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نسبة ألفقر في وسط 
ألعائالت أليهودية 

%، 13.6تصل إلى 
بينما تصل ألنسبة في 
وسط ألعائالت ألعربية 

 %52.6إلى 

 

 

 

 مقدمة
،ُوالذي1ُ)فيماُيلي:ُ"تقريرُالفقر"(2014ُُالفقرُوالفجواتُاالجتماعيةُللعامُمؤشرظهرُتقريرُيُ 

أنُنسبةُالعائالتُالتيُتعيشُتحتُخّطُالفقرُ،9.12.2015ُيومُمؤسسةُالتأمينُالوطنيُُتهنشُر
ُ.2013،ُوذلكُبعدُانخفاضُملموسُفيُعددُالعائالتُالفقيرةُفيُالعام2014ُارتفعتُفيُالعامُ

ُارتفعتُبُفيُإسرائيلُوبحسبُمعطياتُتقريرُالفقر،ُفإنُنسبةُالفقرُلمجملُالعائالت %0.2ُـ
ظهرُ(.ُوي2013%ُفيُالعام18.6ُ%ُ)بالمقارنةُمع18.8ُإلى2014ُُفقط،ُووصلتُفيُالعامُ

التقريرُأنُهناكُفجواتُكبيرةُبينُالسكانُالعربُوبينُالسكانُاليهود،ُوذلكُوفقماُهوُمفصلُ
 أدناه:

و2013ُُتقريبا،ُبينُالسنواتُبالنسبةُللعائالتُاليهودية،ُفإنُنسبةُالفقرُبقيتُكماُهي،ُ .1
%.ُفيُالمقابل،ُفإنُالنسبُفيُوسطُالعائالتُالعربيةُهيُأعلى13.6ُ،ُووصلتُإلى2014ُ

ُيعتبرُ ُأنُاالرتفاعُفيُنسبُالعائالتُالفقيرة ُكما بكثير،
ُجدّية ُوفيُُأكثر ُالسكانية. ُالمجموعات ُباقي ُمع مقارنة

يُتقريرُالفقرُاألخيرُيشيرُإلىُأنُنسبةُالفقرُفُأنُحين
%1ُوسطُالعائالتُالعربيةُقدُارتفعتُبنسبةُتصلُإلىُ

%ُفي52.6ُإلى2013ُُ%ُفيُالعام51.7ُمنُ)تقريبا،ُ
ُ ُالتقرير(ُ،2014العام ُيشيرُُفإنُبحسب فحصُعدالة
ُالماضيُيظهرُُإلىُأن تقريرُالفقرُالذيُنشرُفيُالعام

أنُنسبةُالفقرُفيُوسطُالعائالتُالعربيةُقدُوصلتُفيُ
ُإلىُ ُفيُ%51.7وليستُُ%47.4الواقع ُيعنيُأنه ُما ،

  %.5بأكثرُمنُُسطُالعائالتُالعربيةسبةُالفقرُفيُُوقدُارتفعتُن2014ُالعامُ

                                                           
1
 (،2014مؤسسة التأمين  الوطني: مؤشر الفقر والفجوات االجتماعية، تقرير سنوي ) 

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf 

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf
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 لدى ألفقر معطيات
  مؤسسة

 
 ألوطني مينألتا

 حساباتها من أستثنت
 وسط في ألفقر نسبة

 ألبدوية ألعربية ألعائالت
 .ألنقب في

لعائالتُالعربيةُالُتشملُنسبةُاُبين،ُفإنُنسبةُالفقر2ُوبحسبُماُيتضحُمنُتقريرُالفقر .2
الفقرُفيُوسطُالعائالتُالعربيةُالبدوية،ُخاصةُوأنُالتقديراتُتشيرُإلىُأنُنسبةُالفقرُفيُوسطُ
ُالمركزيةُ ُالدائرة ُمعطيات ُأن ُكما ُالعامة. ُالفقر ُنسبة ُضعف ُإلى ُتصل ُالبدوية العائالت
ُتشملُالسكانُ ُالفقرُلم ُالتأمينُالوطنيُفيُحسابُنسبة ُمؤسسة ُإليها ُوالتيُتستند لإلحصاء،

،ُوذلكُفيُظلُادعاءاتُالدائرة2012ُيُاستطالعاتُالمصروفاتُمنُقبلهاُمنذُالعامُفُالبدو
المركزيةُلإلحصاءُبشأنُالصعوبةُفيُأخذُعينةُسكانية.ُ
وجاءُفيُتقريرُالفقرُأنهُ"بسببُمصاعبُواجهتهاُالدائرةُ
ُاستطالعاتُ ُفي ُعينة ُأخذ ُفي ُلإلحصاء المركزية

ُالمجمُو ُهذه ُفإن ُالبدو، ُالسكانيةُالمصروفاتُللسكان عة
ُالعامُ ُمنذ ُالمصروفات ُاستطالعات ُفي ُواردة غير

،ُوبناءُعلىُذلك،ُالُيوجدُلديناُمعطياتُمحتلنة2012ُ
بشأنُنسبةُالفقرُفيُوسطهم.ُوتشيرُمعطياتُإداريةُأنُ
ُالفقرُفيُوسطُالعائالتُالبدويةُهيُأعلىُبمقدارُ نسبة

  3نسبةُالفقرُالعامة".ُضعف
 

ُالفقرُومعدُُّ"عمقُالفقر"ارتفعتُمؤشراتُ .3 ُالفرقُبينُخّط ُ)وهو ُالدخل( شدةُ"دىُومل
ُيتضحُمنُ)والذيُيدمجُبينُعمقُالفقرُونسبةُالفقر(ُفيُوسطُالعائالتُالعربيةُ"الفقر ،ُمثلما

ُبماُ"عمقُالفقر"مؤشرُ.ُوارتفع2014ُوحتىُعام2013ُُتقريرُالفقر،ُبشكلُملحوظُبينُعامُ
   %.7وُحنبارتفعُُ(،FGT)ُ"شدةُالفقر"مؤشرُ%.ُكماُأن8ُيقاربُ

إنُالهدفُمنُورقةُالموقفُهذهُهوُإبرازُأنُنسبُالفقرُالمرتفعةُفيُوسطُالمواطنينُالعربُ
نماُ ليستُنتيجةُسياسةُحكوميةُقطريةُتتميزُبالقصورُفيُالقضاءُعلىُظاهرةُالفقر،ُفحسب،ُوا 

تفاقمُخطيرُُيؤديُإلىهيُمرتبطةُبشكلُوثيقُمعُسياسةُالتمييزُالممأسسةُضدهم،ُاألمرُالذيُ
وسوفُنتركزُفيُهذهُالورقة،ُبشكلُمختصر،ُفيُأربعةُمجاالتُمختلفةُيبرزُُفيُنسبةُالفقر.

 فيهاُتقسيمُغيرُمنصفُللمواردُوالميزانيات:

 4صفحة  والضرائب؛ُالحكومّيةُالمخصصات .1
 7 صفحة هباتُالموازنة؛ .2
  9صفحةُ ؛التشغيل .3
 11صفحةُ .والتعليمُالتربية .4

                                                           
2
 من تقرير الفقر 14صفحة  
3
 .14ني، صفحة ، مؤسسة التأمين الوط2014، تقرير سنوي مؤشر الفقر والفجوات االجتماعية 
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 نسبة مخصصاتأل قّلصت
 ألعائالت وسط في ألفقر

  %45.2 بـ أليهودية

 ترأجع ساعدت على حين في
 وسط في ألفقر نسبة

 % 8 بـ ألعربية ألعائالت
 !فقط

 
 وألضرأئب لحكوميةأ ألمخصصات

 

ُ ُطريق ُهيُعن ُالفقر ُلتقليصُنسبة ُالطرق ُتُ ُالحكومّيةُالمخصصاتإحدى ُقبلُالتي ُمن دفع
ُتشمله،ُمخصصاتُاألالمخصصاتهذهُتشملُمؤسسةُالتأمينُالوطني.ُُو طفالُ،ُمنُجملةُما

ُُو ُواإلعاقة ُاألرامل ُومخصصات ُالشيخوخة ُوتهدفومخصصات ُالدخل. ُوضمان هذهُُالبطالة
ذلك،ُُرغموتقليصُنطاقُالفقر.ُُالمساواةالفجواتُاالقتصادّيةُوانعدامُإلىُتقليصُُالمخصصات

ُ ُهذه ُوفعالية ُتأثير ُفإن ُالفقر، ُيتضحُمنُمعطياتُتقرير فيُإخراجُُالمخصصاتوبحسبُما
ُعائلةُعربيةُمنُدائرةُالفقرُهيُضئيلةُجدا.

ُتراجعتُبـ ُالعائالتُعامة ُفيُوسط ُالفقر %35.5ُُنسبة
ُُحكومّيةالُالمخصصاتُبعد ُمن ُإلى29.1ُوالضرائب %

%.ُولدىُتقسيمُهذاُالمعطىُبحسبُالقومية،ُيظهر18.8ُ
ُماُيعادلأنُنسبةُالفقرُفيُوسطُالسكانُُاليهودُتراجعتُبـ

ُوسط45.2ُ ُفي ُالفقر ُنسبة ُتراجع ُفإن ُالمقابل، ُوفي .%
%ُفقط.8ُالسكانُالعربُكانتُأصغرُنسبيا،ُووصلتُإلىُ

ُوس ُفي ُالفقر ُنسبة ُأن ُقبلُوتبين ُالعربية ُالعائالت ط
ُُالمخصصات ُإلى ُوصلت ُوبعد57.2ُالتحويلية ،%
ُالمخصصات ُُ ُإلى ُتراجعت ُهذه52.2ُُالتحويلية .%

ُ ُ ُأن ُتؤكد ُوالضرائبُُالمخصصاتالمعطيات التحويلية
ُ.ماُهيُم جديةُللسكانُالعربُأضعاف8ُبمبناهاُالحاليُمجديةُللسكانُاليهودُبماُيعادلُ

اليهوديةُمنُمجملُالعائالتُالسكانيةُُعالوةُعلىُذلك،ُيتضحُأنهُبالرغمُمنُأنُنسبةُالعائالت
ُ ُإلى ُ%86.7يصل ُإلى ُالعربية ُالعائالت ُنسبة ُتصل ُبينما ُالعائالت13.3ُ، ُنسبة ُفإن ،%

ُ ُقبل ُالفقيرة، ُالعائالت ُمجمل ُمن ُإلىُُالمخصصاتاليهودية ُتصل ُوالضرائب، التحويلية
اُيعنيُأنُ%،ُم26.2%،ُفيُحينُتصلُنسبةُالعائالتُالعربيةُمنُنفسُالمجموعةُإلى73.8ُ

.ُكماُأنُنسبةُنسبةُالعائالتُالعربيةُالفقيرةُهيُضعفُالنسبةُالسكانيةُللعائالتُالعربيةُعامة
ُ ُبعد ُالفقيرة ُالعائالت ُمن ُاليهودية ُإلىُُالتحويليةُالمخصصاتالعائالت ُتصل والضرائب

62.6ُ ُمقابل ُالفقيرة%37.4ُ، ُالعائالتُالعربية ُنسبة ُيعنيُأن ُما ُالعائالتُالعربية. %ُنسبة
ُأنُ ُيتبين ُولذلك ُالسكان. ُمن ُالعربية ُالعائالت ُأضعافُنسبة ُثالثة ُنحو ُالمخصصاتتشكل
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ُبالعائالتُ ُمقارنة ُالعربية ُالعائالت ُلوضع ُتسيء ُلها ُالحالي ُالمبنى ُفي ُوالضرائب التحويلية
ُاليهودية.

ُ ُالبيانيُوا1ُفيُالجدول ُوبين1ُلرسم ُاليهود ُالسكان ُبين ُتقارن ُهناكُمعطياتُمركزة ُأدناه، ،
"ُبناءُعلىُتقاريرُمؤسسةُالسكانُالعربُفيُسياقُالفقرُ)تركيزُالمعطياتُمنُقبلُمركزُ"عدالة

 ُُالتأمينُالوطنيُحولُحجمُالفقر(:

 1الجدولُ

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 من مجمل السكانالنسبة 

 %79 %79 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 اليهود
 %21 %21 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 العرب

 النسبة من مجمل العائالت الفقيرة

 %72 %75 %73 %74 %75 %76 %76 %76 %77 %78 اليهود

 %28 %25 %27 %26 %25 %24 %24 %24 %23 %22 العرب

 بعد المدفوعات التحويلية والضرائب –النسبة من مجمل العائالت الفقيرة 
 %62 %63 %61 %62 %64 %66 %65 %64 %67 %69 اليهود

 %38 %37 %39 %38 %36 %34 %35 %36 %33 %31 العرب

 بعد المدفوعات التحويلية –النسبة من مجمل عدد الفقراء )بحسب األفراد( 

 %52 %53 %52 %53 %54 %55     اليهود

 %48 %47 %48 %47 %46 %45     العرب

 

 1الرسمُالبيانيُ
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 عائالت عربية قبل المخصصات التحويلية  عائالت يهودية قبل المخصصات التحويلية

 عائالت عربية بعد المخصصات التحويلية  عائالت يهودية بعد المخصصات التحويلية

 األفراد العرب بعد المخصصات  التحويلية  األفراد اليهود بعد المخصصات التحويلية
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أن4ُُيجدرُالتأكيدُعلىُأنهُيتضحُمنُدراسةُأجراهاُمركزُالدراساتُوالمعلوماتُالتابعُللكنيست
هناكُثالثةُأسبابُأساسيةُللفعاليةُالمنخفضةُلمخصصاتُالتأمينُالوطنيُفيُإنقاذُسكانُعربُ

 منُدائرةُالفقر:ُ

الفروقُفيُالتركيبةُالديمغرافيةُللسكان،ُحيثُأنهُفيُوسطُالسكانُاليهودُهناكُعددُمسنينُ. أ
ُأكثرُنسبياُمقارنةُبالسكانُالعرب.ُكماُأنهُهناكُعددُأوالدُأكثرُنسبياُفيُوسطُالسكانُالعرب
مُمقارنةُبالسكانُاليهود.ُعلماُأنُالدعمُالذيُتقدمهُالدولةُللمسنينُأعلىُبشكلُملموسُمماُيقد

 لألوالد.

ُأنُ. ب ُبإمكانها ُالدعم ُأكثرُبحيثُأنُنفسُمبالغ ُالعربُعميقة ُفيُوسطُالسكان ُالفقر شدة
 تخرجُسكاناُيهوداُمنُالفقرُأكثرُمماُيمكنهاُإخراجُسكانُعرب.

ُفيُوسطُ. ت ُفقطُمنتشرة ُالوالدين ُأحد ُعمل ُحيثُأنُظاهرة الفوارقُفيُخصائصُالعمالة،
 اليهود،ُوكذلكُظاهرةُنسبةُالمشاركةُفيُالقوةُالعاملة.السكانُالعربُمقارنةُبالسكانُ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

4
عنات ليفي، اقتصادية، وصف وتحليل حجم الفقر والالمساواة في إسرائيل والدول النامية: تخصيص يوم للفقر في الكنيست، مركز  

 (19/10/2015الدراسات واألبحاث التابع للكنيست )
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 هبات ألموأزنة من وزأرة ألدأخلية إلى ألسلطة ألمحلية
 
 

ُوذلكُ ُوالفقراء، ُاألغنياء ُبين ُتقليصُالفجوات ُهو ُأيضا، ُهنا ُالموازنة، ُهبات ُمن ُالهدف إن
المحليةُالضعيفةُمنُالناحيةُاالجتماعيةُبواسطةُتحويلُهباتُمنُوزارةُالداخليةُإلىُالسلطاتُ

ُمركبُُاالقتصادية. ُبين ُالمحلية ُالسلطات ُفي ُالموجودة ُالكبيرة ُالفجوات ُإغالق ُهو والهدف
ُالمصروفاتُومركبُالمدخوالت،ُوذلكُبهدفُتمكينهاُمنُتقديمُخدماتُنوعيةُأكثرُللسكان.

بُمنُُرأنُحصةُالسكانُالعُفيُموضوعُدفعُهباتُالموزانةُبّينتُدراسةُأجراهاُمركزُ"عدالة"
(.ُتبدوُهذه2ُ)الجدول2015ُُ%ُعام37ُإلى2008ُُ%ُعام34ُهذهُالهباتُقدُارتفعتُمنُ

%ُمن78ُالتاليين،ُفإن2ُُوالرسمُالبياني3ُُالنسبُإيجابية،ُولكن،ُوحسبماُيتضحُمنُالجدولُ
،ُما5ُإلى1ُُ%ُمنهاُتقعُفيُالعناقيدُمن99ُ،ُو3إلى1ُُالسلطاتُالعربيةُتقعُفيُالعناقيدُمنُ

يعنيُأنُغالبيةُالسلطاتُالمحليةُالعربيةُتتموضعُفيُأسفلُالسلمُاالجتماعيُاالقتصادي،ُاألمرُ
  الذيُيلزمُبتخصيصُهباتُموازنةُأكبر.

ُإجراءاتُقضائية ُمن ُيتضح ُإلىُذلك، ُعدالةُإضافة ُمركز ُإليها ُتخصيص5ُُبادر ُمعايير أن
هباتُالموازنةُبينُالسلطاتُالمحليةُتمييزُلألسوأُالسلطاتُالمحليةُالعربية.ُإنُعدمُالمساواةُفيُ
دفعاتُالموازنةُمنُقبلُوزارةُالداخليةُللمجالسُالمحليةُهوُأحدُالعواملُالتيُتؤديُإلىُالوضعُ

  اليةُالتيُأشيرُإليهاُأعاله.االقتصاديُالمزريُللسكانُالعرب،ُكماُيساهمُفيُمعطياتُالفقرُالع

 

السكانُاليهودُوالعرب،ُالنسبُمنُهباتُالموازنةُ)معطياتُوزارةُالداخليةُعولجتُُ–2ُالجدولُ
 منُقبلُمركزُ"عدالة"(

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

النسبة من هبات الموازنة 
 للسكان اليهود

66% 67% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 

من هبات الموازنة  النسبة
 للسكان العرب

34% 33% 38% 38% 38% 38% 37% 37% 

 

                                                           
5
)قرار بتاريخ  ائيل ضد وزارة الداخليةاللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسر 01/6223محكمة العدل العليا  

17/05/2011.) 
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 تقسيمُالعناقيدُحسبُالسلطاتُالمحليةُ–3ُالجدولُ

 
 عنقود

1 
2 عنقود  

 عنقود
3 

 عنقود
5 عنقود 4 6 عنقود   عنقود 

8 عنقود 7 9 عنقود  10 عنقود   

 0 0 0 0 1 3 12 32 22 8 العرب

 4 11 23 29 35 34 20 9 6 2 اليهود

 4 11 23 29 36 37 32 41 28 10 المجموع

نسبة 
العرب من 

 العنقود

80% 79% 78% 38% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 

نسبة 
اليهود من 

 العنقود

20% 21% 22% 63% 92% 97% 100% 100% 100% 100% 

 

 

ُالبيانيُ 2ُالرسم ُالداخليةُُ-ُ ُ)معطياتُوزارة ُبحسبُالعناقيد ُالعربية ُالسلطاتُالمحلية تقسيم
 عولجتُمنُقبلُمركزُ"عدالة"(

 
ُ
ُ
ُ
ُ
 

10% 

28% 

41% 

16% 
4% 

1% 
0% 0% 

0% 0% 

 تقسيم السلطات المحلية العربية بحسب العناقيد

 10عنقود  9عنقود  8عنقود  7عنقود  6عنقود  5عنقود  4عنقود  3عنقود  2عنقود   1عنقود 
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 ألتشغيل

ُ

حتىُفيُمجالُالتشغيلُهناكُتمييزُبارزُضدُالمواطنينُالعرب،ُاألمرُالذيُيساهمُفيُارتفاعُ
ُفيُ ُالمركباتُاألساسية ُوذلكُألنُاالندماجُفيُسوقُالعملُهوُأحد نسبُالفقرُفيُوسطهم،

فيُجوهرهُُمزرُبشكلُخاص،ُومرتبطتقليصُحجمُالفقر.ُإنُوضعُتشغيلُالمواطنينُالعربُهوُ
.ُكماُأنُدراساتُكثيرةُوقفتُعلىُالفجواتُالملموسةُبينُالسكانُتماعيُاالقتصاديبالوضعُاالج

ُالعرب،ُ ُالمواطنين ُالتمييزُضد ُمن ُتنبع ُأنها ُوحقيقة ُالعمل، ُالعربُفيُسوق ُوالسكان اليهود
ُوعروضُالعمل ُالعمل ُسوق ُفي ُالمشاركة ُنسبة ُعلى ُيؤثر ُالذي ُمنُُاألمر ُوالدخل المتوفرة

العمل.ُهذهُاألمورُتجلتُفيُاالستطالعُالذيُأجريُمؤخراُمنُقبلُمفوضيةُالمساواةُفيُفرصُ
%ُمنُالعربُيشعرونُبالتمييزُضدهمُفيُالحصولُعلى40ُالعمل،ُوالتيُيتضحُمنهاُأنُنحوُ

أنُنحوُُوبّينُاالستطالعُعمل،ُوأنُهويتهمُالقوميةُتمسُباحتماالتُقبولهمُفيُأماكنُالعمل.
بعدُمرورُُيُتتطلبُتخصصاُوجدواُمكانُعملُفقط%ُمنُاألكاديميينُالعربُفيُالمهنُالت32

  6عامُونصفُحتىُعامينُمنُإنهاءُتعليمهم.

 تظهرُمعطياتُالتمييزُأن:ُ

%ُمنُالنساءُالعربياتُفيُسوقُالعملُالمدني،ُمقارنة27ُ،ُشاركُنحو2012ُفيُالعامُ -
ُ 64.3ُبـ ُاليهوديات، ُالنساء ُمن %ُ 66.1ُو ُو ُالعرب، ُالرجال ُمن ُالذكور%69.7ُ ُمن %

 7اليهود.
 
%،ُمقابل18ُ،ُكانتُنسبةُالبطالةُفيُوسطُالنساءُالعربياتُتصلُإلى2012ُفيُالعامُ -

11ُ ُو ُالعرب، ُالرجال 5.8ُ%ُفيُوسط ُو ُاليهوديات، ُالنساء %ُفيُوسط5.5ُ%ُفيُوسط
 8ُالعرب.%ُمنُالعاطلينُعنُالعملُهمُمن30ُالذكورُاليهود،ُعلماُأنُ

 
شيكلُللنساء4,956ُُيُيصلُإلىُل،ُكانُمتوسطُالدخلُالشهريُاإلجما2012فيُالعامُ -

ُمقابلُ ُو6,383ُُالعربيات، ُالعرب، ُللرجال ُاليهود7,509ُشيكل ُللنساء ُوُشيكل ،12,605ُ
 9ُ.شيكلُللذكورُاليهود

                                                           
6
 ، على الرابط: Themarker،09/12/2015 % من العرب يشعرون بالتمييز ضدهم في القبول للعمل،40جنان بصول، استطالع:  

 http://www.themarker.com/career/1.2794596. 
7
 12.10و  12.5( جداول رقم 2013) 64الدائرة المركزية لإلحصاء، تقرير إحصائي سنوي إلسرائيل  
8
 09/10/2012مركز طاوب "البطالة في الوسط العربي مضاعفة عن تقديرات الماضي"، بيان للصحافة  
9
 ، للدائرة المركزية لإلحصاء2012استطالع المصروفات البيتية  
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فوضيةُخدماتُالدولة،ُفإنُتمثيلُالعربُفيُخدماتُالدولةُالُبحسبُالتقريرُاألخيرُلم -
%.ُكماُيتضحُمنُالتقريرُنفسهُأنهُفي9.27ُيزالُأقلُبكثيرُمنُنسبتهمُالسكانية،ُويصلُإلىُ

ُ ُالعرب2007ُُالعام ُالمواطنين ُنسبة ُالوظائفُالحكوميةوصلت ُفي ُُالعاملين %.6.17ُإلى
فقط،ُماُيعنيُأنُالحديثُعنُارتفاعُثابتُُ%3.1السنواتُالستُحصلُارتفاعُبنسبةُُوخاللُ

%ُسنوياُفقط.ُوبحسبُوتيرةُاالرتفاعُهذه،ُفإنُتمثيلُالعربُفيُوظائف0.5ُتقريباُيصلُإلىُ
 10ُعاماُمنُاليوم.25ُالدولةُسيكونُمالئما،ُمساوياُلنسبتهمُالسكانية،ُبعدُ

 

والذيُبموجبهُفإنُأحدُالعواملُالتيُأثرتُعلى11ُُلهذهُالمعطياتُيمكنُإضافةُنتائجُتقريرُالفقر
بنسبةُُ%(ُوالموظفينُ)7.3هبوطُبنسبةُوطُالحادُفيُأجورُالعمالُغيرُالمهنيينُ)بهالفقرُهوُال

9.5ُ ُفيُالعام ُتركيزُعملُعالُفي%2014ُ( ُفإنُالحديثُعنُمجاالتُتضم ُوفيُالواقع، .
ُالعا ُفيُالقوة ُالمنخفضة ُالمشاركة ُوينضافُإليُذلكُنسبة ُفيُوسطُوسطُالذكورُالعرب. ملة

النساءُالعربيات،ُخاصةُوأنُالتقريرُيشيرُإلىُتراجعُملموسُفيُمعدلُالفقرُللعائالتُالعربياتُ
  .2014%ُفيُالعام17ُإلى2013ُُ%ُفيُالعام25ُمعُمعيلينُاثنينُمنُ

ولذلك،ُفطالماُالُيتمُالقضاءُعلىُالتمييزُضدُالمواطنينُالعربُفيُمجالُالتشغيلُفإنُنسبةُ
ُلنُتتراجع.ُالفقرُفيُوسطهم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           
10
 ، مفوضية خدمات الدولة، 2014، التمثيل المالئم للسكان العرب، بما في ذلك الدروز والشركس في وظائف الدولة 
11
 من تقرير الفقر 40صفحة  
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 وألتعليم ةألتربي

ُأشارتُاللجنةُلمكافحةُالفقرُفيُالتقريرُالذيُنشرُمنُقبلهاُفيُالعامُ ،ُفإنُجهاز2014ُكما
ُمتدنيةُ ُمنُطبقاتُاجماعية ُالتغييرُفيُوضعُاألوالد ُلقيادة ُواألهم ُاألساسية ُاآللية ُهو التربية

ُالفقر. ُمن خراجهم ُالشهري12ُُوا  ُالفرد ُتحصيل ُوبين ُالعلمي ُالتحصيل ُبين ُقوية ُعالقة وهناك
ُدوُر ُالتربية ُفإنُلجهاز ُولذلك، ُفقر. ُفيُحالة فيُتقليصُالفقرُُاوجديُامهمُاواحتماالتُالبقاء

ُتظهرُأنهُ ُأنُالدراساتُفيُمجالُالتربية ُكما ُفيُالمجتمع. والفجواتُاالقتصاديةُواالجتماعية
يةُلكلُطالبُ)التحصيلُالعلميُلذويهُومعدلُدخلُالفردُفيُاألسرة(ُطالماُكانتُالخلفيةُالشخص

ُفيُالنجاحُفيُ ذاتُخصائصُمنخفضةُأكثر،ُفإنُأهميةُجهازُالتربيةُترتفع،ُوترتفعُأهميتها
  13االقتصادية.ُ–التعليم،ُوتقليصُالفجواتُاالجتماعيةُ

ُالمعارف ُبينُالسنوات14ُبحسبُمعطياتُوزارة ُتسجيلُتقلصُفي2011ُو2007ُُ، ُتم ُفقد ،
فقدُاتسعتُالفجوةُمجددا.ُوعلىُسبيل2011ُُالفجوةُبينُاليهودُوالعرب،ُولكنُبدءاُمنُالعامُ

ُ ُفيُالعام ُإلىُُ"الميتساف"كانتُعالماتُامتحانات2014ُُالمثال، فيُصفوفُالثوامنُتصل
فيُاللغةُاإلنجليزية476ُُو531ُُلي،ُوُفيُالرياضياتُلليهودُوالعربُعلىُالتوا498ُو548ُُ

فيُالعلومُوالتكنولوجياُلليهودُوالعربُعلىُالتوالي.520ُُو567ُُلليهودُوالعربُعلىُالتوالي،ُوُ
ُ ُالعام ُفي ُذلك، ُإلى ُنسبة2011ُإضافة ُإلىُُكانت ُتصل ُاالبتدائي ُالتعليمي ُالتحصيل ذوي

ود.ُولكنُفيُوسطُذويُ%ُفيُوسطُالطالبُاليه16%ُفيُوسطُالطالبُالعرب،ُمقابل37ُ
%40ُ%ُفقط،ُمقابل17ُالتحصيلُالتعليميُفوقُالثانويُكانتُنسبةُالطالبُالعربُتصلُإلىُ

  15ُفيُوسطُالطالبُاليهود.

تشهدُالميزانياتُوالمواردُالمخصصةُللمدارسُفيُالتعليمُالعربيُوالوضعُالماديُللمدارسُأيضاُ
،ُأنُهناك201416ُزارةُالمعارفُللعامُعلىُالتمييزُضدُالطالبُالعرب.ُويتضحُمنُمعطياتُُو

  فجواتُجديةُفيُالميزانياتُالتيُيحصلُعليهاُالطالبُالعربُوبينُالطالبُاليهود:

ُأكبرُبـُ - ُيحصلُعلىُميزانية ُاقتصاديةُضعيفةُجدا، ُمنُخلفية طالبُابتدائيُيهودي،
 %ُمنُالميزانيةُالتيُيحصلُعليهاُطالبُعربيُمنُنفسُالخلفية.23

                                                           
12
 .273(، صفحة 2014) : تقارير اللجان الثانوية2الجزء اللجنة لمكافحة الفقر في إسرائيل،  
13
 (.2014)جمعية سيكوي،  البنية التحتية المادية –الفجوات بين اليهود والعرب في جهاز  التربية ميخال بليكوف،  
14
، 18/11/2015، هآرتس الفجوات في نتائج امتحانات الميتساف: شهادة أخرى على الفوارق بين الطالب –ليل تحأور كشتي،  

 على الرابط: 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2778983?=&ts=_1450171178975 
15
 ، تقرير جمعية "سيكوي".6أعاله، مالحظة هامشية  
16
، كلكاليست الدينية يحصلون على أكبر الميزانيات –تمييز ممأسس: طالب المدارس الحكومية شاؤول أمستردمسكي،  

 www.themarker.com/news/education/1.2760538 ط:اب(، على الر04/12/2014)

http://www.themarker.com/news/education/1.2760538
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ُيحصلُعلىُُطالبُيهوديُفي - ُجدا، ُضعيفة ُاقتصادية ُخلفية ُمن ُاإلعدادية، المرحلة

  %ُمنُالميزانيةُالتيُيحصلُعليهاُطالبُعربيُمنُنفسُالخلفية.48ميزانيةُأعلىُبـُ
 
طالبُيهوديُفيُمدرسةُثانوية،ُمنُخلفيةُاقتصاديةُضعيفةُجدا،ُيحصلُعلىُميزانيةُ -

 ربيُمنُنفسُالخلفية.%ُمنُالميزانيةُالتيُيحصلُعليهاُطالبُع67أعلىُبـُ
 

دُالغرفُالتعليميةُفيُالمدارسُعالوةُعلىُذلك،ُتظهرُالدراساتُأنُهناكُنقصاُشديداُفيُعد
ُالع ُوفيُالعام ُكان2011ُربية. ُيقاربُالثلثُمنُالغرفُالدراسية ُفإنُما ُعلىُسبيلُالمثال، ،

ُ ُالغرفُالدراسية ُالنقصُفيُ ُلهذا ُالمباشرة ُوالنتيجة ُمعاييرُينقصُالمدارسُالعربية. هوُزيادة
ُاألمرُالذيُيؤديُإلىُالمّسُ ُوفيُمبنىُالمدرسةُوساحتها، ُفيُالغرفُالدراسية بنوعيةُُالكثافة

ينضافُإلىُذلكُالنسبةُالعاليةُمنُالمدارسُالعربيةُالتيُالُيوجدُفيهاُمكتباتُومراكزُالتعليم.ُُو
ذاتُأهميةُكبيرةُفيُموارد،ُونقصُفيُقاعاتُالرياضة،ُوالتيُهيُجزءُالُيتجزأُمنُالتعليم،ُُو

17ُُإثراءُالعمليةُالتعليمية.

ُمقارنةُ ُالمدارسُالعربية، ُفي ُالواحد ُالصف ُفي ُالكبير ُالطالب ُوعدد ُالميزانيات، ُفي التمييز
ُالتحصيلُ ُفي ُللفجوات ُاألساسية ُاألسباب ُهي ُالتفضيلي، ُالتمييز ُوغياب بالمدارسُاليهودية،

 العلمي،ُوفيُارتفاعُنسبةُوعمقُالفقرُفيُوسطُالسكانُالعرب.ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17
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 خاتمة

ُ ُالعام 2014ُُأظهر ُارتفاعُزيادة ُالحديثُعن ُ ُحيثُأن ُالعائالتُالعربية، ُوضع فيُخطورة
ُ ُالعربية5ُبنسبة ُالعائالت ُبين ُالفجوة ُأن ُكما ُالعائالت. ُهذه ُوسط ُفي ُالفقر ُمعدل ُفي %

والعائالتُاليهوديةُارتفعتُبماُيعادلُثالثةُأضعافُفيُغيرُصالحُالسكانُالعرب.ُويشيرُتقريرُ
نهاُمؤثرةُعلىُالفقرُوعدمُالمساواةُفيُإسرائيل:ُهبوطُحادُفيُالفقرُإلىُالعواملُالتاليةُباعتبارُأ

األجورُوخاصةُفيُوسطُالعمالُغيرُالمهنيينُوفيُوسطُالموظفين،ُهبوطُفيُنسبةُالتشغيل،ُ
هذهُالعواملُتؤثرُبشكلُخاصُعلىُالسكانُالعرب،ُوليسُُاألطفال.ُمخصصاتوهبوطُحادُفيُ

عليهمُوحدهم.ُإنُالتمييزُالممأسسُضدُالمواطنينُالعرب،ُالذيُيتبدىُفيُجملةُمنُالمجاالت،ُ
ُالمجاالتُاألربع بشكلُمقتضبُأعاله،ُهيُالتيُتبقيُالفقرُوالفجواتُُتالتيُاستعرضُةبينها

  عائالتُالعربيةُإلىُماُدونُخطُالفقر.،ُوتلقيُبأكثرُمنُنصفُالقائمينُاالجتماعية


