבצדלפעוללהמשיךהממשלהעלבמקביל,.הערביתהחברהמןעובדים
בתשתיות כגון הכשרות מקצועיות, תשתיות תחבורה ציבורית וכו').

שיעורהעלאתשלהחיוביותההשפעותכיסבוריםאנולהלן,הובאואשרלנתוניםובהמשךכמו-כן
בצמיחהתתמוך–איכותיתמבחינהוהןכמותיתמבחינההן–הערביתבחברההתעסוקה
החלטתלפיכך,הקורונה.ממשברוהיעילההמהירהובהתאוששותהבישראלהחברהשלהכלכלית

אזרחיהכלפיזוחובתהאתלממשהמדינהשלהזדמנותהינה922ממשלהלהחלטתהמשך
ראשונימתווהמספקותזהבמסמךההמלצות.בישראלהחברהשלהכלכליעתידהאתולהבטיח

לחלק המתייחסת לתחום התעסוקה בהחלטה העתידית.

המלצותהינןכלליותהמלצותממוקדות.והמלצותכלליותלהמלצותנחלקותבמסמךהמלצותינו
ההמלצותשארליישוםתשתיתביישומןרואיםואנועתידיממשלתימהלךלכלנכונותאשרמאקרו

ספציפייםלחסמיםהמתייחסותהמלצותהינןהממוקדותההמלצותהמיטבית.להצלחתןותנאי
עידודוחוקהממשלתיהרכשעלדגששימתתוךמוגדריםתעסוקתייםבתחומיםזיהינואשר

השקעות הון ככלים להגדלת הביקוש לעובדים מן החברה הערבית.

.2020אפרילומנהלות,למנהליםמעשימדריך–קורונהבימיגםבארגוניםמגוונתלתעסוקהאקורדמדריךר'34

דר'דיברבראיוןכלכליסט.לעיתון13.4.20מיוםהתעסוקהבשירותומדיניותמחקרמנהלזהר,גלדר'עםראיוןר'33
זהר על האוכלוסיות הערבית והחרדית.



המלצות כלליות

ייצוג הולם בתהליכי גיבוש מדיניות, יישומה ותהליכי קבלת ההחלטות

מזכותםנגזרתהציבוריובשירותהמדינהבמוסדותהערביםלאזרחיםההולםהייצוגחובת
הסמכותבעליכלועלהממשלהעלזו,חובהלפילשוויון.בישראלהערביםהאזרחיםשלהחוקתית

כמו-כן,אלה.בגופיםהערביתהאוכלוסייהשלהולםלייצוגלדאוגציבורייםבגופיםנציגיםלמינוי
מפורש.באופןזאתמגדיר(מינויים)המדינהשירותבחוק15סעיף

שיתוףו\אוייצוגללאותוכננוגובשואשרממשלתיותותוכניותמדיניותכימלמדניסיוננובנוסף,
וכןהרלוונטיים,הממשלהבמשרדיוהניהולייםהמקצועייםהדרגיםמתוךערבים\ות,ונציגותנציגים

עומקבחסמינתקלותערבים,מקצועואנשיהערביהציבורהנהגתעםוהתייעצותשותפותללא
הערביתוהחברההערביםהיישוביםשלולצרכיםלמאפייניםהתאמתןאיבגלליישומןאתהמונעים

היהודיתהחברהביןהפעריםהתרחבותשלחדשיםמוקדיםלמעשההלכהמייצרותכךובשל
ייצוגבדברהמדינהשירותנציבותבהנחייתבאיחור,אםגםביטוי,קיבלואלותובנותוהערבית.

שלהבינייםבדו"ח35משבר,בתקופתהחלטותקבלתבמוקדיהאוכלוסיותלכללומגווןהולם
2019.36לשנתהגיווןובדו"חבכנסת,הקורונהמשברעםלהתמודדותהמיוחדתהוועדה

משמעותיתעסוקתיסקטורהינוהציבורישהשירותמכךלהתעלםניתןלאתעסוקתיתמבטמנק'
9,763מתוכםיחידות,96ב-עובדים80,198-כמועסקיםהמדינהבשירות2019לשנתנכוןמאוד.

עלהעומדבאוכלוסייהשיעורםלעומתהעובדיםמכללבלבד12.2%ומהוויםערביםעובדים
חיוניזהעיוותתיקוןכןועל–הממשלה–במדינההגדולהמעסיקבקרבייצוגבתתמדובר37.18%

במיוחד למאמץ הכולל לצמצום הפערים התעסוקתיים בין אזרחים יהודים וערבים.

עמדהבניירלמצואניתןהציבוריבשירותערביםעובדיםשלההולםלייצוגהנוגעותהמלצותינו
מנתעלאלוהמלצותלאמץממשלתימשרדלכלממליציםאנוהשנה.פרסמה'סיכוי'אשרייעודי

להגדיל את הייצוג ההולם של אזרחים ערבים במצבת כוח האדם שלו.

המלצותינו בנושא זה הן:

והבין-משרדייםהמשרדייםהעבודהבצוותיהערביםהאזרחיםשלההולםייצוגםהבטחת●
מןערביים\ותצוותחברי\ותשילובע"יחדשהממשלתיתמדיניותויישוםבגיבושהמעורבים

העוניםהמדינה,בשירותהבכיריםבדרגיםערביםעובדיםבנמצאשאיןככלהמניין.

המדינהשירותנציבות,2019התעסוקתיהגיווןדו"ח37

,2019תשעח-תשעט,לשנתהמדינהבשירותויצוגגיווןדו"חהמדינה,שירותאתמגווניםהמדינה,שירותנציבות36
.20.5.20ביוםפורסם

2.4.2020מיום03.23המדינהשירותנציבותהנחיית35



נוכחזה,בענייןהקריטריוניםאתלהגמישמקוםשישהרילצוותים,שבמינוילקריטריונים
חשיבות העיקרון של ייצוג הולם, העולה, בעיננו על חשיבות מינוי בדרגים בכירים בלבד.

התקבלהאשרסיכויעמותתשהגישהמידעחופשלבקשתהכלכלהמשרדתשובתעפ"י●
היותהערבית.החברהמןהינםהכלכלהבמשרדהעובדיםמןבלבד3.8%כ-2020בנובמבר

ומדובר במשרד חיוני ומשמעותי בכל הנוגע לקידום ושילוב החברה הערבית בשוק התעסוקה

וארגוניהערביתהחברהשלהייצוגייםהגופיםעםשוטפיםוהתייעצותשיתוףמנגנוניהקמת●
ביןמידעותעבורתרציפהתקשורתשקיפות,דורשיםאלומנגנוניםרלוונטיים.אזרחיתחברה

הצדדים הן בגיבוש המדיניות הממשלתית הן ביישומה והן בבקרה ובמדידתה.

איסוף נתונים, הגדרת מטרות, יעדים ומדדי תפוקה ותוצאה המתייחסים לחברה הערבית

ערבייםיישוביםביןגדוליםפעריםלהיווצרותהביאההשניםלאורךהמפלההממשלתיתהמדיניות
ממשלתייםצעדיםאףעלזאתהחייםתחומיבכלכמעטויהודיםערביםאזרחיםוביןויהודיים

).922מספרממשלההחלטת(כגוןושירותיםתקציביםשלהקצאהמנגנוניבמספרותיקונים
לצרכיםהמנגנוניםשלהדרושהההתאמהאתמספקיםאינםשיהיו,ככלחשוביםאלה,תיקונים

תוקנואשרהקצאהמנמנונישגםכךהקורונה)כגוןנסיבותנוכח(המשתניםהערביתהחברהשל
אינם מאפשרים ניצול מקסימלי של תקציבים.

שיטתיבאופןספציפיומידענתוניםאוסףאינוהממשלתיהעבודהתכנוןתהליךהיום,גםזאתעם
תרבותיים,חברתיים,מאפייניםמחדל,כברירתבחשבון,לוקחואינוהערביתלחברההמתייחס
תוכניותנוצרותרביםבתחומיםמכך,כתוצאההערביים.והיישוביםהאזרחיםשלוקניינייםתכנוניים

מוקדימייצרותהןולכןהערבית,בחברהיישוםבנותאינןאךהארצית,ברמההמיושמותממשלתיות
לאותםהארצייםהממשלתייםהיעדיםביןההלימהחוסרכמו-כן,חדשים.ואי-שיוויוןאפליה

ליעילותהנוגעבכלשלהםוהתוקףהמהימנותמןמפחיתהערביתהחברהשלייחודייםמאפיינים
המדיניותתכנוןעלומקשהמהימנהמצבתמונתקבלתמונעהערבית,החברהעלהתכניות

העתידית.
הערבית,ובחברהבכלל,במשק,האבטלההיקףלגביהבהירותחוסרהיאלכךמוחשיתדוגמה
כילצייןחשובלהם.הולםמענהומתןרלוונטייםחסמיםזיהויעלמקשיםהנתוניםריבויבפרט.

לתכניותרקולאהמתגבשתממשלתיתמדיניותאותכניתלכלמתייחסותאלההמלצותינו
החלטהשלההמשךלהחלטתעקיףאוישירבאופןבקשורותכאלהאוהערביתלחברהספציפיות

922.

המלצותינו בנושא זה הן:

לבצעשישבהתאמותשיעסוקמחקרביצועוכןורציףשיטתינתוניםאיסוףעלממליציםאנו●
משברבעקבותלבטחהמשתנההתעסוקהבשוקהערביתהחברהשלמיטבישילובלוודאכדי

הקורונה.
רלוונטייםוארגוניםולמומחיםלציבוריונגשנאסףאשרוהמידעהנתוניםכיממליציםאנו●

בחברה הערבית על מנת לשתפם בהפקת המסקנות מהם וגיבוש המענים הממשלתיים.



תעסוקתיתמציאותתמונתשתספקנהכךולהתאימןהנתוניםאיסוףשיטותאתלהתאיםיש●
בחברהמוחלשותלאוכלוסיותמיוחדתהתייחסותתוךהערביתהחברהשלותקפהמהימנה

הערבית (ובכלל זה נשים, האזרחים הערבים-בדואים בנגב, אנשים עם מוגבלויות).

ולהטמיעםהערביתלחברהספציפייםומדדיםיעדיםלקבועיששנאספיםלנתוניםבהתאם●
בתכניות העבודה הממשלתיות.

הסברה והנגשה של מידע ושירותים לאזרחים הערבים

זהות,בעלתאוכלוסייהקבוצתמהווהכמו-כןהמדינה,מאזרחי18%כ-מהווההערביתהחברה
אינוהציבורלכלרלוונטימידעכיושובשובלדעתנוכחיםאנוזאת,עםייחודיות.ותרבותשפה

המדיהבערוצימופץואינוהערביתלתרבותמותאםאינוהערבית,בשפהומונגשמתורגם
הממשלתייםהשירותיםהנגשתסביבפעריםישנםכמו-כן,הערבית.החברהבקרבהפופולאריים

ברמתוהןערביים,ליישוביםשירותיםשלהגיאוגרפיתההנגשהברמתהןהערבית,לחברה
למיצויהערביםהאזרחיםבפנימשמעותירוחבחסםמהווהזואפליההמקוונים.השירותים
אשרועוד,מסהטבותקצבאות,מענקים,כגוןומשאבים,תקציביםמימושומונעתזכויותיהם,

מוקצים לסיוע לכלל האזרחים, כולל לערבים.

גםנעוציםהערביתהחברהמןלעובדיםהביקושהגדלתבפניהחסמיםכילנוברורלכךבמקביל
להפעילשישמשליםכליהיאלמעסיקיםהמדינהשלהסברהלתפיסתנו,כן,עלהמעסיקיםבקרב

ליידוערבהחשיבותישנההפרטי.בשוקהולםייצוגלהבטחתנוספיםרגולטורייםלכליםבמקביל
האוסריםוחוקיםהנחיותלגביוכןוחובותיהםזכויותיהםאודותלעבודהומועמדיםעובדיםמעסיקים,

בכלל,בכך,הצורךאתמדגישיםלעיל,שפורטוכפיהקורונה,משברהשלכותבתעסוקה.אפליה
למעסיקיםמכוונתתהיהאשרבהסברהחשיבותרואיםאנובנוסף,בפרט.הערבית,ולחברה
הכלכלי,המשברבצלגםתעסוקתי,וגיווןהולםייצוגשלהחשיבותבדברכאחד)וערבים(יהודים

ויחדד את הנחיות החוקים האוסרים אפליה בתעסוקה.
המלצותינו בנושא זה הן:

מילויעלבדגשהממשלתיים,השירותיםכללשלההנגשהלהבטחתייעודייםתקציביםהקצאת●
טפסים ושליחת\העלאת מסמכים הן במדיה הדיגיטלית, והן ובאופן ידני, בשפה הערבית.

ושהמידעהולמתבאיכותהינוושירותים,הודעותטפסים,שללערביתהתרגוםכילהקפידיש●
מועבר באופן ברור.

מקבליםערבים,נציגיםכולליםהשוניםהמשרדיםשלההסברהמערכיכילהקפידיש●
גםהצורך,שעולהוככלהערבים,לאזרחיםוהסברהלפרסוםומספקיםמתאימיםתקציבים

מתייעצים ומשתפים את נציגי החברה הערבית בתכנון והוצאה לפועל של מהלכי הסברה.
מוקמיםו\אותחבורתיתמונגשיםלסניףהגעההמצריכיםממשלתייםשירותיםכילהקפידיש●

להקפידישכמו-כן,יהודיים.לישוביםבהשוואהשיוויוניובאופןהצורךעפ"יערבייםביישובים
שהשירות ניתן במועדים קבועים, בתדירות גבוהה ותוך יידוע הציבור לגבי מועדי מתן השירות.



למענקיםערביתדוברימוקדניםבאמצעותטלפוניתהנגשהשלקיומהעללהקפידיש●
מוגבלות,עםלאנשיםמענקיםלקשישים,+67מענקי(למשלכאמורהנגשההדורשיםעתידיים

לתושבים באזורים עם בעיות דיגיטציה כגון הכפרים הבלתי מוכרים בנגב). 
הגיווןלחשיבותהמתייחסלמעסיקיםותרבותיתשפתיתמונגשהסברהקמפייןליזום●

לעובדים,הפונהקמפייןליזוםישבמקביללקידומו.ודרכיםהחוקייםהיבטיוהתעסוקתי,
וההגנההתעסוקתיותלזכויותיהםהמתייחסלעבודהומועמדיםבחל"תעובדיםאומפוטרים

החוקית לה הם זכאים מפני אפלייה במקום העבודה

המלצות ממוקדות

הביקוש לעובדים מן החברה הערבית – רקע ונתונים

ישהעבודה,למעגללשובערביםעובדיםשלמיוחדוקושיחריף,תעסוקתימשברשלאלהבימים
העבודה,ממעגלנפלטואשראוכלוסיות,להעסיקמעסיקיםלתמרץניתןכיצדלבחוןמקום

ונתקלות בקושי להשתלב בשוק העבודה.
ערבים.לעובדיםיותרנמוךלביקושגרםאשרשוקכשלהתקייםהקורונה,למשברקודםגם

שעמדהכלליהעסקיבמגזרערביםעובדיםשלהנמוךשיעורםהואזהשלביותרהמובהקהביטוי
ועוניאבטלהאחוזיהואערביםלעובדיםנמוךביקוששלהישירה. התוצאה38בלבד6.5%כ-על

ביחסנמוכותבדרגותהעסקהערבים,אזרחיםשלגבוההשתכרותפוטנציאלמולאלגבוהים,
עובדיםלביןובינםעצמםלביןערביםעובדיםביןהוגנתלאתחרותהערבים,העובדיםליכולות

יהודיים וכן סגרגציה על רקע לאומי בין אזרחי המדינה.
מעסיקיםידיעללא-יהודייםעובדיםאפלייתהיאערביםלעובדיםהנמוךלביקושהסיבותאחת

מעסיקיםשלפסיכולוגימצורךלנבועיכולאףהדברבנוסף,דתי.אולאומירקעעל-יהודיים
יהודיםמעסיקיםכימצאהכלכלהמשרדשלמחקרומוכרת.הומוגניתאנושיתעבודהבסביבת
עלמדווחיםערביםעובדיםכימצאהלמ"סלכך,בהתאם.39ערביםעובדיםלהעסיקחוששים

עפ"יכאשר,אחרותמוחלשותלקבוצותביחסהעבודהבמקוםביותרהגבוהיםהאפליהשיעורי
הקבוצותמקרבביותרהשלילימהיחססובלתהערביתהאוכלוסייהלדמוקרטיה,הישראליהמכון
מןמעסיקיםאצלעובדיםבמשקהערביםהעובדיםמןשלישכשניבנוסף.40התעסוקהבשוק

מדימעטעושההממשלהכיסבוריםאנוקיימות.אינןאלותפיסותבקרבםאשר41הערביתהחברה
הביקושבהזו,בתקופהשאתביתרנכוןוהואהמשבר,טרםנכוןהיההדבר-זותופעהלצמצםכדי

הכללי לעובדים במשק יורד.

בקרב האוכלוסייה הערבית ושילווה השוויוניסקירות ומחקרים בנושא עסקים בבעלות ערבית, קידום התעסוקה41
בכלכלה הישראלית, משרד  התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה.

2018בישראל,תעסוקתיתאפליהלדמוקרטיה,הישראליהמכון40

וההיפך.יהודיםבעסקיםהעובדיםערבים1/2014הכלכלהמשרדדו"ח39

ר' א. מלחי וג. ליס "יצוג וגיוון במגזר העסקי הישראלי – העסקת עובדים מהאוכלוסיה הערבית והחרדית במגזר38
.2017אפריל–הכלכלהמשרד–העסקי



מןלעובדיםהביקושאתלהגדילהממשלהמקווהבעזרתוהעיקריהממשלתיהכלילעיל,שצוייןכפי
מאודנמוכההינהבפועלשלהםהאפקטיביותאשרהתעסוקהמסלוליהואהערביתהחברה

וממילא פוטנציאל ההשפעה שלהם מוגבל ביותר.
הרכש הממשלתי ככלי להגדלת הביקוש לעובדים מן החברה הערבית

פרטיתבבעלותמספקיםשוניםשירותיםהממשלהרוכשתבאמצעותומנגנוןהינוהממשלתיהרכש
הממשלתיהרכשמנהלבאחריותנמצאזהמנגנון).1992(המכרזיםחובתחוקמתוקףופועל
,42בשנה₪מיליארד34כ-עלעומדהממשלתיהרכשהיקףהאוצר.במשרדהכלליהחשבבאגף
אנועל-כן,במשק.התעסוקהבדפוסימשמעותישינוילהניעבכוחוישהדעות,לכלאשר,סכום

מןעובדים\ותשללצורךעוצמהרבמענההינההממשלתיהרכשבמכרזירגולציהכיסבורים
OECD–השלמדוחגםתמיכהמקבלתזוטענההתעסוקה.בשוקלהשתלבהערביתהחברה

בשוקערביםלעובדיםהביקושמחסומיעםלהתמודדיכוליםציבורילרכשתמריציםכיהמדגיש
.43העבודה ישראלי

ראשית,הממשלתי:לרכשהמלצותשתי'סיכוי'גיבשה,2016משנתמדיניותמסמךבמסגרת
העובדים/ותמספרעלהממשלתיהרכשבמכרזיהמתמודדותחברותשלדיווחמנגנוןלקבוע

רמות)2ו-(בחברההאדםכוחסךמתוךהמועסקיםמס')1(עפ"י:בפילוחהערביתהחברהמן
השכר/דרגות.

מולאלהערביתהחברהמןעובדים/ותהמעסיקותלחברותיותרגבוהניקודמתןיאפשרזהמנגנון
בינוייםמכרזיםעלדגששימתתוךהממשלתיהרכשבמכרזילזכותסיכוייהןאתויגדילשאינן,אלו

המנגנוןעלהמבוססבמכרזיםלניקודחדשקריטריוןקביעתשנית,תקציבית.מבחינהוגדולים
בכלמעסיקיםשלההתנהלותדפוסיאתלשנותמעסיקיםלעודדניתןכךכיסבוריםאנוהנ"ל.
מודליםעלמבוססתזוסברהבעסקיהם.ערביםעובדיםשלוקידומםשימורםלקליטתם,הנוגע

.44דומים בעולם כגון: קנדה, ארה"ב והאיחוד האירופי
הרכשאתתייקרנהשהןכלומרהטהורהכלכליהרציונלמןלחרוגעלולותהמלצותינוכילנוידוע
שימושביצעהכברהממשלהאולםבמכרז.יזכהביותרהזולהההצעהבעלהספקדווקאולאו

בשוקמוגבלויותעםאנשיםשילובכגון:שלהכלכליתמדיניותלקידוםככליהממשלתיברכש
לחוותבהתאםכמו-כן,כחול-לבן.תוצרתרכשקידוםעובדים,שלישירההעסקהקידוםהתעסוקה,

22ללהגיעאמורההממשלתיברכשהרגולציהעלות11/2016מ-TASCחברתשלכלכליתדעת
100כ-(להעסקתבשנה₪מיליארד3.3לכדי להגיעעשויהממנההתועלתואילובשנה,₪מיליון

45אלף עובדים ערבים).

.11/2016מ-TASCחברתשלכלכליתדעתחוותר'45

44http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2016/11/tenders_policy_paper_he.pdf 

בעניין זה ר' גם דו"ח של מרכז המידע של הכנסת  "עידוד תעסוקה של עובדים מקבוצות המתאפיינות בתת יצוג-
)2011(משווהסקירה

ר' גם ט. שטיינר ומ. קרמניצר "שוברים אי שיוויון – התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראל – המכון
.)2013(לדמוקרטיההישראלי

ציבורירכשאמצעייצירתהומלץהסקירהבמסגרת.2016–בישראלובינוניםקטניםעסקיםעלOECDה-סקירת43
יעודים עבור יזמים ערבים ועסקים קטנים ובינונים בבעלות ערבית באמצעות קביתע מכסות או הקצאות לרכש ציבורי
מארגונים בבעלות ערבית, תמיכה בפיתוח מאגדים לפניה מרוכזת למכרזים ודרישה מקבלנים מובילים לבצע שיעור

מסוים מפעילותם באמצעות קבלני משנה ערבים.

.15.7.19ביוםהחשכלבאתרשפורסמו2018לשנתממשלתירכשנתוניר'42

https://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2016/11/tenders_policy_paper_he.pdf
http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2016/11/tenders_policy_paper_he.pdf


זה,בענייןבעבודההזדמנויותשוויוןונציבותהרכשמינהלמול'סיכוי'עמותתפעילותבעקבות
עםיחדהממשלתייםהרכשבמכרזישוויוניתהעסקהלקידוםתמריציםלהטמעתמנגנוןנבנה

יבחןאשרראשוןלפיילוטליציאההצדקהישנהכיסבוריםאנובעבודה.הזדמנויותשיוויוןנציבות
אתלבחוןמנתעלוזאת46הקיימתבחקיקהשינויטרםתעסוקתי,לגיווןהניקודמנגנוןהפעלתאת

בימיםלפיכך,בחוק.עיגונובטרםותיקוניםשיפוריםבוולבצעהמוצע,המנגנוןשלהאפקטיביות
בכפוףכפיילוטזהמנגנוןלהטמיעיהיהניתןבומכרזלאיתורהחשכ"למולפועליםאנואלו

מהותואתלהלוםזהמנגנוןעלכיקבעהאשרהאוצרמשרדשלהמשפטיתהלשכהלהנחיות
וכוונתו של המכרז.

וזכייההגשהלעודדישכיסבוריםאנוהרכשלמנגנוןהנוגעותאלההמלצותינולצדכילצייןחשוב
וכןהערביהעסקילמגזרמרץזריקתבכךיששכןהממשלתיהרכשבמכרזיערביםספקיםשל
בדו"חותאיןלצערנו,ערבית.בבעלותבחברותעובדיםבמשקהערביםהעובדיםמן66%כ-

זכוו\אוניגשואשרהערביםהספקיםשיעורלגבינתוניםהחשכ"לבאתרהמפורסמיםהשנתיים
במכרזים ממשלתיים.

המלצותינו בנושא זה הן:

דיווחיכלולהמנגנוןהממשלתיהרכשבמכרזיהמתמודדותהחברותשלדיווחמנגנוןהפעלת●
שלהםהדרגיםאתיפרטהאדם,כוחמצבתסךמתוךהערביםהעובדיםמספרעלהמעסיקים

בהיררכיה הארגונית וכן את רמות השכר שלהם.
תוךהממשלתיהרכשמכרזיבמסגרתערביםעובדיםהמעסיקותלחברותיותרגבוהניקודמתן●

גבוהיםבדרגיםערביםעובדיםשליותרגדולשיעורבעלותלחברותיותרגבוהניקודהענקת
והמשתכרים ברמות שכר גבוהות יותר.

ובכלל),ליהודים(בהשוואהלמכרזיםניגשואשרהערביםהספקיםמספראודותנתוניםפרסום●
שייכותעפ"יהמכרזיםאיפיוןתוךובכלל)ליהודים(בהשוואהבמכרזיםשזכוהספקיםמספר

למשרד \ גוף ממשלתי והשירות המבוקש.
כותביםאשרהגופיםמביןוכןהשונותהמכרזיםבוועדותערביםשלההולםייצוגםהבטחת●

ומנסחים את המכרזים.
אותןלעודדמנתעלערביתבבעלותלחברותמותאמותוהכשרההסברהמערךפיתוח●

לגשת למכרזים ממשלתיים.

חוק עידוד השקעות הון
רקע ורציונל

החוקממטרותאחתלאומית.עדיפותבאזוריהוןהשקעותלעודדנועדהוןהשקעותלעידודהחוק
עליהםהוןמענקיעידוד:נתיבישנילחוק.47קימאובניחדשיםעבודהלמקומותתשתיתיצירתהיא

האוצרבמשרדהמסיםרשותעליהןמסוהטבותמופקדת,הכלכלהבמשרדהוןלהשקעותרשות
מופקדת.

הון...השקעותעידודלחוק1סעיף47

החלטתנידונהבה),15.1.12(נבוהאוצרמשרדנ'בע"מהעירשערימעלותנ.ע.5525/11עעמאתלמשלהשווה46
ממשלה לחיזוק העיר נצרת, ובמסגרת מכרז לא התאפשר לעירית נצרת עלית להתמודד במסגרת תנאי סף. נקבע כי

מדיניות של העדפה מתקנת אינה צריכה בהכרח הסמכה בחוק.



שלתעסוקהעמהמביאהתעשייהכיברורשכןמשמעותישינוילהניעזהחוקבכוחכיסבוריםאנו
בכוחואשרניכר,תקציבבהיקףמשמעותי,מדיניותכליזהבחוקרואיםאנוכןועלמקומיאדםכוח

להניע שינוי בדפוסי ההעסקה של עובדים ערבים במשק בישראל.
 חוק עידוד השקעות הון – הטבות מס

פעילותושעיקרבישראלתעשייתימפעלתנאים:בשנישעומדמועדף"ל"מפעלניתנותמסהטבות
בשנתמהכנסות1/3לפחותואשרלתמ"ג,התורם–תחרותובריצור,פעילותהיאהמסבשנת

"מפעלאלהלהטבותבהתאםלפחות.תושביםמיליון14המונהמסויםבשוקבמכירותמקורההמס
ל-החברותמסשיעורמהפחתתלהנותהחוקבתנאיהעומדותלחברותמאפשרמועדף"

ובהטבה),23%שלבשיעורחברותמס(במקוםהארץאזוריבשאר12%ו-א')פיתוח(באזור7.5%
מס).30%במקום20%(דיבידנדבחלוקת

מסבשיעוריהמזכהמיוחד"מועדף"מסלולפרטניבמסלולניתנות48ענקלחברותמסהטבות
מסך2013,36%לשנתנכון.49אחר)באזור8%ו-א'פיתוחאזור5%(יותריותראףנמוכים

.50המועסקים בענפי התעשיה והתוכנה הם עובדים המועסקים במפעלים מוטבים

כ-שללסכוםלהגיעצפויותהיושנהבאותההמסהטבות,2019לשנתהאוצרמשרדתחזיתפיעל
הפריוןבעלותהמשמעותיות,מהחברותהינןאלוהטבותהמקבלותהחברות.₪51מיליארד5

שלההעסקהדפוסישינויכלומרלמשק.יחסיתגבוהבשכראיכותיותמשרותגםהמציעותהגבוה,
שוקעלביותרהרחבלאימפקטיביאערביםעובדיםוקידוםשימורלקליטה,שיכוונוכךאלהחברות

התעסוקה.
מעברגבוהים.העסקהוהיקףעבודהפריוןבעלותבעבודותערביםבשילובממששלאינטרסקיים

יניעוערביםעובדיםשלשכררמותשיפורוהבינוני,הקצרבטווחהתעסוקהבשיעורלהתמקדות
בפריוןהניכריםהפעריםנוכחהיהודית.החברהעםפעריםלסגירתויתרמוכלכליתצמיחה

לצמיחהביותרהגדולהלתרומהתביאערביםגבריםלשכרהנוגעבכלפעריםסגירתהעבודה,
להשתלבבבואןערביותנשיםשלהייחודייםוהקשייםהפעריםמןלהתעלםמבליזאת52במשק
והצבתלנושאהמודעותבהעלאתנעוץהממשלתיתבהתערבותנוסףיתרוןהתעסוקה.בשוק
בקידוםמעוניינתשהמדינהחברותלאותןמסרלהעביראמצעיוכןחברות,בעליבקרביעדים

העסקת עובדים ערבים. 
על,2020–התש"ף),6מס'(תיקוןולעובדלעובדתשווהשכרלחוקתיקוןאושרלאחרונהכייצויין,

בופנימי,וחשבוןדיןלשנהאחתויערוךנתוניםיאסוףעובדים518מ-יותרהמעסיקמעסיקפיו

.19.11.19הקרובים,בעשוריםהעבודהבשוקוערביםחרדיםהשתלבותשלהכלכליות"השלכותהראשיהכלכלן52

התקציבעיקרי–2019הכספיםלשנתמסהטבותתחזיתהאוצר,משרדעדכון–האוצרמשרדשלהאינטרנטאתר51
2019.

ר' דוח מנהל הכנסות המדינה הנ"ל.50

מנהלדוח(ר'המסהטבותמסך65%ל-הגיעמסבהטבותהזוכותהגדולותהחברות4משקל2013לשנתנכון49
בשניםמוטבותחברותעלאמפיריםממצאים–הוןהשקעותעידודחוקט'פרק–2013-2014לשניםהמדינההכנסות

2013-2014(

בישראלכולההקבוצהמחזורואשרלפחות,שחמליארד1.5עלעומדשלההשוטףשמחזורחברההיאענקחברת48
בהתאםהמסים,רשותומנהלוהכלכלההאוצרמשרדמנכליאישורשניתןולאחרשח,מליארד20עלעודמובחול

לתוכנית עסקית של החברה, אשר לפי המפעל צפוי לתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל. בין השאר
התוכנית העסקית של מפעל מועדף מיוחד צריכה לכלול אחת מהחלופות: השקעה בנכסים, השקעה במו"פ, חלופהת

הארץ).אזוריבשארלפחותחדשיםעובדים500ו-א'פיתוחבאזורלפחותחדשיםעובדים250העסקת–עובדים



גבריםביןהקיימיםהממוצעהשכרפעריפירוטתוךועובדיםעובדותשלהממוצעהשכריפורט
המעסיקיפרסםלשנה,אחתכיבחוקנקבעבנוסף,העבודה.במקוםעובדיםפילוחבכללנשים,
אצלוהמועסקיםהעובדיםשלהממוצעהשכרפעריבדברנתוניםיכלולאשרפומבידו"חלציבור

בחלוקה לפי קבוצות, לפי פילוח מגדרי.
לקדםמנתעלרגולטורייםכליםמפעילההממשלהבולאופןמוחשיתדוגמההינהזוחקיקה

לחברהבהקשרמציעיםשאנוההמלצותלמתווהדומהרבהובמידהכלכלית-חברתיתמדיניות
הערבית.

לכל(ולאמהמדינהמסהטבותהמקבלותחברותידיעללדיווחמתייחסת'סיכוי'המלצתכייודגש,
בכלרבהכלכליתמשמעותלהיותעשויהזולחובההנ"ל).בתיקוןשנקבעכפיבמשק,החברות

חובתהטלתכןועלערבים,עובדיםשלהפריוןוהגדלתערביםתעסוקתהיקףלהגברתהקשור
והיאחקיקה,הליךבהכרחמחייבתאינהכזהדיווחחובתלטעמנויותר,אףמוצדקתכאמורדיווח

יכולה להתבצע במסגרת ההליכים המתקיימים  מול החברות המוטבות.
:המלצותינו בנושא זה הן

המקבלותהחברותמןדרגים\שכררמות\הערביםהעובדיםמס'לגבידיווחמנגנוןהטמעת●
הדרגתיבאופןזהמנגנוןהטמעתמציעיםאנוהון.השקעותעידודחוקבמסגרתמסהטבות

עפ"י המודל הבא:
לגביומעלה,עובדים100שבהןהמוטבותמהחברותשנתיתדיווחחובתלקבועיש-א'שלב●

שאינומידתיבאמצעיהמדוברבחברה.השכר/דרגותאצלן/רמותהערביםהמועסקיםשיעור
שנהמדילהציגהמוטבותהחברותעלמיוחדת. בנוסף,תקציבהקצאתאוחקיקהבתיקוןכרוך

בנושא,ארגונייעוץקבלתלמשל:זהובכללבחברה,התעסוקתיהגיווןלקידוםפעולותיהםאת
תוכניתקידוםיעד,לאוכלוסייתמותאמתגיוסמדיניותקביעתלנושא,תפקידיםבעליהגדרת

הכשרת עובדים ערבים וכיוצ"ב'.
מתןלצורךערביםלתעסוקתיעדתעסוקתי/קביעתגיווןשלקריטריון–קביעתב'שלב●

הערביתהחברהשלהיחסיחלקםאתבחשבוןלקחתישהדיווחמנגנוןההטבה. בקביעת
.53באוכלוסייה, את צרכי החברות ומיומנויות העובדים הפוטנציאלים

 חוק עידוד השקעות הון - מסלולי הון של רשות ההשקעות
למפעליםמענקיםמתןועיקרםהכלכלה,במשרדההשקעותרשותע"ימטופליםההוןמענקי

ההשקעותרשותמנהלשלמנכ"להוראותלאומית.עדיפותבאזוריהוניתהשקעהעלתעשייתיים
מפעליםוהקמתפריוןבהגדלתהשקעותלבצעהמכווניםתעשייתיםלמפעליםלסייעמיועדות

מחוללי שינוי בפריפריה.
רשותשלההוןמסלוליבמסגרתתחרות.וברא'פיתוחבאזורתעשייתילמפעלניתניםההוןמענקי

ההשקעהמסכום)30%שלבגובהגםמסוימים(ובאזורים20%שלבגובהסיועניתןההשקעות
וכו').  (גאוגרפי/סוציו-אקונומי/שכרמסוימיםבקריטריוניםהעומדיםבפריפריהתעשיהלמפעלי

)10%(ממוצעשכרעלות),20%(גאוגרפימקוםהינם:המענקיםוהקצאתלניקודהקריטריונים
לסכוםעובדיםתוספתיחס)10%(מוכחתויכולתפיננסיתיציבות)20%(אקונומיסוציוסיווג

משתניםבסכומיםניתןהסיוע).20%(טכנולוגיתחדשנות)10%(פריוןהגדלת),10%(ההשקעה

.2013יונילמדיניות,וחלופותמאפייניםסקירת–ישראלערביישלהעבודה"שוקקסירונ.ישיבע.53



). למרבה2017(בשנת₪מליארד1.6שללסכום)2016ו-2018(בשנים₪מליון300כ-ביןהנעים
הואערביםובישוביםהערביתהחברהמןמפעליםולבעלילעסקיםוהאימפקטהסיועסךהצער,
שלזניחמס'וקייםערביםבישוביםמפעליםואיןכמעטלעיל,שהוזכרוהסיבותמן54מזערי.

מפעלים בבעלות ערבים. 
בכלימדובר–זהבמקרהגםרלוונטיתהמסהטבותסביבהממשלתיתלהתערבותהרציונלכאמור,

לשמרולקלוט,שלהםההעסקהדפוסיאתלשנותמעסיקיםלעודדבכוחואשרעוצמהרבממשלתי
ולקדם עובדים ערבים.

המלצותינו בנושא זה הן:

ניקודאתהקובעיםלקריטריוניםערביםהעסקתתעסוקתי/שיעורגיווןשלקריטריוןלהוסיףיש●
ובחברותעובדים75מעלבינוניותבחברותהמדוברבכלהון,מענקקבלתלצורךהחברות

עובדיםלהעסיקמענקיםהמקבלותלחברותתמריץליצורמנתעלעובדים,250מעלגדולות
 55ערבים.

אוערביתבבעלותמפעליםלטובתייעודיתהקצאהלהקצותישהמענקיםתקציבמתוך●
ערביםליזמיםייעודיותוהכשרותבהסברהזהמהלךלגבותישכמו-כן,ערבים.בישובים

רלוונטיים.

היצע העובדים מן החברה הערבית – רקע ונתונים
לאהקצאה.במשקהערביםהעובדיםהיצעאתבוחניםכאשרגםלזהותניתןנוספיםחסמים

השכלהמיומנויות,לרכושהעבודהבגילואנשיםצעיריםעלמקשהומשאביםתקציביםשלשיוויונית
להשפעהמעברהתעסוקה.בשוקלהשתלבבבואםשלהםהפתיחהנק'אתישפרואשרוכישורים

היצעוהגדלתטיובמאפשרתאינההיא–המאקרוברמתגםהשפעהישנההפרטעלזואפלייהשל
בשוקלהשתלבערביםעובדיםעלמקשהזהחסםכילצייןישהתעסוקה.בשוקהערביםהעובדים
תשתיותלמנותניתןההשתלבותלקשייהגורמיםביןזה,בהקשרכן.גםהערביםבישוביםהעבודה
ותשתיותערביםביישוביםתעשייהאזורישלתכנוןחוסרמותאמים,ולאדליםתחבורהושירותי

שלזהבמסמךוכן'סיכוי'שלמדיניותבמסמכיאלולנושאיםהתייחסותלמצואניתןועוד.תומכות,
הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל.

הכשרות מקצועיות

בנוסף לקריטריונים שונים כגון מקום גאוגרפי, שכר ממוצע, סיווג סוציואקונומי, יציבות פיננסית ויכולת מוכחת, יחס55
תוספת עובדים לסכום השקעה, הגדלת פריון וחדשנות טכנולוגית.

₪מליון13כ-ועודבנגב,הבדואיםלישוביתעשייםמפעליםמשכירתבתכניתלסיוע2018לשנת₪מיליון13כ-54
שנים).5במהלך₪מליארד2.4שלסךמתוךוזאתערבית,בבעלותלמפעלים

https://www.sikkuy.org.il/publications/
https://www.guidestar.org.il/organization/580343986/people


לבצעאומקצועלרכושהמעונייניםלמועסקיםאומועסקיםלבלתימיועדותמקצועיותהכשרות
וסביבה,בנייןמקצועיים:לימודענפיבמגווןמתקיימותהמקצועיותההכשרותמקצועית.הסבה

56הארחה, חשמל ואלקטרוניקה     , מחשבים, חינוך וטיפול, מתכת/מכונות, עץ ורהיטים, רכב ועוד.

משרדפיקוחתחתמקצועיותבהכשרותאישאלף50כ-בישראלהיוהקורונהמשברשלפניבימים
במסגרותהיומהם24%המשרד.שלרשמיתהסמכהתעודתהקנואשרוהרווחה,העבודה

.57מתוקצבות ע"י המדינה או דרך מתן שוברים, והיתר מימנו לימודיהם בעצמם
רפורמההציעהרווחהלשרהוגשאשרבישראלהתעסוקהלקידום2030ועדתשלדו"ח

הועדההעבודה.בשוקמשמעותיתתשואהבעלילמקצועותמקצועיותבהכשרותשמתמקדת
18-35בגילאיהעבודהלשוקלראשונההנכנסיםצעיריםשליעדבקהליהתמקדותעלהמליצה

.58ואנשים בייצוג נמוך בתעסוקה – שהם הקבוצה המשמעותית ביותר מבחינת עדיפות מתן הטיפול
בשלהמקצועית.ההכשרהבתחוםכוללתרפורמההוצעה2020לתצקציבההסדריםחוקבטיוטת

מלבדלעומקוהרפורמהמתווהפורסםלאלנו,ידועיםשאינםומטעמיםהפוליטיותהנסיבות
המיועדותההקצאותשיעורפורסמולאזאת,עםוהתעשייה.הכלכלהלמשרדתקציבהקצאות

לחברה הערבית ועקרונות הפעולה בקרבה.
להתמודדמנתעלהזו,בעתבעיקראקוטיהואהערביתבחברהמקצועיותהכשרותקידוםלטעמנו,

)45%(במשברבענפיםהעובדיםערביםשלהגבוההשיעורובראשםהקורונהמשברהשלכותעם
בקרבהערביתהחברהמןצעיריםשלהגבוהשיעורםוכן)10%(ידמשלחדורשיםשאינםובענפים

במשקערביםלעובדיםהביקושאתתגדלנהמקצועיותהכשרותכיסבוריםאנוהעבודה.דורשי
לפיכך,השוק.לצרכיובהתאםרצונם,פיעלשוניםתעסוקהבענפילעבודלהםותאפשרנהבישראל

לצרכיהםמותאמתתהיההיאוכיזומרפורמהלהנותיזכוהערביתהחברהמןעובדיםכילהבטיחיש
ומאפייניהם.

המלצותינו בנושא זה הן:
יהיוהמקצועיותבהכשרותהמוכשריםמן30%שלפיושנתייעדקביעתעלממליציםאנו●

לשיעורבהתאםנקבעזהיעדזה.יעדלהשגתמוכווןכולוההכשרותמערךכילוודאוכןערבים,
ישכאןלהכשרות.היעדקהליבקרבשלהםהיתרייצוגובשקלולבאוכלוסייההערביםהאזרחים

נשיםמוגבלויות,עםאנשיםכגון:הערביתבחברהמוחלשותלקבוצותספציפייםיעדיםלהגדיר
כיוצ"ב.

מקציםהםעודכלמקצועיותהכשרותהפותחיםבמעסיקיםלתמוךלממשלהממליציםאנו●
מוכשריםשלמיפוילבצעישכך,לשםערבים.לעובדיםאלהבהכשרותהמקומותמן30%

המועמדיםלקהלהכשרותלפתוחמעונייניםיהיואשרפוטנציאלייםומעסיקיםפוטנציאליים
המקומי וכן ליצור מסלול תמיכות תואם.

65-66בעמ'2030תעסוקהדוחר'58

.41מעמ'החל,2020מאוגוסטמסכםדוח–2030שנתלקראתהתעסוקהתחוםלקידוםהועדהדוחר'57

אוחזר מתוך אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:56
https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/AdultsTraining/GovernmentFund

edTraining/Pages/FundedCoursesList.aspx



ובפרטואיכותיים,גדוליםבמוסדותהמקצועיותההכשרותלמיקודמתייחסתהרפורמה●
קיימתכילהבטיחשישאלאכללי,באופןברוכה,יוזמההינהזויוזמהטכנולוגיות.במכללות

מנתעלובדרום),בצפון(ובעיקרהפריפריהבאזוריגםומכללותמוסדותאותםשלנציגות
לשרת גם את האוכלוסייה הערבית אשר ברובה מתגוררת באזורים אלו.

וכןציבוריתלתחבורהנגישותבעליבמוסדותתהיינההמקצועיותההכשרותכילהבטיחיש●
להכשרההסעותבאמצעותציבוריתתחבורהאיןבהםערביםיישוביםלתושביגםמונגשות

ובחזרה ממנה או לחילופין בביצוע הכשרות ייעודיות ביישובים אלו.
ומותאמותמונגשותתהיינהערביםלעובדיםשיסופקומקצועיותהכשרותכילהבטיחיש●

קהלשלהבסיסמיומנויותשלבחינהתוךוכןתרבותיתשפתית,מבחינההןהערבית,לחברה
היעד של ההכשרות.

מרציםלשלבממליציםאנוערביםלעובדיםההכשרותמערךשלהתאמהלהבטיחמנתעל●
ערבייםלומדיםלקהלוהמתודולוגיההלימודוחומריההכשרותסילבוסאתלהתאיםערבים,

לרבות שיתוף מומחים ערבים בפיתוחם.
לחברהייעודיותבפלטפורמותולפרסמוההכשרותאודותרלוונטימידעלהנגישממליציםאנו●

(ר'אליהן.הנרשמיםמספראתולהעלותהציבוריתהמודעותאתלהעלותמנתעלהערבית,
המלצה על הסברה, הפצה ופרסום מידע)

סיומן.לאחרגםההכשרותלבוגריהמיועדומיומנויותידעריענוןמערךלהפעילממליציםאנו●
לאורךמיומןלהיותימשיךאדםשכוחלהבטיחכדיההכשרותלבוגריהמיועדמערךעלמדובר

אםהתעסוקהבשוקלהשתלבבבואםההכשרותלבוגריוהכווןליוויגםיספקזהמערךזמן.
כשכירים ואם כעצמאיים.

18-20בגילאילצעיריםאבטלהדמי
בשנה האחרונה, עקב המשבר הכלכלי המתחולל, דמי אבטלה הפכו מנת חלקם של צעירים רבים.

הביטוחשלאבטלהגמלתזאת,עםיחד.18מגילהחלאזרחעלעבורמשולמיםלאומיביטוחדמי
לקבלתאלהקריטריוניםצבאי.משירותלפטורבכפוףרק,20לגילמתחתלאזרחיםניתנתהלאומי

דמי אבטלה מפלים את הצעירים הערבים, אשר משתלבים בגיל צעיר יותר מהצעירים היהודים
בשוק התעסוקה      ,אינם מחויבים לשירות צבאי ואינם מקבלים פטור מן השירות.

אפלייה מובנית זו חמורה עוד יותר לנוכח הפיטורים ההמוניים במשק בהם, כפי שפורט לעיל, יש
ייצוג יתר של צעירים ערבים. למעשה, מצב זה מותיר את אותם צעירים בין הפטיש לסדן – מחד

סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה נמוכים אבסולוטית ובהשוואה למקביליהם היהודיים ומאידך אין
הם זכאים לדמי אבטלה ונותרים חסרי הכנסה.      מיותר לציין כי ההשלכות של מצב זה הן, בין
השאר, כניסה למעגלי העוני וצמיחת תת-תרבות של צעירים חסרי מעש (ר' פירוט במסמך זה

בפרק "תעסוקה בחברה הערבית – השלכות משבר הקורונה") ואף במקרים מסוימים, זליגה קלה
יותר לעולם הפשע. מחקרים רבים מצביעים על שנים אלו כשנים מעצבות ובעלות השפעה על

עתיד הצעיר כך שהתערבות יזומה מצד הממשלה לחיזוק היציבות של הצעירים חיונית בגילאים
אלו.

המלצותינו בנושא זה הן:



בכפוףולאתלותללא,אבטלהלדמיזכאיםיהיו18-20בגילאיצעיריםשגםלכךלפעוליש●
להשתתפות בתוכניות ממשלתיות כגון שנת מעבר, שירות לאומ או אזרחי או שירות צבאי.

 מענק עבודה - תשלומי מס הכנסה שלילי
,47%עלעומדתוהיאביותרגבוההערביתבחברההעוני)לקומתחתהפרטים(שיעורהעוניתחולת

.59ואנו צופים, למרבה הצער, כי תוחלת העוני תעלה עוד יותר נוכח משבר הקורונה המתחולל
ומהווהנקבעואשרבקריטריוניםהעומדיםלעובדיםהמועברתוספתיתשלוםהינועבודהמענק

בתחולתלצמצוםעבודהמענקיעילותעלמצביעיםמחקריםהעבודה.בשוקושימורםלשילובםזרז
.1-4בעשירוניםביתלמשקימגיעיםהמענקיםמתשלומי80%העוני.

אולםהערבית,לחברהעבודהמענקבנושאהפרסוםמתקציב1/3הופנה922החלטהבמסגרת
עד היום לא פרסמה הממשלה נתונים לגבי השפעת החלטה זו על שיעורי ניצול המענק. 

כמו-כן,).60%(הכלליהניצולמשיעור)46%(נמוךהיהערביםאזרחיםאצלהניצולשיעורבעבר,
הכרוכההמיסיםלרשותבקשהלהגישעליועבודהלמענקזכאותואתיממששעובדמנתעל

לנצללקריאהנענוהערביםהמכתביםממקבלי35%רקבעברבירוקרטי.והליךמסמכיםבהצגת
המכתבים). כללממקבלי48%(לעומתהמענקאת

המלצותינו בנושא זה הן: 
לצמצם,מנתעלעבודה,מענקשלבכלינמרץשימושלעשותממליציםאנוהארוך:הזמןבטווח●

ככל שניתן, את ממדי העוני, של מועסקים. 
מטעםבבקשהתלותללאאוטומטי,באופןהעבודהמענקהעברתלבצעישהארוך:הזמןבטווח●

הזכאי למענק. 
לשפההמענקלניצולהנוגעיםוההסבריםהנהליםכלאתלתרגםממליציםאנוהקצר:הזמןבטווח●

ביישוםשימושעלדגששימתתוךהערביתהתקשורתבכליהמענקפרסוםאתולהגבירהערבית
המקוון.

מהםהמונעיםנוספיםחסמיםולזהותהערביתבחברההמענקניצולשיעוראחרמעקבלבצעיש●
מגמותשינתחלשנתייםאחתסקרביצועעלכיממליץלדמוקרטיההישראליהמכוןזו.זכותלמצות

זכאות ומימוש זכאות למענק עבודה בפילוח לפי קב' אוכלוסייה, מגדר ואזורים גאוגרפיים. 

8.4.20העוניעלהקורונהמשברעקבהמיתוןהשפעתלאומי,ביטוח59


