
  תוכן העניינים
 

 פתח דבר : שמשון צלניקר
 מבוא : עזיז חידר

  נתונים סטטיסטיים: חלק ראשון

  דמוגרפיה: פרק א

 מקור הנתונים 
 הגדרות 

 ממצאים עיקריים 
 לוחות סטטיסטיים 

  1001ממוצע : מין וגיל, האוכלוסייה הערבית לפי דת: 1לוח א
 ( אחוזים) 1001ממוצע : מין וגיל, האוכלוסייה הערבית לפי דת: 1לוח א
  1001ממוצע : מין וגיל, האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים: 3לוח א
 ( םאחוזי) 1001ממוצע : מין וגיל, האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים: 4לוח א
  1001: מקורות גידול האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ודת: 5לוח א
: יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד מוניציפלי: 6לוח א
  1001סוף 

  1001סוף (: ת"ף בי"בסדר האל)האוכלוסייה הערבית לפי יישובים נבחרים : 7לוח א
  1001ממוצע : מין וגיל, מצב משפחתי, ומעלה לפי דת 15הערבית מגיל  האוכלוסייה: 8לוח א
: מין וגיל, מצב משפחתי, ומעלה לפי אזור מגורים 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 9לוח א

  1001ממוצע 
פטירות תינוקות וגידול טבעי בקרב , פטירות, לידות חי, גירושים, נישואים: 10לוח א

  1001: ואזור מגורים האוכלוסייה הערבית לפי דת
  1001: נישאים ומתגרשים ערבים לפי דת ואזור מגורים: 11לוח א
  1001: מין ודת, נישאים ערבים לפי גיל: 11לוח א
  1001: מין ואזור מגורים, נישאים ערבים לפי גיל: 13לוח א
מגורים של דת ואזור , לידות חי ושיעורי פריון סגוליים באוכלוסייה הערבית לפי גיל: 14לוח א
  1001: האם

: דת ואזור מגורים של האם, לידות חי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סדר לידה: 15לוח א
1001  
-1998ממוצע : מין ודת, שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל: 16לוח א

-1001  
: ין ואזור מגוריםמ, שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל: 17לוח א

  1001--1998ממוצע 
  1001: אזור מגורים ודת, צפיפות דיור, משקי בית ערביים לפי גודל משק בית: 18לוח א

  עבודה: פרק ב

 מקור הנתונים 
 הגדרות 

 מהימנות האומדנים 
 ממצאים עיקריים 

 לוחות סטטיסטיים 
: המין והדת, העבודה האזרחיומעלה לפי תכונות כוח  15האוכלוסייה הערבית מגיל : 1לוח ב
1001  
המין ואזור , ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 1לוח ב

  1001: המגורים



המין וסוג , ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 3לוח ב
  1001: בית הספר האחרון

המין וסוג , ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי 15מגיל  האוכלוסייה הערבית: 4לוח ב
  1001(: אחוזים)בית הספר האחרון 

המין ותכונות כוח , ומעלה לפי סוג בית הספר האחרון 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 5לוח ב
  1001(: אחוזים)העבודה האזרחי 

, שנות לימוד, משפחתי מצב, גיל, ומעלה לפי מין 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 6לוח ב
  1001: תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ואזור מגורים

תעודת , שנות לימוד, מצב משפחתי, גיל, כוח העבודה האזרחי הערבי לפי מין: 7לוח ב
  1001: ההשכלה הגבוהה ביותר ואזור מגורים

: וגילומעלה וכוח העבודה האזרחי הערבי לפי מין  15האוכלוסייה הערבית מגיל : 8לוח ב
1001  
שיעור השייכים לכוח העבודה ושיעור הבלתי , ומעלה 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 9לוח ב

  1001: שנות לימוד ותעודת ההשכלה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי, גיל, מועסקים לפי מין
מצב , גיל, שיעור השייכים לכוח העבודה הערבי ושיעור הבלתי מועסקים לפי מין: 10לוח ב

  1001: תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ואזור מגורים, שנות לימוד, ימשפחת
  1001: מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 11לוח ב
  1001: מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי מפורט בקטגוריות נבחרות: 11לוח ב
סוג  אחוזים לפי)מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון : 13לוח ב

  1001(: בית הספר האחרון
אחוזים לפי ענף )מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון : 14לוח ב

  1001(: כלכלי ראשי
  1001: אזור מגורים ומין, מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי: 15לוח ב
  1001: מין ומקום עבודה, מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי: 16לוח ב
  1001: מקום עבודה ואזור מגורים, מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי: 17לוח ב
  1001: מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומעמד בעבודה: 18לוח ב
  1001: מועסקים ערבים לפי אזור מגורים ומעמד בעבודה: 19לוח ב
  1001: מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומין: 10לוח ב
  1001: מועסקים ערבים לפי משלח יד מפורט בקטגוריות נבחרות: 11לוח ב
אחוזים לפי סוג בית )מועסקים ערבים לפי סוג בית הספר האחרון ומשלח יד ראשי : 11לוח ב

  1001(: הספר האחרון
אחוזים לפי משלח )מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי וסוג בית הספר האחרון : 13לוח ב

  1001(: יד ראשי
  1001: מין ואזור מגורים, מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי: 14וח בל

  1001(: אחוזים)מין ואזור מגורים , מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי: 15לוח ב
  1001: מין ומקום עבודה, מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי: 16לוח ב
  1001: מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומעמד בעבודה: 17לוח ב
ף "בסדר האל)שיעור האבטלה בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ויישוב : 18לוח ב

  1001ממוצע חודשי (: ת"בי

  רמת חיים: פרק ג

 מקור הנתונים 
 הגדרות 

 מהימנות האומדנים 
 ממצאים עיקריים 

 לוחות סטטיסטיים 
  1001: יםמדדי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגור: 1לוח ג
  1001: מדדי העוני בקרב משקי הבית הערביים לפי סוג משק הבית: 1לוח ג
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ובכלל משקי : 3לוח ג



  1001: הבית העניים בישראל לפי סוג משק הבית ואזור מגורים
מהמקורות השונים לפי סוג  הרמה וההרכב של ההכנסות של משקי הבית הערביים: 4לוח ג

  1001: משק הבית
משקי הבית הערביים לפי עשירוני ההכנסה של כלל משקי הבית הערביים ואזור : 5לוח ג

  1001(: אחוזים)המגורים 
משקי הבית , החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל: 6לוח ג

ערביים לפי עשירוני ההכנסה של כלל הערביים וממוצע ההכנסה החודשית למשקי הבית ה
  1001(: אחוזים)משקי הבית בישראל 

הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי אזור מגורים : 7לוח ג
  1001: וסעיף הוצאה

הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה : 8לוח ג
  1001: ואזור מגורים

הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי חמישוני הכנסה : 9לוח ג
  1001: וסעיף הוצאה

הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי חמישוני : 10לוח ג
  1001: הכנסה וסעיף הוצאה

פש ערבית תקנית לפי מספר הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנ: 11לוח ג
  1001: מפרנסים וסעיף הוצאה

הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי מספר : 11לוח ג
  1001: מפרנסים וסעיף הוצאה

סך כל התושבים הערבים מקבלי גמלאות עיקריות מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג : 13לוח ג
  1001 דצמבר: הגמלה ואזור המגורים

שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של שכירים ערבים ושיעור השכירים : 14לוח ג
(: ת"ף בי"בסדר האל)הערבים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום לפי אזור מגורים ויישוב 

1001  
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של משפחת עובדים ערבים לפי אזור : 15לוח ג

  1001(: ת"ף בי"סדר האלב)מגורים ויישוב 
הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של עצמאים ערבים ושיעור העצמאים הערבים : 16לוח ג

(: ת"ף בי"בסדר האל)שהכנסתם אינה גבוהה מחצי השכר הממוצע לפי אזור מגורים ויישוב 
1001  
סדר )כלכלי -העיריות והמועצות המקומיות הערביות לפי אשכול המדד החברתי: 17לוח ג

  1001(: לה של האשכולותעו
כלכלי וחלקן היחסי -התפלגות הרשויות המקומיות הערביות לפי אשכול חברתי: 18לוח ג

  1001--1999: באשכולות

  חינוך והשכלה גבוהה: פרק ד 
 

 מקור הנתונים 
 הגדרות 
 הערות 

 ממצאים עיקריים 
 לוחות סטטיסטיים 

  1001: מספר שנות לימוד ומין, דתומעלה לפי  15האוכלוסייה הערבית מגיל : 1לוח ד
: מספר שנות לימוד ומין, ומעלה לפי אזור מגורים 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 1לוח ד
1001  
: התעודה הגבוהה ביותר והמין, ומעלה לפי הדת 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 3לוח ד
1001  
התעודה הגבוהה ביותר  ,ומעלה לפי אזור המגורים 15האוכלוסייה הערבית מגיל : 4לוח ד
  1001: והמין
: תלמידים וכיתות במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים ודרג חינוך, בתי ספר: 5לוח ד



100133  
: דרגת כיתה ואזור מגורים, תלמידים במערכת החינוך הערבית לפי דרג חינוך: 6לוח ד

100133  
: בית לפי דרגת כיתה ואזור מגוריםתלמידים ותלמידים נושרים ממערכת החינוך הער: 7לוח ד

100133  
משרות הוראה ויחידות עבודת הוראה במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים : 8לוח ד

  100133: ודרג חינוך
מועמדים ערבים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל : 9לוח ד

  100133: ראשונה אזור מגורים ותחום עדיפות, ושיעור הקבלה לפי דת
: תואר ותחום לימודים, דת, תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין: 10לוח ד

100334  
, תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין: 11לוח ד

  100133: דת ותחום לימוד
, שאינם אוניברסיטאות לפי מיןתלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל : 11לוח ד

  100133: אזור מגורים ותחום לימוד
: דת ואזור מגורים, מין, ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תואר: 13לוח ד

100131  
דת ואזור , מין, ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימוד: 14לוח ד

  100131: מגורים
שנים : בים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימוד ומיןער: 15לוח ד

 נבחרות 
ערבים מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות : 16לוח ד

 שנים נבחרות : לפי מין

  מאמרים: חלק שני

 הקדמה : עזיז חידר
דינת ישראל מאז שנות שינויים דמוגרפיים באוכלוסייה הערבית במ: חליחל' אחמד ס

 החמישים 
 מדיניות יוצרת תלות : הכלכלה הערבית בישראל: עזיז חידר

 התפתחות ותמונת מצב עכשווית : מערכת החינוך הערבית בישראל: עסבה-אלד אבו'ח
 שוויון תעסוקתי בין ערבים ליהודים משכילים בשוק העבודה בישראל -אי: רמסיס גרא

 


