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על הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים טרום משבר 

 1הקורונה

 
 עיקרים 

 

משבר הקורונה הוביל לירידה משמעותית בשיעור התעסוקה וההשתתפות של הגברים 

שיעור התעסוקה של הגברים הערבים ירד , 2021הערבים בשוק העבודה. נכון לחודש ינואר 

זה שהיה לפני המשבר. עם זאת, גם לבהשוואה  15%-השתתפות בכושיעור ה 21%-בכ

בשנים שקדמו למשבר הקורונה נרשמה ירידה משמעותית בשיעור התעסוקה של הגברים 

הערבים. כך, בשנתיים שקדמו למשבר נרשמה ירידה של כחמש נקודות אחוז בשיעור 

 הירידה. 2020 בתחילת 53.9%-לכ 2018 בתחילת 58.9%-מ; של קבוצה זוהתעסוקה 

תעודת )ללא בשיעור התעסוקה הייתה חדה במיוחד בקרב צעירים ובעלי השכלה נמוכה 

ים ערבים בשני ענפי תעסוקה אלף מועסק 25-ממגמה זו נבע מירידה של כ ניכר חלק. (בגרות

כללית  התכווצות . זאת, על רקעוהבינויהתעשייה מרכזיים עבור קבוצת אוכלוסייה זו, 

 מוגברת של עובדים זרים בענף הבינוי. והשתלבות התעשייה ףענבהיקף התעסוקה ב

 של  התעסוקה בשיעור העלייה מגמת אטהוה 2017 בשנתקודמות,  בשנים למגמה בניגוד

 . נקודות אחוז 0.2של  מתונה ירידה נרשמה אף 2019-וב+ 15כלל האוכלוסייה בגילאי 

 ז נקודות אחו 5-ירד בכ תםשיעור תעסוקש ערביםגברים הבתוך כך, בולטת הירידה בקרב ה

זאת  , עוד לפני פרוץ משבר הקורונה.(53.9%) 2020לתחילת ( ועד 58.9%) 2018מתחילת 

-ל 2018בתחילת  27%-בהשוואה לעלייה קלה בקרב הנשים הערביות באותה התקופה )מ

 (.2020בתחילת  28.8%

 שיעור  מהירידה הכוללת בשיעור תעסוקת הגברים הערבים מוסבר בירידת 70%-כ

 (.34תעסוקתם של הצעירים )עד גיל 

                                                 
כותבי העבודה: נג'יב עמרייה ואסף גבע. תודה למיכאל ריטוב וכפיר בץ על הדגשים וההערות ולאליה יכין על  1

 הנתונים.הסיוע בניתוח 
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 או ההשכלהבתמהיל  שינוימהירידה בשיעור התעסוקה של גברים ערבים לא נובעת  מגמת 

 העיקריים העבודה בגילאי עובדיםהו המשכילים שיעור. כך, בתקופה הנסקרת הגילאים

 וזאח נקודות 0.3-ו 2.1-ב ערבים גברים של התעסוקה שיעור את מגדיל השהי באופן גדל

  קבוצה.-תת בכל 2018 של התעסוקה שיעורי נשמרים היו באם בהתאמה

  ירידת שיעור תעסוקתם של הגברים הערבים בשנתיים שקדמו למשבר הקורונה נבעה

תיכונית -חסרי השכלה על –משכילים  מהירידה בשיעור תעסוקתם של הגברים הלא בעיקר

בהשוואה לתחילת  2020בתחילת  14%-בכ –ובעיקר אלה שאין בידם זכאות לתעודת בגרות 

עד לתחילת  2018מתחילת  בחלקם ושיעור תעסוקתםנרשמה עלייה  ; בקרב משכילים2018

 . בהתאמה 2.2%-וכ 12.2%-בכ 2020

  ליהודים בהתפלגות רמות בהקשר זה יש לציין כי קיימים פערים ניכרים בין ערבים

 2020ם הערבים בתחילת מהמועסקי 70%-ההשכלה בקרב הגברים המועסקים. למעלה מ

 19%-ים יהודים לא חרדים. מנגד, כבקרב גבר 47%-שנות לימוד בהשוואה ל 12למדו עד 

ים יהודים בקרב גבר 34%-מהמועסקים הערבים היו בעלי השכלה אקדמית בהשוואה ל

 שאינם חרדים.

 מועסקים המהגברים  62%-גבוה; כ ענפיריכוז ב מתאפיינתהגברים הערבים  קתתעסו

כאשר זאת בינוי, מסחר, תעשייה ותחבורה.  –עבדו בארבעה ענפים עיקריים  2020בתחילת 

חוז נקודות א 2.2-התכווץ בכ המשק בכלל התעסוקה בהיקףחלקם של ענפים אלה 

 .2018בהשוואה לתחילת 

 אחוז ממצבת  7-במהלך תקופה זו )כ בינויהתעשייה וה ענפימפלטו נ ערבים גבריםאלף  25-כ

 ףענבהכללי היקף התעסוקה  ירידת בשל : )א(בעיקרזאת  ,(2018העובדים בתחילת 

חלקם ובמספרם ב( על רקע עלייה ב)-ו 2018אחוז בהשוואה לתחילת  נקודות 2-בכהתעשייה 

 .בענף הבינויהזרים והפלסטינים , 2היהודיםשל העובדים 

  משבר הקורונה הוביל לירידה משמעותית בשיעור התעסוקה של כלל הקבוצות. ירידה חדה

יחסית נרשמה בקרב הגברים הערבים כאשר רבים מהם נפלטו ממעגל התעסוקה לאחר 

                                                 
 .חרדים גברים כולל 2
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, שיעור התעסוקה של הגברים הערבים 2021פרוץ משבר הקורונה. כך, נכון לחודש ינואר 

בקרב  13%-ו 16%-י המשבר. זאת בהשוואה לכבהשוואה לזה שהיה לפנ 21%-ירד בכ

חרדים ויהודים לא חרדים בהתאמה. מלבד זאת, נרשמה ירידה חדה גם בשיעור 

בקרב גברים  2%-וכ 3%-בקרב גברים ערבים בהשוואה לכ 15%ההשתתפות: ירידה של 

 חרדים ויהודים לא חרדים בהתאמה.
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 הקדמה

ודורשי  3בשיעור התעסוקה ולזינוק במספר המובטליםמשבר הקורונה הוביל לירידה משמעותית 

)כולל עובדים שנעדרו בגלל הקורונה  2020העבודה אשר חצה את רף המיליון איש בחודש אפריל 

וכאלה שנפלטו מכוח העבודה(. המשבר עשוי להרחיב את הפערים, הקיימים בלאו הכי, בין משתתפי 

שעד כה הפגיעה בשוק העבודה התמקדה יותר שוק העבודה הנמנים על המגזרים השונים כיוון 

עם זאת, בקרב גברים ערבים מגמת הירידה בשיעור התעסוקה החלה חודשים  4בבעלי שכר נמוך.

מגמת הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים מציגה ניתוח לעבודה זו רבים לפני פרוץ המשבר.  

מתארת את הירידה בשיעור . כמו כן, היא 2020לתחילת  2018בתקופה שבין תחילת  הערבים

התעסוקה בשנה שלאחר פרוץ המשבר של הגברים הערבים, בהשוואה לקבוצות האוכלוסייה 

 השונות.

ח אדם שנערך על ידי הלשכה המרכזית ונתונים חודשיים של סקר כהניתוח מבוסס על 

ומעלה.  15הקבצים מכילים מגוון נתונים דמוגרפיים וכלכליים אודות פרטים בני  5.לסטטיסטיקה

 ;קבוצות גיל; פרטי השכלה; מגזרית-בחלוקה מגדרית בין היתר נתוני השתתפות בשוק העבודה

  לפי ענף כלכלי ועוד. 6מועסקים

 2020תעסוקת גברים ערבים במהלך שנת 

, הוביל משבר הקורונה את המשק ממצב של תעסוקה מלאה למשבר תעסוקתי חמור. 2020בשנת 

ה של הערבים ירד משמעותית בסוף השנה בהשוואה לזה שהיה בקרב הגברים, שיעור התעסוק

, שיעור תעסוקתם של הגברים הערבים נותר נמוך מזה של ינואר 2021בתחילתה. נכון לחודש ינואר 

בקרב חרדים ויהודים שאינם חרדים  13%-ו 16%-; זאת בהשוואה לירידה של כ21%-בכ 2020

                                                 
 לקורונה הקשורות מסיבות העבודה בכוח שאינם ואלה ת"בחל עובדים כולל 3
נתוני  –השפעת הסגר השני על שוק העבודה על " 13.12.20אגף הכלכלן הראשי מיום ה קודמת של להרחבה ר' סקיר 4

 ."חודש אוקטובר
בהתבסס על קבצים שהוכנו על ידי תחום הנגשת המחקר נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  5

אנו רוצים להודות לעמיתינו בלמ"ס על הנגשת הנתונים, הסיוע הרב והזמינות בתקופה  זומידע למחקר. בהזדמנות 
 מאתגרת זאת.

 .למועסקים נחשבים אינם" ת"בחל נמצאים – קורונה בגלל זמנית נעדרו"כ בסקר המזוהים העובדים 6

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-13122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-13122020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-13122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-13122020.pdf


  

5 
 

 על הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים טרום משבר הקורונה ובמהלכו 
 2021אפריל 

ריל ובספטמבר שיעור תעסוקתם של הגברים אפ-. בנוסף, בשני הסגרים שהיו במרץ7בהתאמה

הערבים ובעיקר החרדים ירד בצורה חדה יחסית בהשוואה ליהודים שאינם חרדים. הנתונים עוד 

מלמדים על התאוששות איטית יותר של הערבים ביציאה מהסגרים בהשוואה לחרדים ויהודים 

בקרב הגברים החרדים  שאינם חרדים שבקרבם ההתאוששות הינה מהירה יותר. במילים אחרות,

נרשמה ירידה משמעותית יותר מזו שבקרב הגברים הערבים אך ההתאוששות שלהם לאחר הסגרים 

בעיקר לאחר הסגר השני. בנוסף, בחודשים האחרונים קיימת ירידה מתמשכת  –הינה מהירה יותר  

חרדים בשיעור תעסוקתם של הגברים הערבים בעוד שבקרב גברים חרדים וגברים יהודים לא 

 (1נרשמה מידה מסוימת של התאוששות בחלק מהחודשים. )תרשים ש

ירידה חדה יחסית בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה  חלהזאת, על פי נתוני סקר כוח אדם,  לצד

 של ההשתתפות בשיעור 15% של ירידה נרשמה, 2021. נכון לחודש ינואר הערבים הגברים בקרב

ם ויהודים בקרב חרדי 2%-וכ 3%-. בעוד שבקרב הגברים היהודים חלה ירידה של כהערבים הגברים

 שאינם חרדים. 

 2020ומעלה בהשוואה לינואר  15: שיעור השינוי בשיעור התעסוקה של גברים בגילאי 1תרשים ש

 
 סקר כוח אדם של הלמ"ס  עיבודים לנתוני מקור:

 ** מועסקים לא כולל עובדים בחל"ת

                                                 
ומעלה ירד משמעותית בהשוואה לזה שהיה  15, שיעור התעסוקה של בני 2020סכ"א החודשיים, בשנת על פי נתוני  7

-; נשים ערביות: מכבדצמבר 44.2%-ל בינואר 54.6%-לפני המשבר: בקרב הגברים הערבים: ירד שיעור התעסוקה מכ
; 56.7%-ל 63.8%-חרדיות: מכ; נשים יהודיות לא 62.7%-ל 68.9%-; גברים יהודים לא חרדים: מכ23.7%-ל 28.3%

 .60.9%-ל 63.4%-; נשים חרדיות: מכ38%-ל 42.5%-גברים חרדים: מכ
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 קורונההתעסוקת גברים ערבים בשנים שקדמו למשבר 

ומעלה אשר  15בשיעור תעסוקתם של בני  עלייה מרשימהם שקדמו למשבר הקורונה חלה בשני

 ,2017-החל מעם זאת,  יהודים לא חרדים, ערבים וחרדים. – ת האוכלוסייהחלחלה לכלל קבוצו

בתוך כך, בולטת הירידה בשיעור  מגמת התמתנות ואף ירידה קלה בשיעור התעסוקה הכולל. ישנה

 כלכלי.-הבריאותיהמשבר עוד טרום  8תעסוקתם של הגברים הערבים

,  2001ומעלה לאורך שני עשורים, החל משנת  15מציג את שיעורי התעסוקה של בני  2תרשים ש

 15ניכרת מגמה חיובית בשיעור תעסוקתם של בני ים עולה כי מגזרית. מהתרש-בחלוקה מגדרית

ומעלה. עם זאת, שיעור התעסוקה של האוכלוסייה הערבית נותר נמוך יחסית ואף נמוך מזה של 

 2001החרדים; ושניהם נותרו נמוכים מזה של יהודים לא חרדים לאורך כל השנים. בעוד שבשנת 

מוך מזה של האוכלוסייה הערבית ( היה נ32.5%שיעור התעסוקה של האוכלוסייה החרדית )

-שיעור תעסוקתם של החרדים עמד על כ 2019שנים מאוחר יותר: בשנת  20(, לא זה המצב 35.4%)

יחסית  (. זאת בעיקר בזכות העלייה החדה44.2%נקודות אחוז מזה של הערבים ) 8-גבוה בכ – 52.2%

סוקה של הגברים הערבים בשיעור תעסוקתן של הנשים החרדיות לצד מגמה מתונה בשיעור התע

ואף ירידה בשנים האחרונות. התרשים עוד מלמד על ירידה משמעותית בשיעור תעסוקתם של 

)לגביה נרחיב בהמשך(; לצד ירידה קלה בקרב גברים יהודים  2017הגברים הערבים החל משנת 

, ואינה 15-24שאינם חרדים הנובעת מירידה בשיעור התעסוקה של קבוצת הגיל הצעירה ביותר, בני 

 משקפת בהכרח מגמה שלילית.

  

                                                 
 ם משבר הקורונה.והמסמך, ההתמקדות הינה בירידת שיעור התעסוקה של הגברים הערבים טר בהמשך 8
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 תרשים ש2: שיעור התעסוקה של גילאי 15 ומעלה9

 כלל האוכלוסייה                 .א

 

 נשים .ב

 

 

 גברים .ג

                                                 
 הנתונים מבוססים על לוחות שהתקבלו ישירות מהלמ"ס והם אינם כוללים מדגמים קבועים. 9
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 נתוני למ"ס מקור:

 חרדים לפי דיווח עצמי**

ממצא מדאיג העולה מהנתונים המוצגים לעיל הוא ירידה ניכרת בשיעור תעסוקתם של הגברים 

. על פי נתוני סקר כוח אדם החודשיים, חלה ירידה של כחמש נקודות אחוז ומעלה 15הערבים בני 

 2018( בהשוואה לתחילת 53.9%) 2020בשיעור התעסוקה של כלל הגברים הערבים בתחילת 

אלף הם  11.6-ים במהלך תקופה זו. מתוכם, כאלף מועסק 12-נרשמה ירידה של כ (. ובסה"כ58.9%)

 . וזאת במקביל לגידול באוכלוסיית הגברים הערבים בגילאי העבודה. 15-24צעירים בגילאי 

 הערבית במסגרות חינוך והשכלה השינויים בהשתתפות האוכלוסיי

עלייה מקבילה בהשתתפות האוכלוסייה נראה כי לא ניתן להסביר את הירידה בשיעור התעסוקה ב

מציג את שיעור הסטודנטים הערבים, החרדים  3הערבית במסגרות חינוך והשכלה. כך, תרשים ש

חרדים משנתוני הגיל הרלוונטיים ללימודים, המשתלבים במערכת ההשכלה הגבוהה -ויהודים לא

האחרונות לא נרשמה עלייה . התרשים מראה כי בשנים 2000)מופע ראשון( לאורך שנים, החל משנת 

בממוצע  80%-למעלה מ –משמעותית בחלקם של הפונים ללימודים אקדמיים ועדיין רבים מהם 

אינם עוברים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. בסה"כ, בשנת הלימודים  –מכל שכבת גיל 

דנטים סטו 900-גברים ערבים; עלייה של כ 3,500-, השתלבו במערכת ההשכלה הגבוהה כ2019/20

אלף במספר  12-. זאת, בשעה שהירידה בשיעור התעסוקה שקולה לירידה של כ2017-בהשוואה ל



  

9 
 

 על הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים טרום משבר הקורונה ובמהלכו 
 2021אפריל 

המועסקים. בנוסף לכך ככל הנראה לא נרשמה במהלך תקופה זו עלייה משמעותית במכללות 

כלומר, השתלבותם של הגברים הערבים במערכת  10הטכנולוגיות או בלימודים האקדמאיים בחו"ל.

 ההשכלה הגבוהה אינה גורם משמעותי לירידת שיעור תעסוקתם בשנים האחרונות . 

 לשנתון ביחס ראשון לתואר( ןוראש)מופע  החדשים הסטודנטים שיעור: 3ש תרשים

 
  "סלמ: עיבודים לנתוני מקור

 לראשונה הגבוהה ההשכלה במערכת ללמוד שהחלו סטודנטים הם חדשים*סטודנטים 
 אינם והם( 24-20** נתוני הסטודנטים לתואר ראשון מחולקים בממוצע חמישה שנתונים של הקבוצות השונות )גילאי 

 הפתוחה האוניברסיטה נתוני את כוללים

תיכונית אינם יכולים להסביר את הירידה בשיעור -גם שינויים בהשתתפות במערכת החינוך העל

כך, אמנם ישנה ירידה בשיעור התלמידים שאינם רשומים במסגרת חינוכית כלשהי התעסוקה. 

לא היו רשומים  16מהבנים הערבים בני  6.8%-, כ2019)להלן: נושרים( כאשר בשנת הלימודים 

) וזאת  2017נקודות אחוז בהשוואה לשנת הלימודים  2.1-בשום מסגרת לימודית; ירידה של כ

-ם יהודים )כולל חרדים(. אלא שמבחינת מספרים מוחלטים, מדובר בכבקרב בני 3.4%-בהשוואה ל

. על כן, 11בנים ערבים אשר התווספו למערך הלימודים תחת משרד החינוך, העבודה והרווחה 400

                                                 
 הגבריםעלייה משמעותית בהשתלבות  שנרשמהתיכונית לא נראה -ההשתלבות במערכת ההשכלה העל חינתבב 10

המשמעותית   העלייה. בנוסף, 2014מאז  יציב נותר"ט ושיעור המדופלמים מהמכללות הטכנולוגיות במההערבים 
 מתונה עלייה נרשמה ומאז הערבים הגברים תעסוקת שיעור לירידת קודם עוד תרחשהבמספר הלומדים בחו"ל ה

חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה (: "2019ר' זאב קריל ונג'יב עמרייה ) להרחבה. יחסית
 מרים לדיון של אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר.", סדרת מאהגבוהה

. בסה"כ הייתה ל"הנ בגילאים פרטים 20,000-כ של ממוצע שנתון לגודל בהתייחס הינו המוחלט המספר של החישוב 11
-, נרשמה ירידה של כבמקבילתלמידים שנותרו במערכת לימודית כלשהי.  400סטודנטים חדשים ועוד  900עלייה של 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf


  

10 
 

 על הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים טרום משבר הקורונה ובמהלכו 
 2021אפריל 

למרות שקיימת ירידה בשיעור הנשירה ממסגרות הלימוד, עדיין ירידה זו אינה גורם משמעותי 

ומעלה וזאת בעיקר בשל חלקה הקטן  15הגברים הערבים בני לירידה בשיעור התעסוקה הכולל של 

מסך הגברים הערבים המועסקים  15-17המועסקים( של קבוצת בני הערבים  הגבריםמסך  1%-כ)

 (.4)תרשים ש 12ומעלה 15בגילאי 

 והרווחה העבודה משרד או החינוך משרד של לימודית במסגרת רשומים שאינם התלמידים שיעור: 4ש תרשים

 
 מקור: נתוני למ"ס

 *יהודים כולל חרדים

 פילוח דפוסי התעסוקה לפי קבוצות גיל

מציג את שיעור התעסוקה עבור קבוצות הגיל השונות יחד עם חלקה של כל קבוצה מסך  5תרשים ש

 2020לתחילת  2018ומעלה. מהתרשים עולה כי הירידה בתעסוקה מתחילת  15הגברים הערבים בני 

קבוצות הגיל; ובהינתן גודלה של כל קבוצה, הירידה התרחשה ביתר שאת התרחשה בקרב כל 

 2020-ב 30.5%ז )נקודות אחו 7-התעסוקה בכ ירד שיעור 15-24בקבוצת הצעירים יותר. בקרב בני 

, 2020ועד לתחילת  2018ים שנכון לשנ 25-34לכך גם בקרב בני  ( ובדומה2018-ב 37.6%-בהשוואה ל

 נקודות אחוז. 6.5-שיעור תעסוקתם ירד בכ

  

                                                 
 אינם הגבוהה ההשכלה במערכת ההשתלבות שיעור ועליית הנשירה שיעור ירידתאלף מועסקים. במילים אחרות,  11.6
 .התעסוקה שיעור לירידת עיקרי גורם

 .הכללית בקבוצה המתקבלת לזו דומה ירידה מתקבלת 17-15 בגילאי הפרטים בהוצאת 12
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 : שיעור התעסוקה של הגברים הערבים לפי קבוצת גיל5תרשים ש

 
 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

 

ומעלה. מניתוח  15הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים בני  13מציג את פירוק 6תרשים ש

נובע מירידת שיעור התעסוקה  2020-ועד ל 2018-מהירידה בשיעור התעסוקה מ 70%-כ זה עולה כי

. יתרה מזאת, כמחצית מהירידה הכוללת בשיעור תעסוקתם של הגברים 15-34של הצעירים בני 

-15עת מירידת שיעור התעסוקה בקרב המשתייכים לקבוצה הגיל נקודות אחוז(  נוב 2.5-הערבים )כ

24 . 

  

                                                 
-ב חלקה בין( אחוז בנקודות) הפער הינו הערבים הגברים של הכולל התעסוקה שיעור בירידת קבוצה כל של חלקה 13

 סך חלקי 15-24 בני המועסקים מספר) התעסוקה בשיעור הצעירים קבוצת של חלקה: למשל. 2018-ב שהיה לזה 2020
 תנקודו 2.45 של פער. 9.5%-בכ הסתכם 2020 בתחילת שחלקה בעוד. 12% היה 2018 בשנת( הערבים הגברים אוכלוסיית

 .הכוללת מהירידה 50%-כ – אחוז

 ל קבוצת גילחלקה של כ    31.8%|  31.2%    20.6%|  21%      31.7%|  32%        9.1%|  9.2%     6.8%|  6.6%
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לפי קבוצות  2020לתחילת  2018: פירוק הירידה בשיעור תעסוקת הגברים הערבים מתחילת 6תרשים ש
 גיל )בנקודות אחוז(

   
 .סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

ותמהיל קבוצות הגיל על שיעור התעסוקה  על מנת לבחון את השפעת השינוי בשיעור התעסוקה

ומעלה, נעשתה סימולציה בה מקבעים את שיעור התעסוקה  15הכולל של הגברים הערבים בגילאי 

. מניתוח זה עולה 2020בהינתן גודלן של הקבוצות בפועל בשנת  2018-של קבוצות הגיל כפי שהיה ב

נקודות אחוז בשיעור  0.3-יל לגידול של ככי שימור שיעורי התעסוקה של כלל קבוצות הגיל היה מוב

של הגברים הערבים. כלומר, הירידה בשיעור התעסוקה של  2018התעסוקה הנרשם בתחילת 

הגברים הערבים נרשמה למרות, ולא בגלל, השינוי בתמהיל קבוצות הגיל. כך, תמהיל קבוצות הגיל 

-ידול בשיעור התעסוקה לכדי כללא הירידה בשיעור התעסוקה של הקבוצות השונות היה מוביל לג

%59.214 . 

  

                                                 
 הקפאת, כך. 2020 בתחילת לגודלן בהתאם השונות הגיל קבוצות של התעסוקה שיעור קיבוע ידי על נעשה החישוב 14

-מ התעסוקה שיעור את מעלה היה 2020 בתחילת הגילאים תמהיל בהינתן 2018 לתחילת בהתאם התעסוקה שיעור
 .2020 בתחילת 59.2%-ל 2018 בתחילת 58.9%
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 דפוסי התעסוקה לפי השכלה

ומעלה בשתי נקודות  15מציג את התפלגות רמות ההשכלה בקרב הגברים הערבים בני  7שתרשים 

לא חל שינוי משמעותי בתמהיל רמות ההשכלה אך  . באופן כללי,2020ותחילת  2018תחילת  –זמן 

 בנוסף, נרשמהקדמאים הערבים. האבשיעור אלף(  11-נקודות אחוז )כ 1.5-חלה עלייה קלה של כ כן

. בחלקם של הפרטים שאין בידם זכאות לתעודת בגרות – אלף 26-כ –נקודות אחוז  4-ירידה של כ

-יכונית; לכת-, מרבית הגברים הערבים בישראל נותרו חסרי השכלה על2020למרות זאת, בשנת 

מהגברים  76%-גרות בלבד. בסה"כ כזכאים לב 20%-אין זכאות לתעודת בגרות; ועוד כ מהם 56%

 תיכונית.-הערבים הם חסרי השכלה על

 ומעלה 15: חלקה של כל קבוצת השכלה מסך הגברים הערבים בגילאי 7תרשים ש

 

 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

יהודים שאינם לערבים גברים מועסקים בין את התפלגות רמות ההשכלה בקרב  משווה 8שתרשים 

עלייה בחלקם של האקדמאים  חלהבדומה להתפלגות באוכלוסייה, גם בקרב המועסקים חרדים. 

. עם זאת, הפערים בינם לבין הגברים היהודים שאינם חרדים עדיין ניכרים. בתרשים בולט הערבים

תיכונית מצד שני. שיעור האקדמאים -ים מצד אחד וחסרי השכלה עלאקדמא –מאוד הפער בקצוות 

בעוד ששיעורם בקרב המועסקים  (,33.8%)שליש כיהודים שאינם חרדים הינו בקרב מועסקים 
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-יותר נראה בקרב הלא משכילים; כ אף בלבד. לצד זאת, פער משמעותי 18.9%-הערבים עומד על כ

בקרב היהודים  47%-תיכונית, בהשוואה לכ-למהמועסקים הערבים הם חסרי השכלה ע 70%

שאינם חרדים. במילים אחרות, מרבית הגברים הערבים מועסקים במשרות שאינן דורשות השכלה 

לרוב דורשות עבודה פיזית המשפיעה על השרידות בשוק העבודה בגילאים מתקדמים יותר; דבר שו

 15.ותר משוק העבודהומוביל ליציאה מוקדמת י מועסקיםעל יכולתם להישאר  ביעהמ

 2020בר פ-ומעלה, ינו 15: התפלגות רמות ההשכלה בקרב המועסקים, גברים בגילאי 8תרשים ש

 
 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

 

רוב הירידה בשיעור חלקם הגדול של הלא זכאים לבגרות מקרב המועסקים הערבים, במקביל ל

 ירידת שיעור תעסוקתם שלנובעת מ 2020לתחילת  2018גברים הערבים מתחילת התעסוקה של ה

. מנגד, בולטת התרומה החיובית  של האקדמאים שחלקם ושיעור (9)תרשים ש בני קבוצה זו

 . 2020-ל 2018-עלה מ 16תעסוקתם

  

                                                 
הגברים הערבים יוצאים מוקדם מאוד משוק העבודה בהשוואה לגברים יהודים )חרדים ושאינם חרדים(. להרחבה  15

 ."תעסוקה והכנסה מעבודהבנושא " 2018ר' מצגת של אגף הכלכלן הראשי מיוני 
 .1נספח להרחבה עבור שיעור התעסוקה של קבוצות ההשכלה השונות בקרב הגברים הערבים, ר'  16

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/presentations_chief_economist/he/presentations_EmploymentTrends.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/presentations_chief_economist/he/presentations_EmploymentTrends.pdf
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בוצות לפי ק 2020לתחילת  2018: פירוק הירידה בשיעור תעסוקת הגברים הערבים מתחילת 9תרשים ש
 השכלה )בנקודות אחוז(

 
 .סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

 

בחינת ההשפעה של תמהיל קבוצות ההשכלה על שיעור התעסוקה. גם כאן, מסקנה דומה עולה בעת 

בהינתן  2018-נעשתה סימולציה בה מקבעים את שיעור התעסוקה של קבוצות ההשכלה כפי שהיה ב

. מניתוח זה עולה כי שימור שיעור התעסוקה של כלל קבוצות 2020גודל הקבוצות בפועל בשנת 

זה שהיה בתחילת גבוה יותר מ - 61%-נקודות אחוז לכדי כ 2.1-ההשכלה היה מביא לתוספת של כ

. דהיינו, הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים נרשמה למרות, ולא בגלל, השינוי 2018

בתמהיל רמות ההשכלה. כך, תמהיל רמות ההשכלה ללא ירידת שיעור התעסוקה של הקבוצות 

 2020עד לשנת  2018ל של הגברים הערבים משנת השונות היה מוביל לעלייה בשיעור התעסוקה הכול

 לפני הקורונה.  

 ענפיםהתעסוקה לפי  דפוסי

 2018מציג את התפלגות הגברים הערבים המועסקים לפי ענפי הכלכלה בתחילת  10תרשים ש

בינוי  –. מהתרשים עולה כי תעסוקת גברים ערבים מרוכזת בארבעה ענפים עיקריים 2020ובתחילת 

אף שחלה ירידה של כארבע נקודות  –( 10%( ותחבורה )10.7%(, תעשייה )17%(, מסחר )23.8%)
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-)כ 2020( לתחילת 66%-)כ 2018אחוז בשיעור הגברים הערבים המועסקים בענפים הנ"ל מתחילת 

 2020בתחילת  10.7% –. הנתונים עוד מצביעים על ירידה משמעותית בענפי התעשייה 17(%62

 25.4%-בהשוואה ל 2020בתחילת  23.8% –; ירידה בענף הבינוי 2018בתחילת  15.1%-ה לבהשווא

לעומת  2020בתחילת  17% –נקודות אחוז בענפי המסחר  1.5-; לצד עלייה של כ2018בתחילת 

 .2018בתחילת  15.6%

 15+18בגילאי גברים  התפלגות המועסקים הערבים לפי ענף כלכלי,: 10תרשים ש

 

 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

מסקנה דומה עולה בעת בחינת מספר הנפלטים מהענפים השונים בשנתיים שקדמו למשבר 

מציג את השינוי במספר המועסקים לפי ענף כלכלי, וממנו עולה כי מספר  11שהקורונה. תרשים 

תחילת ל 2018בין תחילת  ,כךענפי התעשייה והבינוי הינו גבוה במיוחד. מהגברים הערבים שנפלטו 

. בנוסף, התרחשה ירידה אלף מועסקים מקרב הגברים הערבים 25-נרשמה ירידה של למעלה מ 2020

                                                 
 המוביליםבעת הענפים מועסקים באר היו מהגברים 47%-כ ,2020בתחילת  בקרב יהודים לא חרדים,לשם השוואה,  17

 (.9.1%( ומידע ותקשורת )11.3%(, מסחר )13.1%(, מנהל מקומי )13.5%עשייה )ת –בקרבם 
. עם 2020לתחילת  2018חלקם של הגברים הערבים מסך המועסקים בענפי התעשייה והבינוי ירד גם כן מתחילת  18

 .2נספח להרחבה ר' זאת חלקם מהמועסקים בענף הבינוי נותר גבוה יחסית. 
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כגון: שירותי ניהול על תיכונית או השכלה גבוהה הדורשים לרוב השכלה בענפים בתעסוקה 

  ותמיכה, ומידע ותקשורת.

 בקרב גברים  -נה ייחודית לגברים הערבים נציין שהירידה במספר המועסקים בענף התעשייה אי

ים בענף התעשייה במהלך אותה תקופה. אלף מועסק 25-יהודים שאינם חרדים חלה ירידה של כ

מצד שני, בענף הבינוי, להבדיל מהמגמה בקרב הגברים הערבים, בקרב הגברים היהודים שאינם 

 (. 12מועסקים )תרשים ש 7,700-חרדים חלה עלייה של כ

: השינוי במספר המועסקים )באלפים( לפי ענף כלכלי, 11שתרשים   
ומעלה 15גברים ערבים בגילאי   

 
 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:
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 ומעלה 15: השינוי במספר המועסקים )באלפים( לפי ענף כלכלי, גברים יהודים בגילאי 12תרשים ש

 

 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:
 חרדים*כולל 

 

 התעשייה בענפיהיקף התעסוקה ב הירידקשורה לשיעור התעסוקה של הגברים הערבים ב הירידה

. סיבה אפשרית למגמה זו היא הירידה בכושר התחרותיות של התעשייה הישראלית אשר בישראל

(, מסורתית לתעשייה מפעלים)בעיקר  מפעלים סגירת, 19מתבטאת בירידת הערך המוסף בענף

וירידה בהיקף הפתיחה  –אוטומציה  –במסגרת חדשנות טכנולוגית  מכונות ידי על עובדים החלפת

-כ) 9.5%-על כ עמדהתעשייה  ענפיב 21המועסקים של חלקם, 2020 תחילתב 20.מפעלים חדשים של

 60.1-ירידה של כשתי נקודות אחוז )כ – במשק הענפים בכלל המועסקים מסך( מועסקיםאלף  381

                                                 
 .שנים לאורך)%( מהתמ"ג -כאודות הערך המוסף של ענף התעשייה  העולמי הבנק נתוני את 'ר להרחבה 19
 "למקומות, היכון רוץ! –הייצור בישראל  תעשיות, "החדשנות רשות 20
 כולל גברים ונשים –המועסקים בענף  סך 21

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=IL
http://innovationisrael.mag.calltext.co.il/magazine/39/articles/409
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"כ, נפלטו מענפי בסה(. מועסקים אלף 441-כ - 11.4%) 2018 תחילתבהשוואה לאלף מועסקים( 

 זאת. 13.6%ירידה של  – 2020ועד לתחילת  2018אלף מועסקים מתחילת  60.1-התעשייה כ

-מ –שנפלטו מענף התעשייה  הערבים הגברים המועסקים בקרב 31.4%-כ של לירידה בהשוואה

הירידה בהיקף , כלומר. 2020אלף מועסקים בתחילת  37.4-לכ 2018אלף מועסקים בתחילת  54.5

( מזו שנרשמה בקרב 2.5-התעסוקה של הגברים הערבים בענפי התעשייה הייתה חדה יותר )פי כ

תיכונית. כאשר בקרבם נרשמה ירידה של -האוכלוסייה הכללית והתמקדה בקרב חסרי השכלה על

אלף זכאים( גברים ערבים מועסקים  16-ד כאלף לא זכאים לבגרות ועו 32-אלף )כ 48-; מכ41%-כ

.  2020אלף לא זכאים( בתחילת  9-אלף זכאים לבגרות וכ 19-אלף )כ 28-לכ 2018בענף בתחילת 

  22 .(13ש)תרשים 

 ומעלה* 15: חלקם של המועסקים לפי ענף כלכלי מסך המועסקים בכלל הענפים, גילאי 13תרשים ש

 
 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

 *הענפים מסודרים לפי גודלם בקרב הגברים הערבים

                                                 
' מס נספח) 2020בתחילת  9.8%-חלקם של המועסקים הגברים הערבים מסך המועסקים בענף התעשייה עמד על כ 22
מהגברים הערבים המועסקים  75%-. בנוסף, כ16.7%-כ היהתיכונית בענף -(. בעוד שחלקם מתוך חסרי השכלה על2

נספח ) בקרב יהודים שאינם חרדים 40%-תיכונית. זאת בהשוואה ל-הם חסרי השכלה על 2020בענף התעשייה בתחילת 
 .(3מס' 
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הנתונים של התקופה שבין  בענף הבינוי. במספר המועסקים תמונה שונה מתקבלת בבחינת הירידה

מלמדים על ירידה משמעותית במספר הגברים הערבים המועסקים  2020ועד לתחילת  2018תחילת 

; זאת לצד עלייה במספרם וחלקם של 23ם היהודים שאינם חרדיםבענף ועלייה במספר המועסקי

מציג את מספר העובדים הזרים בענף הבינוי  14בעיקר פלסטינים. תרשים ש –העובדים הזרים 

בעשור האחרון בחלוקה לעובדים פלסטינים ועובדים מחו"ל )לא כוללים את הפלסטינים(. על פי 

אלף עובדים זרים בענף הבינוי  86.3-עבודה הישראלי כ, הועסקו בשוק ה2019התרשים,  נכון לסוף 

אלף לא פלסטינים. עוד עולה מהתרשים כי במהלך השנים חלה  19.7-אלף פלסטינים וכ 66.6 –

עלייה במספרם של העובדים הזרים ובעיקר העובדים הפלסטינים, כך שתוך עשור מספר סך 

ל העובדים הפלסטינים בענף היה מהיר העובדים הזרים שילש את עצמו. בתוך כך, קצב הגידול ש

 אלף מועסקים(. 18.2) 2011אלף מועסקים( בהשוואה לסוף  66.6) 2019בסוף  3.7יותר והגיע לכדי פי 

 *: עובדים זרים בענף הבינוי )אלפים(14שתרשים 

 
 הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

 הנתונים הם ללא חלוקה מגדרית*

                                                 
תיכונית -הגברים הערבים הייתה ירידה במספר המועסקים חסרי השכלה על בקרב"א החודשיים, סכפי נתוני  על 23

, מכאןברמות ההשכלה האלה.  דווקא התרחשה בענף במספרם העלייה, היהודים הגברים שבקרב בעודבענף הבינוי. 
. בנוסף, (4נספח מס' )ר'  הישראלים הערבים העובדים חשבון על הינהשתלבותם של גברים יהודים הכי יתכן ש נראה

 עם. 2018בהשוואה לתחילת  2020 בתחילתבענף  השכיר משרות במספר משמעותיחל שינוי  לא"ס, הלמעל פי נתוני 
 (1.2לוח  – 2020שכר ותעסוקה נובמבר  ירחון) תקופה באותה עלה בענף שכיר למשרת השכר, זאת

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/y_labor1120/e1_02.pdf
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 –ערבים ולא ערבים  –מציג את חלקם של העובדים הזרים לצד זה של הישראלים  15תרשים ש

מכלל המועסקים בענף הבינוי. מהתרשים עולה כי מלבד העלייה במספרם של העובדים הזרים, 

, חלקם של העובדים הזרים 2019קיימת גם עלייה בחלקם מכלל המועסקים בענף. נכון לסוף 

. 2017בסוף  27%-ולכ 2011בשנת  15%-מועסקים בענף. זאת בהשוואה לכמסך ה 30%-הסתכם בכ

במקביל, נרשמה מגמת ירידה ממושכת בחלקם של העובדים הישראלים לאורך השנים. בתוך כך, 

 2019( ועד לשנת 39.2%) 2011וז משנת נקודות אח 10-שחלקם ירד בכ ערביםהבולטת הירידה בקרב 

-ז בקרב המועסקים הישראלים שאינם ערבים )מנקודות אחו 6-(. זאת בהשוואה לירידה של כ30.7)

 (.2019בשנת  39.8%-ל 2011בשנת  45.9%

 24: חלקם של העובדים הזרים והעובדים הישראלים מסך המועסקים בענף בינוי*15תרשים ש

 
 הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

  *הנתונים הם ללא חלוקה מגדרית

 

( הקפאת 1: )2018מציג סימולציה הבוחנת שלושה תרחישים היפותטיים משנת  16תרשים ש

( תרחיש שבו 3)-( הקפאת חלקם של המועסקים הערבים בכל ענף ו2התמהיל הענפי במשק, )

. 2018מקפיאים את מספר המועסקים הערבים בענפי התעשייה והבינוי בדומה לרמתם בתחילת 

הקפאת מספר המועסקים הערבים בענפי התעשייה והבינוי היה מביא  מהשוואה זו עולה כי תרחיש

                                                 
, במקביל. קיפאון ואף יציבות ומאז 2017 לשנת עד הערבים המועסקים במספר עלייה נרשמה, שנתיים במונחים 24

  )בעיקר זה של העובדים הזרים(; מה שהוביל לירידה בחלקם של המועסקים הערבים. עלה בענף המועסקים מספר
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, וזה לבדו היה מספיק 2020נקודות אחוז לשיעור התעסוקה שהתקבל בתחילת  4.9-לעלייה של כ

ומניעת הירידה שהתרחשה בפועל. הקפאת  2018לשם השגת שיעור תעסוקה שדומה לתחילת 

נקודות אחוז( לשיעור התעסוקה של תחילת  0.9) התמהיל הענפי הייתה מניבה שיפור קטן יחסית

בפועל, ואילו הקפאת חלקם של העובדים הערבים בכל ענף הייתה מביאה לשיפור גדול יותר  2020

 נקודות אחוז(.  2.1)

הינתן תרחישים ב 2020תחילת  לשיעור התעסוקה של)בנקודות אחוז( התוספת השולית : 16תרשים ש
 שונים מתחילת 252018

 

 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני :מקור

 

 סיכום

נקודות אחוז בשיעור  5-בשנתיים שקדמו לתחילת משבר הקורונה נרשמה ירידה משמעותית של כ

+. הנתונים מראים כי עיקר הירידה התרחשה בקרב 15תעסוקתם של הגברים הערבים בגילאי 

העובדים הצעירים והלא משכילים. בהינתן המצב הקיים, בו משבר הקורונה פגע בתעסוקתם של 

                                                 
 .2018-ל כל ענף בדומה לשחלקו  –הקפאת התמהיל הענפי  25

בהינתן חלקם של הגברים הערבים  2020-לקיחת חלקו של כל ענף בהתאם ל –הקפאת חלקם של העובדים הערבים 
 2018בתחילת בהתאם למה שהיה המועסקים בענף מסוים  
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וביתר שאת בגברים הערבים, הפערים בשוק העבודה בין הקבוצות השונות  רבים בשוק העבודה

עשויים להתרחב עוד יותר, דבר העלול להביא להפסדים רבים למשק ולהגדלת אי השוויון בין 

, עולה כי ישנן 201926קבוצות האוכלוסייה. ממחקר קודם של אגף הכלכלנית הראשית מנובמבר 

ת של הערבים והחרדים בשוק העבודה. על פי חישוב הנעשה השלכות משמעותיות למידת ההשתלבו

הנובעת מירידת שיעור  –ההפסד נטו  –בעזרת המודל המוצג במחקר הנ"ל, העלות השנתית למשק 

 0.4% -בשנה ₪ מיליארד  6-נקודות אחוז מסתכמת בכ 5-תעסוקתם של הגברים הערבים בכ

ים הערבים מגבירה את אי השוויון  ומעלה מהתוצר. כמו כן, ירידה זו בשיעור התעסוקה של הגבר

נקודות אחוז. מכאן, תרחיש של הקפאת מצב/ירידה נוספת או מתמשכת  0.4-את מדד ג'יני  בכ

 בשיעור תעסוקתם של הגברים הערבים עשוי להביא להפסדים ניכרים למשק ולכלכלה.  

ה. אתגר מרכזי לשנים במבט קדימה, ישנה חשיבות רבה לשילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבוד

הבאות הינו שילובם של הצעירים הערבים בשוק העבודה. זאת בעיקר על מנת למנוע תרחיש שבו 

ויהוו מנוע צמיחה  –ללא מסגרת פורמלית של לימודים או עבודה  –רבים מהם יהיו חסרי מעש 

 לתופעות הפשיעה והכלכלה השחורה.

הערבים הינו שיפור מערכת החינוך הערבית  מפתח מרכזי להעלאת שיעור התעסוקה של הגברים

ראינו בניתוח ששיעור התעסוקה  27והגברת שילובם של הגברים הערבים במערכת ההשכלה הגבוהה.

של בעלי השכלה אקדמית עלה טרום המשבר, בניגוד למגמה ברמות ההשכלה האחרות. הניתוח 

נקודות אחוז שנתיים לפני משבר  2-ירידה של כ -מלמד על ירידה במספר המועסקים בענף התעשייה 

הקורונה; אך תופעה זו אינה ייחודית לגברים הערבים והיא הובילה לפליטתם של רבים 

מהמועסקים הערבים והיהודים שאינם חרדים מענפים אלה. בנוסף, חלה ירידה במספר המועסקים 

. 2018ילת הערבים בענף הבינוי אף שחלקו של הענף מסך הכלכלה נותר דומה לזה שהיה בתח

הנתונים מראים כי ירידה זו אכן ייחודית לגברים הערבים וכי מספר הגברים היהודים שאינם 

חרדים בענף דווקא עלה באותה תקופה; ממצא מרכזי נוסף הינו מגמת העלייה בחלקם של העובדים 

                                                 
במשרד האוצר אודות ההשלכות לשילוב ערבים בשוק העבודה ר' סקירה שבועית של אגף הכלכלן הראשי  להרחבה 26

החישוב . "הקרובים בעשורים העבודה בשוק וערבים חרדים השתלבות של הכלכליות ההשלכות על" 2019 מנובמבר
 רידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים נעשה באמצעות אותו מודל המוצג בסקירה.של עלות הי

", סדרת יה הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסי(: "2019זאב קריל ונג'יב עמרייה ) 27
 מאמרים לדיון של אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר.

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_19112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_19112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf
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ובדים , חלקם של הע2019הזרים בענף הבינוי לצד ירידת חלקם של העובדים הישראלים. נכון לסוף 

 כי (. מכאן שקיימת אפשרות30.7%( היה דומה לזה של הערבים בענף )29.5%הזרים בענף הבינוי )

המועסקים הישראלים וביתר  את החוצה דחק הבינוי בענף הזרים העובדים במספר הניכר הגידול

 .בענף מתעסוקה הערבים הגבריםשאת את 
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 נספחים

 הערבים לפי רמת השכלה: שיעור התעסוקה של הגברים 1נספח 

 

 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

 ומעלה בכל ענף 15: חלקם של הגברים הערבים בני 2נספח 

 
 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:
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: פילוח השינוי במספר המועסקים הערבים והיהודים בענף התעשייה, 3נספח 
 2018פברואר -לינוארבהשוואה  2020פברואר -ינואר

 קבוצה רמת השכלה 2018 2020 ∆

 גברים יהודים לא חרדים ללא זכאות לת.בגרות 67,040 50,244 16,796-

 גברים יהודים לא חרדים עם זכאות לת.בגרות 32,572 33,875 1,303

 גברים יהודים לא חרדים דיפלומה 44,879 42,052 2,828-

 גברים יהודים לא חרדים תואר אקדמי 80,720 72,636 8,084-

 גברים יהודים לא חרדים סטודנטים 4,382 3,406 976-

-1,463 5,675 7,138 
סטודנט בעל ת.אקדמית או 

 דיפלומה

 גברים יהודים לא חרדים

 גברים יהודים לא חרדים סה"כ 236,732 207,888 28,843-

 גברים ערבים ללא זכאות לת.בגרות 31,806 18,822 12,984-

 גברים ערבים עם זכאות לת.בגרות 16,329 8,745 7,583-

 גברים ערבים דיפלומה 2,943 5,196 2,253

 גברים ערבים תואר אקדמי 2,640 4,417 1,777

 גברים ערבים סה"כ 53,718 37,180 16,538-

 גברים אחרים ללא זכאות לת.בגרות 2,676 4,339 1,664

 גברים אחרים עם זכאות לת.בגרות 5,366 4,563 804-

 גברים אחרים דיפלומה 4,891 3,240 1,652-

 גברים אחרים תואר אקדמי 5,660 5,097 563-

 גברים אחרים סה"כ 18,593 17,239 1,355-

 גברים חרדים ללא זכאות לת.בגרות 4,397 6,714 2,317

 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:
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-המועסקים הערבים והיהודים בענף הבינוי, ינואר: פילוח השינוי במספר 4נספח 
 2018פברואר -בהשוואה לינואר 2020פברואר 

השכלה רמת 2018 2020 ∆  קבוצה 

 גברים יהודים לא חרדים ללא זכאות לת.בגרות 29,082 34,224 5,141

 גברים יהודים לא חרדים עם זכאות לת.בגרות 14,680 20,222 5,542

-2,892 17,306 20,198 
תיכונית לא -ת.השכלה על

 אקדמית

 גברים יהודים לא חרדים

 גברים יהודים לא חרדים תואר אקדמי 14,911 12,288 2,622-

 גברים יהודים לא חרדים סטודנטים 983 - 983-

 גברים יהודים לא חרדים סה"כ 79,854 84,040 4,186

 גברים ערבים ללא זכאות לת.בגרות 61,642 47,622 14,020-

 גברים ערבים עם זכאות לת.בגרות 21,506 21,692 186

331 5,456 5,125 
תיכונית לא -ת.השכלה על

 אקדמית

 גברים ערבים

 גברים ערבים תואר אקדמי 2,545 6,158 3,613

 גברים ערבים סה"כ 93,410 85,843 7,566-

 גברים חרדים ללא זכאות לת.בגרות 2,592 4,916 2,324

 סקר כוח אדם של הלמ"ס עיבודים לנתוני מקור:

 


