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  :האוכלוסייה הערבית בישראל

  בבריאות ובחברה, בכלכלה, מאפיינים נבחרים בחינוך

  2008מעודכן לנובמבר 

  

  ק חביב'ג

  

 מעמדה של אוכלוסיית ערביי ישראל בכמה  שלי� חברתיי� מדדסמ� זה מספק מידע על מ
נשי� מובאות בו השוואות בי� יהודי� לערבי� והשוואות נבחרות בי� .  תחומי� בולטי�

נתוני�  � של הממצאי� מבוססי� על ניתוח.מגמות לאור� זמ�י נוגברי� ערבי� על פ
של משרד , )ס"הלמ(טיסטיקה טסקרי� של הלשכה המרכזית לסעל נתוני� והמאגר מ

  .וינט מכו� ברוקדייל'ג� של משרד הבריאות ושל מאיירס, החינו�

  

  )2007(מאפיינים דמוגרפיים  .1

.  מכלל אוכלוסייתה20%המהווי� , זרחי� ערבי� מיליו	 א1.45בישראל חיי�  ♦
 . מהיהודי�33.1%לעומת , �19 בני פחות מ49.9%: זו אוכלוסייה צעירה

.  דרוזי��8.1% ו נוצרי�10.3%, מוסלמי� 81.6%: הרכב האוכלוסייה הערבית ♦
 .תת אוכלוסייה בולטת בקרב המוסלמי� היא הבדווי�

: חה היהודית הממוצעתהמשפחה הערבית הממוצעת גדולה יותר מהמשפ ♦
 2.5,  בקרב מוסלמי�3.9 (3.6 הוא  ערבייהמספר הילדי� הממוצע לאישה

לאישה ילדי�  2.8 ממוצע של לעומת, ) בקרב נוצרי�2.1, בקרב דרוזי�
 נפשות 7 ממשקי הבית בקרב האוכלוסייה הערבית מוני� 19.8% .יהודייה

  .היהודיתאוכלוסייה קרב המשקי הבית במ בלבד 4%לעומת , ומעלה
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  השכלה .2

 )2007(רמת ההשכלה בקרב האוכלוסייה הבוגרת 

 נמוכה בהרבה מזו של יהודי� בגילי� 64�18רמת השכלת� של ערבי� גילאי  ♦
 שמונה שנות לימוד או בעלות רמת השכלה של מהנשי� הערביות 33.7% .אלה

 .)�2 ו1 תרשימי� (יהודיותמה 4.8%לעומת , פחות מכ�

תמונת המצב י� לנשי� ערביות מסובכת יותר וההשוואה בי� גברי� ערב ♦
 שיעור גבוה יותר,  לעומת הגברי� הערבי�.משתנה במהירות ע� הזמ�

מהנשי� הערביות ה� בעלות רמת השכלה של שמונה שנות לימוד או פחות 
שיעור הגברי� והנשי� בעלי רמת השכלה גבוהה , לעומת זאת, אול�. מכ�

דמות הדרמטית ברמת השכלת� של נשי� זוהי התוצאה של ההתק  .יותר דומה
 מהנשי� הערביות ומהגברי� 22.3%, למעשה. ערביות בשני� האחרונות

 55.8%לעומת , זאת.  שנות לימוד ומעלה13הערבי� ה� בעלי רמת השכלה של 
 . מהנשי� היהודיות�59.1%מהגברי� היהודי� ו

  

  )באחוזי� (2007, 64�18 רמת השכלה בקרב  גילאי : 1תרשי� 

  

  18�64 ותגילאי, נשי�מספר שנות לימוד בקרב       18�64גילאי , מספר שנות לימוד בקרב גברי�

  .2008, ס"מכו� ברוקדייל של סקרי כוח אד
 של הלמ� וינט'ג� עיבודי
 מיוחדי
 של מאיירס: מקור

  

  )2007(רמת ההשכלה בקרב בני נוער 

בי� גבוהי� שיעורי הנשירה בקרב בני נוער ער: שירה מבית הספרני שיעור ♦
 ובשתי הקבוצות שיעורי הנשירה של ,יותר מאלו שבקרב בני נוער יהודי�

אז שיעור , לפני עשורששרר  למצבבניגוד , זאת. הבני� גבוהי� מאלו של הבנות
 .הנשירה של בנות ערביות היה גבוה הרבה יותר

בקרב  7.4%  היו17�14שיעורי הנשירה של תלמידי� ערבי� גילאי , 2007בשנת  ♦
הבני� בקרב  �4.7%והבנות בקרב  1.7%לעומת , בקרב הבני� �12%בנות וה
 ).1לוח  (באוכלוסייה היהודיתגילי� אלה ב
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 נשרו 17בקרב גילאי   מבני הנוער היהודי��6.9%וערבי� הנוער ה מבני 15.8% ♦
).  1לוח (שלימו את לימודיה� בבית ספר תיכו� ה מלימודיה� ולא 2007בשנת 

בקרב  ,תמנה מגמת ירידה בשיעורי הנשירה מבית הספרהסבשני� האחרונות 
 .היהודי� והערבי� ג� יחד

 

* 2007, 17 ובקרב גילאי 17�14 שיעורי נשירה מבית הספר בקרב גילאי :1לוח 
  )באחוזי�(

  **יהודי�  ערבי�  

      17�14גילאי 

  1.7  7.4  בנות

  4.7  12  בני�

  3.2  9.7  ממוצע

  6.9  15.8  17גילאי 

  2008, ס"למ,  הסטטיסטי לישראלהשנתו�: מקור

  2007�2006 –ז "שנת הלימודי
 תשס* 

  להוציא מזרח ירושלי
 וכולל החינו� החרדי **

  

בחינות הבגרות הנערכות לקראת סיו� : בחינות בגרות בבית ספר תיכו	 ♦
הלימודי� בבית הספר התיכו� ה� הבסיס העיקרי לרכישת השכלה גבוהה 

המובילה (זכאות כללית : י רמות זכאותיש שת. ולהצטרפות לשוק העבודה
. ס� של האוניברסיטאותהוזכאות ברמה העונה לדרישות ) לתעודת בגרות

 .הפער בי� תלמידי� ערבי� ליהודי� בשיעור בעלי תעודת בגרות גבוה מאוד

,  היו זכאי� לתעודת בגרות17 מהתלמידי� הערבי� גילאי 35.8% 2007בשנת  ♦
 ).2לוח (י�  היהוד17 מגילאי 51.8%לעומת 

♦ �שיעור : תבשיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב האוכלוסייה הערבית יש שונ
 בקרב �הזכאות הגבוה ביותר הוא בקרב האוכלוסייה הדרוזית והנמו� ביותר 

 .)2לוח  (האוכלוסייה הבדווית

 עלו שיעורי הזכאות לתעודת בגרות בקרב האוכלוסייה ד"תשסבשנת  החל ♦
רב האוכלוסייה הנוצרית והמוסלמית חלה ירידה בשנת בק. הבדווית והדרוזית

ז "ו ובתשס"א� בשנת הלימודי� תשס, )2005�2004(ה "ד ובשנת תשס"תשס
 בקרב האוכלוסייה היהודית .חלה עלייה שקיזזה את הירידה) 2007�2006(

 א� היא קוזזה בשל עלייה ,)2006�2005(ו "ה ובתשס"הייתה  ירידה קלה בתשס
 ).2לוח (ז "תשסבשיעור הזכאות ב

הפער בשיעור הזכאות לתעודת בגרות בי� האוכלוסייה היהודית , לסיכו� ♦
לגבי .  באופ� משמעותיהצטמצ�לאוכלוסייה הבדווית ולאוכלוסייה הדרוזית 

  .האוכלוסייה המוסלמית והנוצרית הוא נותר בעינו

בתעודות בגרות העומדות בדרישות הס� של האוניברסיטאות הפער היחסי  ♦
 הערבי� עומדות 17 מגילאי 26.2%תעודות הבגרות של .  הרבה יותרגדול
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 17 מגילאי 45.9%לעומת תעודותיה� של , בדרישות הס� של האוניברסיטאות
 ).3לוח (היהודי� 

הפערי� הקיימי� היו� בקרב בני נוער המסיימי� את לימודיה� בבית הספר  ♦
ד לפערי� התיכו� והקיימי� בתוצאות בחינות הבגרות ייתרגמו בעתי

  .משמעותיי� ברמות ההשכלה של האוכלוסייה הבוגרת

  

  )באחוזי�( ז"תשס�ד"בשני� תשס* 17גילאי בקרב  זכאות לתעודת בגרות: 2לוח 

ד "תשס  
2003/2004  

 ה"תשס
2005/2004  

 ו"תשס
2006/2005  

 ז"תשס
2007/2006  

ס� הכול 
אוכלוסייה 

  ערבית

36.7  32.0  35.6  35.8  

נוצרי� 
  ומוסלמי�

38.8  32.2  35.7  35.6  

  31.0  27.9  26.6  23.8  בדווי�

  43.7  44.4  37.7  38.8  דרוזי�

  51.8  50.8  51.1  53.5  יהודי�

, 2007, נתוני מבחני בגרות" :משרד החינו� המחלקה לבחינות ונתוני עיבוד מינהלי: מקור

  .2008, "ירושלי

  להוציא מזרח ירושלי
 וכולל החינו� החרדי*

 

  )באחוזי� (ז"תשסב* 17גילאי  בקרבת בגרות זכאות לתעוד: 3לוח 

 בדרישות הס� של עומדי�  זכאי� לתעודת בגרות  
  האוניברסיטאות

  26.2  35.8  ס� הכול אוכלוסייה ערבית

  29.1  35.6  נוצרי� ומוסלמי�

  19.9  31.0  בדווי�

  32.2  43.7  דרוזי�

  45.9  51.8  יהודי�

, 2007, נתוני מבחני בגרות" :וד מינהלימשרד החינו� המחלקה לבחינות ונתוני עיב: מקור

  .2008, "ירושלי

  להוציא מזרח ירושלי
 וכולל החינו� החרדי*
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 )2007 (של המצב הכלכלימדדים  .3
  ס"סקרי כוח אד� של הלמבודי� מיוחדי� של עימ נתוני� – תעסוקה

 נמו� 64�22שיעור התעסוקה בקרב גברי� ערבי� גילאי : תעסוקת גברי� ♦
 68.8%( 64�22 גברי� יהודי� גילאי בבקרהתעסוקה באופ� ניכר משיעור 

אז שיעורי , מצב זה מנוגד למצב שהיה קיי� לפני עשור ).75.7%לעומת 
 .)4לוח  (התעסוקה של ערבי� ויהודי� היו דומי�

ערביות נמו� באופ� משמעותי מזה נשי�  שיעור התעסוקה של :תעסוקת נשי� ♦
ערביות גילאיות הנשי� המ 22.2%רק . גדול �הפער ביניהונשי� יהודיות של 

, יתרה מזאת. יהודיות בגילי� אלההנשי� ה מ70.8%לעומת  , מועסקות64�22
 .)4לוח  (שיעור התעסוקה של הנשי� הערביות לא עלה בשני� האחרונות

אינ� ,  אינ� משתתפות בכוח העבודה24�18ערביות גילאיות הנשי�  מה51.9% ♦
 .ערבי�הגברי� ה מ21.2%לעומת , מחפשות עבודה ואינ� לומדות

ערביות המועסקות במשרה חלקית הנשי� אחוז ה :עבודה במשרה חלקית ♦
 ;)26%( המועסקות במשרה חלקיתהיהודיות נשי� הגבוה מאחוז ) 31.1%(
 רבות מועסקות במשרה חלקית לא מתו�  ערביותיש לציי� כי נשי� ).4לוח (

לעומת ,  דיווחו שאינ� יכולות למצוא עבודה במשרה מלאה56.4%: בחירה
  .  מהנשי� היהודיות שדיווחו כ� בלבד23.4%

 

  )באחוזי� (2007, 64�22 תעסוקה של גילאי רישיעו: 4לוח 

  נשי�  גברי�  

  תיהודי  ותערבי  יהודי�  ערבי�  

  70.8  22.2  75.7  68.8  מועסקי�

 במשרה    
  חלקית

5.4  7.9  31.1  26.0  

  .ס"מכו� ברוקדייל של סקרי כוח אד
 של הלמ� וינט'ג� בודי
 מיוחדי
 של מאיירסעי: מקור

  

האוכלוסייה הבדווית בדרו� האר� נמוכי� באופ� שיעורי התעסוקה בקרב  ♦
�, ניכר משיעורי התעסוקה בקרב כלל האוכלוסייה הערבית ביתר חלקי האר

. ערביות במזרח ירושלי�בקרב נשי� ה� נמוכי� ג� . אפילו מאלו של הנשי�
א� אפילו , ערביות באזור חיפהנשי� בקרב ביותר הוא גבוה השיעור התעסוקה 

  ).5לוח ( מהנשי� הערביות עובדות 29.8%  רק,ש�

  

 )באחוזי� (2007, לפי אזור, 64�22שיעורי התעסוקה של ערבי� גילאי : 5לוח 

  ס� הכול  דרו�  מרכז  חיפה  צפו�  ירושלי�  

  68.8  56.1  75.4  74.5  69.1  64.8  גברי�

  22.2  11.4  24.0  29.8  23.8  14.9  נשי�

  .ס"מכו� ברוקדייל של סקרי כוח אד
 של הלמ� טוינ'ג� עיבודי
 מיוחדי
 של מאיירס: מקור
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  עוני

שיעור העוני של משפחות ערביות גבוה :  ע� ילדי�תעוני בקרב משפחות ערביו ♦
הבדל זה משק� את . יעור העוני בקרב משפחות יהודיותשבאופ� ניכר מ

 .ההכנסה ובגודל המשפחהברמת , התעסוקההיק� הפערי� ב

 חיו  הערבי�די�מהיל �62.5%ערביות ו מהמשפחות ה51.4% 2007בשנת  ♦
 מהילדי� �23.8% מהמשפחות היהודיות ו15%לעומת (מתחת לקו העוני 

בשתי קבוצות אוכלוסייה אלה גדלו שיעורי העוני באופ� משמעותי . )היהודי�
  ).3תרשי�  (.בשני� האחרונות

 

 �2002�2007 ויהודיי� מתחת לקו העוני בשני� ימשקי בית ערבי: 3תרשי� 
  )באחוזי�(
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  .2003�2008דוחות שנתיי
 , מינהל מחקר ותכנו�, המוסד לביטוח לאומי: מקור

  

  כלכלי על פי הערכה עצמיתהמצב ה

הפערי� ברמת העוני ובהיק� התעסוקה משתקפי� ג� בהערכה העצמית של המצב 
  .הכלכלי

, יותר ערבי� מוותרי� על מימוש צרכי� שוני� בעקבות קשיי� כלכליי� ♦
 הצור� בשל קשיי� בשעת� ה מהערבי� אינ� מטפלי� בשיני64%: לדוגמה

  .)6לוח ( מהיהודי� 42%לעומת , כלכליי�

 שה� אינ� מדווחי�, מהיהודי� 47%לעומת ,  מהערבי�65.6%, כמו כ� ♦
, הוצאות על מזו�, למשל, מסוגלי� לעמוד בהוצאות הבסיסיות של משק הבית

 ).7לוח (ותשלו� חשבונות חשמל וטלפו� 

 

  )באחוזי�( )2002(,ויתור על צרכי� בעקבות קשיי� כלכליי�: 6לוח 
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  יהודי�  ערבי�  

  13  21  מזו�

  36  51   וטלפו�ימו�ח

  42  64  טיפולי שיניי�

  2003, ס"הלמ, הסקר החברתי: מקור

  

יכולת עמידה בתשלו� הוצאות בסיסיות של משק הבית על פי הערכה : 7לוח 
  )*באחוזי� (2006, עצמית

  יהודי�  ערבי�  

 תו� קושי מסוי� או –כ� 
  ללא קושי

34.2  51.9  

  47.0  65.6    בקושי רב או כלל לא–לא 

  2007, ס"הלמ, שנתו� סטטיסטי לישראל: ורמק

  "לא ידוע"בלוח אי� הקטגוריה *

  

שיעור הערבי� שאינ� מרוצי� כלל . שביעות רצו	 מהמצב הכלכלי וציפיות לעתיד ♦
 ).8לוח (ממצב� הכלכלי כפול מזה שבקרב היהודי� 

יותר , לעומת היהודי�: מצב הכלכלי מסתמנת דיכוטומיהלגבי הציפיות לעתיד ַ� ♦
 הרעה במצב� הכלכלי   ג�ובו בזמ� יותר ערבי� צפו, בי� צפו שיפור במצב� הכלכליער

 ).9לוח (

 

  )באחוזי� (2006, שביעות רצו	 מהמצב הכלכלי: 8לוח 

  יהודי�  ערבי�  

מרוצי� או מרוצי� 
  מאוד 

41.6  51.4  

  48.1  58.4  לא מרוצי�

לא מרוצי� :  מה�
  כלל

31.0  17.6  

  2007, ס"הלמ, ראלשנתו� סטטיסטי ליש: מקור

  

  )באחוזי� (2006 , על פי הערכה עצמיתהמצב הכלכלי בשני� הקרובות: 9לוח 

  יהודי�  ערבי�  

  39.1  47.5  שיפור

  47.0  32.0  ללא שינוי

  13.9  20.4  הרעה

  2007, ס"הלמ, שנתו� סטטיסטי לישראל: מקור
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 מדדים של מצב הבריאות .4

; 79.3 לעומת 75.3 :יהודי�זו של גברי� של גברי� ערבי� נמוכה יותר מתוחלת החיי�  ♦
ערביות נמוכה מזו של הנשי� ה תוחלת החיי� של .לגבי נשי� התמונה דומה

  .82.6 לעומת 78.8: היהודיות

באוכלוסייה הערבית לבי� זה הפער בי� שיעור תמותת התינוקות  :תמותת תינוקות ♦
ע� . )4תרשי�  (1955 מאז שנת משמעותי הצטמצ� באופ� שבאוכלוסייה היהודית

 לאל� 6.9 היה 2007שיעור תמותת התינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית  בשנת , זאת
�2007ונותר יציב בשני� , ) לאל�2.9(יותר מכפול מהשיעור בקרב היהודי� ; תינוקות

1999. 

  

  2007�1955,  לידות חי בישראל�1000שיעור תמותת תינוקות ל: 4תרשי� 

  2008, ס"הלמ, ראלשנתו� סטטיסטי ליש: קורמ

  

שיעור הנכות בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה הרבה יותר בקרב האוכלוסייה : נכות ♦
 ).10לוח ( לעומת השיעור באוכלוסייה היהודית –מבוגרי� וקשישי� ,  ילדי�–הערבית 

  

  )באחוזי� (מוגבלותשיעורי : 10לוח 

  יהודי�  ערבי�  

קשישי� ע� מוגבלות 
  )אישיזקוקי� למטפל (

31  15  

  3.3  5.4  ילדי� ע� מוגבלות קשה

   מכו� ברוקדייל�וינט'ג� מחקרי מאיירס: מקור
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פערי� בהתנהגות בריאות תורמי� משמעותית להבדלי� במצב : התנהגות בריאות ♦
  ).11לוח (בי� יהודי� לערבי� הבריאות 

מאשר בקרב הרבה פחות  וחתגופנית ר!הפעילות בקרב האוכלוסייה הערבית ה �
  ;האוכלוסייה היהודית

 ; שיעור כפול מהנשי� היהודיות–נת יתר מ מהנשי� הערביות סובלות מהש41.2% �

 מיהודי� גילאי� 26.7%לעומת ,  ומעלה מעשני�18 מהגברי� הערבי� גילאי 39.8% �
 . מהיהודיות19.7%לעומת ,  מהערביות מעשנות6.8%רק . אלה

  

 )באחוזי�( )2008(  ועישו	)2004( ותהתנהגות בריא: 11לוח 

  נשי�    גברי�    גיל  תחו�

  יהודיות  ערביות    יהודי�  ערבי�      

פעילות 
  גופנית

64�25    11.0  23.0    8.0  24.0  

השמנת 
יתר 

)BMI>30(  

64�25    22.4  18.5    41.2  22.2  

  19.7  6.8    26.7  39.8    +18  עישו�

המרכז הישראלי לבקרת ; 2004, סקר בריאות ארצי, המרכז הישראלי לבקרת מחלות: ותמקור
  2008�2007, דוח שר הבריאות על עישו� בישראל, מחלות

  

שמדווחי� על רמת מצוקה נפשית ערבי� הנוער הבוגרי� ובני שיעור ה. נפשיתבריאות  ♦
. �המדווחי� כהיהודי� משיעור הבוגרי� ובני הנוער תה גבוה  להתמודד ִאקושיועל 

בו . בוהה נובעת מקשיי� שצוינו לעיל במסמ� זהגרמת המצוקה הנפשית הייתכ� כי 
יכולתו של הפרט להתגבר  ב�פוגהיא חס� ה, הולא משנה מקור, בזמ� מצוקה נפשית

 .קשייו על

זו גבוהה יותר משעליה מדווחות נשי� ערביות עצבנות הרמת נפשית והמצוקה הרמת  ♦
� אחוז הסובלי� ממצוקה נפשית בקרב ).12לוח  ( נשי� יהודיותוחת על ידיהמד

ג� בקרב האוכלוסייה . �2001 ב�47% ל1997 בשנת �14% האוכלוסייה הערבית עלה מ
 .א� הגידול היה  מתו� יותר, היהודית גדל שיעור הסובלי� ממצוקה נפשית

מאלו שבקרב שיעורי המצוקה בקרב כלל האוכלוסייה הערבית גבוהי� יותר  ♦
יו� � וההערכה העצמית של יכולת התמודדות ע� חיי היו�הודית האוכלוסייה הי

 �33% מהיהודי� דיווחו על דיכאו� ו9% מהערבי� לעומת 21%, למשל. נמוכה יותר
לוח (יו� � מהיהודי� דיווחו על הפרעות שינה בשל דאגות היו�20%מהערבי� לעומת 

13.( 

יותר בני ,  נוער יהודי�לעומת בני.  ג� בקרב בני הנוערקיי�המצב בקרב המבוגרי�  ♦
בנוס� . נוער ערבי� מדווחי� כי ה� סובלי� ממצוקה רגשית וכי אינ� מאושרי�

  יותרה� ג� חשופי�לעומת היהודי� , לגורמי המצוקה האחרי� שה� חשופי� לה�
 ).14לוח (בבית הספר  מסוגי� שוני�  ומעורבי� באלימות לאלימות 
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  )באחוזי� (2005, יהודיות וערביות  נשי�מצוקה נפשית בקרבשל מדדי� : 12לוח  

  יהודיות  ערביות  

עצבניות ("עצבנות רבה 
  ")מאוד

19  14  

  38  47  מצוקה נפשית

  ותאעמדות כלפי רמת השירותי
 במערכת הברי ": מצליח,גרינברג� ברמלי, גרוס: ותמקור

מלאת רות ותפקוד מערכת הבריאות בידעת הציבור על רמת הש: "מצליח, גרינברג� ברמלי, גרוס
  .�07�487 דמ, מכו� ברוקדייל� וינט'ג� מאיירס". עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

  

       )באחוזי� (2003 ,20גילאי מצוקה נפשית והתמודדות עמה בקרב : 13לוח 

  יהודי�  ערבי�  

  9  21  מיואש

  28  53  לחו� מאוד

  31  46  ל להתמודדאינו יכו

  20  33  מתקשה להירד�

  25  46  מתקשה להתרכז

         2003, ס"הלמ, הסקר החברתי: מקור

        

       )באחוזי� (2003, 16�12וחשיפה לאלימות בקרב גילאי מצוקה : 14לוח          

  יהודי�  ערבי�  

נחש� לאלימות קשה בבית 
  הספר

28  16  

, מעורב בהתנהגות עבריינית
  � קרובותלעתי

38  22  

  30  41  מצוקה רגשית

  18  30  אינו מאושר

מכו� � וינט'ג� אוניברסיטת בר איל� ומאיירס, התנהגויות בריאות של ילדי בית ספר: מקור
  2004, ברוקדייל
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