
  תוכן העניינים

 מבט על תמורות ואתגרים בחברה הערבית בישראל : מבוא

  לוחות סטטיסטיים: חלק ראשון

 הערות כלליות 

  דמוגרפיה: פרק א

 מקור הנתונים 
 הגדרות 

 ממצאים נבחרים 

 לוחות סטטיסטיים 

  5002ממוצע : מין וגיל, האוכלוסייה הערבית לפי דת :1לוח א
  5002ממוצע : מין וגיל, האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים :5לוח א
  5002: מקורות גידול האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ודת :3לוח א
יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד  :4לוח א

  5002סוף : מוניציפלי
תושבים ערבים  5,000האוכלוסייה הערבית לפי יישובים המונים לפחות  :2לוח א

  5002סוף (: בסדר אלפביתי)
: וגילמין , מצב משפחתי, ומעלה לפי דת 12האוכלוסייה הערבית מגיל  :6לוח א

  5004ממוצע 
מין , מצב משפחתי, ומעלה לפי אזור מגורים 12האוכלוסייה הערבית מגיל  :7לוח א

  5004ממוצע : וגיל
פטירות תינוקות וגידול טבעי בקרב , פטירות, לידות חי, גירושים, נישואים :8לוח א

  5002: האוכלוסייה הערבית לפי דת ואזור מגורים
  5004: מין ודת, נישאים ערבים לפי גיל : 9לוח א
  5004: מין ואזור מגורים, נישאים ערבים לפי גיל :10לוח א
דת ואזור , לידות חי ושיעורי פריון סגוליים באוכלוסייה הערבית לפי גיל :11לוח א

 5002: מגורים של האם
דת ואזור מגורים של , לידות חי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סדר לידה :15לוח א

  5002: האם
: מין ודת, שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל :13לוח א

  5006–5005ממוצע 
מין ואזור , שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל :14לוח א

  5006–5005ממוצע : מגורים
: אזור מגורים ודת, צפיפות דיור, משקי בית ערביים לפי גודל משק בית :12לוח א

5002  

 
  עבודה: פרק ב

 מקור הנתונים 
 הגדרות 

 ממצאים נבחרים 

 לוחות סטטיסטיים 



, ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 1לוח ב
  5002: מין ודת

, ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 5לוח ב
  5002: מין ואזור מגורים

, ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 3לוח ב
  5002: מין וסוג בית הספר האחרון

תעודת , שנות לימוד, גיל, ומעלה לפי מין 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 4לוח ב
  5002: מצב משפחתי ואזור מגורים, ההשכלה הגבוהה ביותר

תעודת ההשכלה , שנות לימוד, גיל, הערבי לפי מיןכוח העבודה האזרחי  : 2לוח ב
  5002: מצב משפחתי ואזור מגורים, הגבוהה ביותר

שיעור המשתתפים בכוח העבודה , ומעלה 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 6לוח ב
תעודת ההשכלה , מספר שנות לימוד, גיל, ושיעור הבלתי מועסקים לפי מין

  5002: הגבוהה ביותר ומצב משפחתי
, שיעור המשתתפים בכוח העבודה הערבי ושיעור הבלתי מועסקים לפי מין : 7לוח ב

מצב משפחתי , תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר, מספר שנות לימוד, גיל
 5002: ואזור מגורים

  5002: מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומין : 8לוח ב
  5002: מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון : 9לוח ב
  5002: אזור מגורים ומין, מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי : 10לוח ב
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף  :11לוח ב

  5002: כלכלי ראשי ומין
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף  :15לוח ב

 5002: כלכלי ראשי ואזור מגורים
 5002: מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי מפורט בקטגוריות נבחרות : 13לוח ב
 5002: מועסקים ערבים לפי אזור מגורים ומעמד בעבודה : 14לוח ב
 5002: מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומעמד בעבודה : 12לוח ב
 5002: מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומין : 16לוח ב
 5002: מועסקים ערבים לפי סוג בית הספר האחרון ומשלח יד ראשי : 17לוח ב
  5002: מועסקים ערבים לפי משלח יד מפורט בקטגוריות נבחרות : 18לוח ב
 5002: מין ואזור מגורים, מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי : 19לוח ב
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי  : 50לוח ב

  5002: משלח יד ראשי ומין
  5002: מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומעמד בעבודה : 51לוח ב
ניסיון תעסוקתי , אזור מגורים, לפי דת 64–12בלתי מועסקים ערבים בגיל  : 55לוח ב

היקף המשרה שחיפשו וסיבת הפסקת , משך חיפוש עבודה, בעבר
  5002: העבודה

 
  רמת חיים: פרק ג

 מקור הנתונים 
 הגדרות 

 ממצאים נבחרים 

 לוחות סטטיסטיים 

  5002: מדדי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים : 1לוח ג
  5002: מדדי העוני בקרב משקי הבית הערביים לפי סוג משק הבית : 5לוח ג
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ובכלל  : 3לוח ג

  5002: בישראל לפי סוג משק הבית ואזור מגוריםמשקי הבית העניים 
הרמה וההרכב של הכנסות משקי הבית הערביים מהמקורות השונים לפי  : 4לוח ג



 5002: סוג משק הבית
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ומשקי  : 2לוח ג

 5002: בית בישראלהבית הערביים לפי עשירוני ההכנסה של כלל משקי ה
סך כל התושבים הערבים מקבלי גמלאות עיקריות מהמוסד לביטוח לאומי  : 6לוח ג

  5002דצמבר : לפי סוג הגמלה ואזור המגורים
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף  : 7לוח ג

  5002: הוצאה ואזור מגורים
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי  : 8לוח ג

  5002: סעיף הוצאה ואזור מגורים
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף  : 9לוח ג

  5002: הוצאה וחמישוני הכנסה
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי  : 10לוח ג

 5002: סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף  : 11לוח ג

 5002: הוצאה ומספר מפרנסים
בית תקנית לפי הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ער : 15לוח ג

 5002: סעיף הוצאה ומספר מפרנסים
דת ואזור מגורים , קיימא-משקי הבית הערביים לפי בעלות על מוצרים בני : 13לוח ג

  5002(: אחוזים)
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של שכירים ערבים ושיעור  : 14לוח ג

ששכרם אינו גבוה משכר המינימום לפי אזור מגורים השכירים הערבים 
  5004(: בסדר אלפביתי)ויישוב 

שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של משפחת עובדים ערבית לפי  : 12לוח ג
  5004(: בסדר אלפביתי)אזור מגורים ויישוב 

הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של עצמאים ערבים ושיעור העצמאים  : 16לוח ג
הערבים שהכנסתם אינה גבוהה מחצי השכר הממוצע לפי אזור מגורים 

  5004(: בסדר אלפביתי)ויישוב 

 
 

  חינוך והשכלה גבוהה: פרק ד 

 מקור הנתונים 
 הגדרות 
 הערות 

 ממצאים נבחרים 

 לוחות סטטיסטיים 

: מספר שנות לימוד ומין, ומעלה לפי דת 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 1לוח ד
5002  

מספר שנות לימוד , ומעלה לפי אזור מגורים 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 5לוח ד
 5002: ומין

תעודת ההשכלה הגבוהה , ומעלה לפי דת 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 3לוח ד
  5002: ביותר ומין

תעודת ההשכלה , ומעלה לפי אזור מגורים 12האוכלוסייה הערבית מגיל  : 4לוח ד
  5002: הגבוהה ביותר ומין

תלמידים וכיתות במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים , בתי ספר : 2לוח ד
 500452: ודרג חינוך

משרות הוראה ויחידות עבודה במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים  : 6לוח ד
  500452: ודרג חינוך



דרגת כיתה ואזור , תלמידים במערכת החינוך הערבית לפי דרג חינוך : 7לוח ד
 500452: םמגורי

תלמידים ותלמידים נושרים במערכת החינוך הערבית לפי דרגת כיתה  : 8לוח ד
 500452: ואזור מגורים

זכאים לתעודה וזכאים , נבחנים בבחינות הבגרות, תלמידי כיתות יב : 9לוח ד
בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך לתעודה שעמדו 
 500452: דת ונתיב לימודים, הערבית לפי מין

זכאים לתעודה וזכאים , נבחנים בבחינות הבגרות, תלמידי כיתות יב : 10לוח ד
לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך 

 500452: ונתיב לימודים מקום לימודים, אזור מגורים, הערבית לפי מין
זכאים לתעודה וזכאים , נבחנים בבחינות הבגרות, תלמידי כיתות יב : 11לוח ד

לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך 
 ( אחוזים) 500452: דת ונתיב לימודים, הערבית לפי מין

זכאים לתעודה וזכאים , נבחנים בבחינות הבגרות, תלמידי כיתות יב : 15לוח ד
לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך 

 (אחוזים) 500452: ומקום לימודים, אזור מגורים, הערבית לפי מין
זכאים לתעודה וזכאים , נבחנים בבחינות הבגרות, תלמידי כיתות יב : 13לוח ד

לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך 
-הערבית לפי מספר שנות לימוד של כל אחד מההורים ואשכול חברתי

 (אחוזים) 500452: כלכלי של יישוב המגורים
זכאים לתעודה וזכאים , ינות הבגרותנבחנים בבח, תלמידי כיתות יב : 14לוח ד

לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך 
 500452: הערבית לפי יישוב בסדר אלפביתי

לא זכאים לתעודה שעמדו לפחות בבחינה אחת , לא זכאים לתעודה : 12לוח ד
, של הלא זכאים במערכת החינוך הערבית לפי מיןומספר יחידות הלימוד 

מספר שנות לימוד של כל אחד , מקום הלימודים, אזור מגורים, דת
 500452: כלכלי של יישוב בסדר אלפביתי-מההורים ואשכול חברתי

 : 16לוח ד
 

מועמדים ערבים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות 
אזור מגורים ותחום , התקבלו לפי דתבישראל ושיעור המועמדים ש

  500256: עדיפות ראשונה
תואר ותחום , דת, תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין : 17לוח ד

 500256: לימודים
תואר , אזור מגורים, תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין :18לוח ד

 500256: ותחום לימודים
, דת, מין, תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים  :19לוח ד

  500256: אזור מגורים ותואר
דת ואזור , מין, ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תואר : 50לוח ד

 500452: מגורים
, מין, םערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודי : 51לוח ד

  500452: דת ואזור מגורים
: ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים ומין : 55לוח ד

 שנים נבחרות 
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות  : 53לוח ד

 500256: דת ותחום לימודים, לפי מין
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות  : 54לוח ד

 500256: אזור מגורים ותחום לימודים, לפי מין
ערבים מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם  : 52לוח ד

 שנים נבחרות: דת ואזור מגורים, אוניברסיטאות לפי מין



 
  שלטון מקומי: פרק ה 

 מקור הנתונים 
 הגדרות 

 ממצאים נבחרים 

 לוחות סטטיסטיים 

בסדר )הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתונים פיזיים נבחרים  : 1לוח ה
  5002(: אלפביתי

אלפי )הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ביצוע התקציב  : 5לוח ה
  5002(: שוטפיםח ובמחירים "ש

הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע  : 3לוח ה
  5002(: ח ובמחירים שוטפים"אלפי ש)התקציב 

הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע  : 4לוח ה
 5002(: ח לנפש ובמחירים שוטפים"ש)התקציב 

הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב  : 2לוח ה
  5002(: ח ובמחירים שוטפים"אלפי ש)

הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב  : 6לוח ה
  5002(: ח לנפש ובמחירים שוטפים"ש)

  מאמרים: חלק שני

 הקדמה , מאיסי'ראסם ח
המקרה של החברה : נגישות של מיעוטים להשכלה גבוהה, אלד עראר'מוהנד מוסטפא וח
 הערבית בישראל 

: יציאת סטודנטים ערבים מישראל ללימודים גבוהים בירדן, אלד עראר'יחיא וח' קוסאי חאג
 גורמים מושכים ואתגרים , גורמים דוחפים

 דרה בשוק העבודה תהליכי הכלה וה: כוח העבודה הערבי בישראל, עזיז חידר
מאפיינים ותמורות בתחום הדיור בקרב האזרחים הערבים : מבית לדירה, מאיסי'ראסם ח
 בישראל 

שינויים בזהות ותמורות בעמדות בקרב תומכי התנועה האסלאמית בישראל , נוהאד עלי
 ומתנגדיה 

 


