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املشاركون في بناء املؤّشر وحتضيره

اللجنة التوجيهّية لبناء املؤّشر
بروفيسور محمد حاّج يحيى, بروفيسور عضو في مدرسة العمل االجتماعّي والرفاه االجتماعّي, اجلامعة العبرّية.

البيئّية,  والدراسات  اجلغرافيا  قسم  في  كبير  محاضر  مدن,  ومخّطط  اجلغرافيا  في  خبير  خمايسي,  راسم  بروفيسور 
جامعة حيفا.

بروفيسور يوسي ياهاف, بروفيسور (متقاعد) في علم اإلحصاء, اجلامعة العبرّية, اإلحصائّي احلكومّي (سابًقا).
بروفيسور دافيد نحمياس, بروفيسور للسياسات العاّمة وُنُظم احلكم, املركز املتعّدد املجاالت, هرتسليا.

خبراء في مجال املضامني
د. خالد أبو عصبة, مدير معهد مسار لألبحاث والتخطيط واالستشارة, وباحث في معهد فان لير في القدس. 

د. عنات بن سيمون, املركز القطرّي لالمتحانات والتقييم.
د. جوني غال, مدرسة العمل االجتماعّي, اجلامعة العبرّية في القدس.

د. نهاية داود, مدرسة الصّحة اجلماهيرّية, هداسا, اجلامعة العبرّية في القدس, قسم األمراض اُملعدية,جامعة بن غوريون.
البيئّية  الدراسات  ومدرسة  القانون  كّلّية  والبيئة,  القانون  برنامج  ورئيسة  العاّمة,  السياسات  قسم  حنانئيل,  رافيت  د. 

على اسم فورتير, جامعة تل أبيب.
السّيد محّمد خطيب, مدير عام جمعّية اجلليل, محاضر في مجال تطوير الّصحة, قسم التمريض, جامعة حيفا

بروفيسور راسم خمايسي, قسم اجلغرافيا, جامعة حيفا.
د. سامي ميعاري, اجلامعة األوروبية, إيطاليا.

د. شلومو سفيرسكي, املدير األكادميّي, مركز أدفاه.
بروفيسور يوسي كاطان, مدرسة العمل االجتماعّي, جامعة تل أبيب.

طاقم موّظفي سيكوي
اخلبير املركزي في بناء املؤشر

قسم  في  للدكتوراه  ُيِعّد  سيكوي,  جمعّية  في  العمل  في  واملساواة  املناسب  التمثيل  مشروع  مدير  عّواد,  ياسر  السّيد 
اإلحصائّيات في جامعة حيفا, ومدير مجال البحث في مؤّسسة التأمني الوطني (سابًقا).

بحث وكتابة
ميخال بليكوف, احملامي علي حيدر, ياسر عواد, منار محمود. 
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قيمة املؤّشرات التجميعّية في اإلسكان والتعليم, والتشغيل, والرفاه ومؤّشر املساواة املوزون الرسم "أ"
2007-200614

16التغيير في قيمة مؤّشر  املساواة املوزون بني العامني 2006-2007الرسم "ب"

23التغيير في قيمة مؤّشر الصّحـة بني العامني 2006-2007الرسم 1.1

24متوّسط العمر املتوّقع لدى الذكور واإلناث حسب املجموعة السّكانّيةالرسم 1.2

25نسبة املدّخنني حسب اجلنس واملجموعة السّكانّيةالرسم 1.3

26نسبة وفيات الرّضع (لكّل 1000 والدة حّي) حسب املجموعات السّكانّيةالرسم 1.4

28نسبة الوفاة لكّل 100,000 نسمة حسب فئات عْمرّية منتقاة واملجموعات السّكانّيةالرسم 1.5

30التغيير في قيمة مؤشر املساواة في اإلسكان بني العامني 2006-2007الرسم 2.1

32نسبة القاطنني في شّقة ممتلكة, حسب املجموعات السّكانّيةالرسم 2.2

32قيمة الشّقة  املمتلكة حسب  املجموعة السّكانّية (بآالف الشواقل)      الرسم 2.3

2000-2005 الرسم 2.3.1 العامني  بني  العربّية  والبلدات  اليهودّية  البلدات  في  املمتلكة  الشّقة  قيمة 
(بآالف الشواقل)

32

نسبة الشقق التي ُتبنى مببادرة حكومّية من مجموع حاالت الشروع في إنشاء املساكن في الرسم 2.4
املدن والقرى التي يسكنها 10,000 مواطن فما فوق

33

معّدل عدد الغرف في الشّقة السكنّية ومعّدل عدد األنفس للغرفة الواحدة حسب املجموعة الرسم 2.5
السّكانّية

34

(بالنسب الرسم 2.5.1  2006 السّكانّية,  املجموعة  وحسب  الشّقة,  في  الغرف  عدد  حسب  اُألَسر  توزيعة 
املئوّية)

35

مساحة الشّقة وعدد األمتار املرّبعة في البلدات اليهودّية واملختلطة وفي البلدات العربّية, الرسم 2.5.2
املرّبعة) (باألمتار   2005

35

36معّدل األنفس للغرفة حسب مساحة املنـزل, واملجموعة السّكانّية, 2006الرسم 2.5.3

36توزيعة اُألَسر مع أوالد حسب كثافة السكن واملجموعة السّكانّية, 2006الرسم 2.5.4

معّدل إنفاق اُألَسر الشهرّي على املسكن, ومعّدل مدفوعات األرنونا لُألَسر, حسب املجموعة الرسم 2.6
السّكانّية

37

38التغيير في قيمة مؤشر املساواة في التربية والتعليم بني العامني 2006-2007الرسم 3.1

العبرّي الرسم 3.2 التعليم  في  االبتدائّي  وفوق  االبتدائّي  التعليم  في  الصّ�  في  الطّالب  عدد  معّدل 
والتعليم العربّي

40

رسومات بيانية
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في الرسم 3.3 االبنتدائي  فوق  التعليم  وفي  االبتدائّي  التعليم  في  للطّالب  التعليم  ساعات  معّدل 
التعليم العربّي والتعليم العبرّي

41

42نسبة املعّلمني األكادميّيني ونسبة املعّلمني غير املؤّهلني في التعليم العبرّي والتعليم العربّيالرسم 3.4

نسبة األوالد في سّن العامني وفي سّن 3-4 أعوام في رياض األطفال والروضات ودور احلضانة الرسم 3.5
حسب املجموعة السّكانّية

43

44نسبة التسّرب بني الطلبة من الصفوف التاسعة حّتى الثانية عشرةالرسم 3.6

السّكانّيةالرسم 3.7 املجموعة  حسب  45نسبة الطّالب في اجلامعة من مجموع الفئة العمرّية 34-20 

أبناء 15 عاًما فما فوق من ذوي  8 سنوات دراسّية وذوي 13 سنة دراسّية وأكثر حسب املجموعات الرسم 3.8
السّكانّية

46

46متوّسط عدد سنوات الدراسة لدى أبناء 16 عاًما فما فوقالرسم 3.9

ونسبة الرسم 3.10 عشرة,  الثانية  الصفوف  طلبة  مجموع  من  البجروت  شهادة  مستحّقي  نسبة 
بني  باجلامعات  االلتحاق  شروط  من  األدنى  احلّد  تستوفي  التي  البجروت  شهادة  مستحّقي 

طلبة الصفوف الثانية عشرة
47

ي اخلامس والثامن في التعليم العبرّي وفي الرسم 3.11 معّدل العالمات في امتحانات امليتساف في صفَّ
التعليم العربّي

48

50التغيير في قيمة مؤشر املساواة في التشغيل بني العامني 2006-2007الرسم 4.1

15 فما فوق حسب اجلنس واملجموعة الرسم 4.2  الـ  نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 
السّكانّية (بالنسب املئوّية)

51

(بالنسب الرسم 4.3 السّكانّية  واملجموعة  السّن  حسب  املدنّية  العاملة  القّوة  في  املشاركة  نسبة 
املئوّية)

51

نسبة مشاركة الرجال في القّوة العاملة املدنّية حسب السّن واملجموعة السّكانّية (بالنسب الرسم 4.3.1
املئوّية)           

52

السّكانّية الرسم 4.3.2 واملجموعة  السّن  حسب  املدنّية  العاملة  القّوة  في  النساء  مشاركة  نسبة 
(بالنسب املئوّية)          

52

السّكانّية- الرسم 4.4 واملجموعة  الدراسة,  سنوات  حسب  املدنّية  العاملة  القّوة  في  املشاركة  نسبة 
املئوّية) (بالنسب  مؤّشر 2007 

52

واملجموعة الرسم 4.4.1 الدراسة  سنوات  حسب  املدنّية  العاملة  القّوة  في  الرجال  مشاركة  نسبة   
السّكانّية (بالنسب املئوّية)

53

واملجموعة الرسم 4.4.2 الدراسة  سنوات  حسب  املدنّية  العاملة  القّوة  في  النساء  مشاركة  نسبة 
السّكانّية (بالنسب املئوّية)

53

لني حسب اجلنس واملجموعة السّكانّية- مؤّشر 2007 (بالنسب املئوّية)الرسم 4.5 53نسبة غير املشغَّ

لني حسب املهنة واملجموعة السّكانّية- مؤّشر 2007 (بالنسب املئوّية)  الرسم 4.6 54توزيع املشغَّ
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54توزيع الرجال حسب املهنة واملجموعة السّكانّية 2006 (بالنسب املئوّية)الرسم 4.6.1

الت حسب املهنة واملجموعة السّكانّية 2006 (بالنسب املئوّية)الرسم 4.6.2 55توزيع النساء املشغَّ

لني حسب فروع التشغيل واملجموعة السّكانّية- مؤّشر 2007 (بالنسب املئوّية)الرسم 4.7 55توزيع املشغَّ

(بالنسب الرسم 4.7.1  2006 السّكانّية  واملجموعة  االقتصادّي,  الفرع  حسب  لني  املشغَّ الرجال  توزيع 
املئوّية)

56

(بالنسب الرسم 4.7.2  2006 السّكانّية  واملجموعة  االقتصادّي  الفرع  حسب  الت  املشغَّ النساء  توزيع 
املئوّية) 

56

لني في سلك خدمة الدولة حسب املجموعة السّكانّية- مؤّشر 2007 (بالنسب الرسم 4.7.3 توزيعة املشغَّ
املئوّية)

57

58مسّببات التراجع في ميزانّيات الرفاه احملّلـّيةالرسم 5.1

59التغيير في قيمة مؤشر املساواة في الرفاه بني العامني 2006-2007الرسم 5.2

املجموع الكّلـّي املعّدل لإلنفاق العاّم للنسمة على الرفاه في السلطات احملّلـّية (بالشيكل الرسم 5.3
-للنسمة)

60

62معّدل عدد املعاَجلني للعامل االجتماعّي في بعض البلدات اليهودّية وبعض البلدات العربّيةالرسم 5.4

والضرائب الرسم 5.5 التحويل  مدفوعات  قبل  واألوالد  واألنفس,  العائالت,  صفوف  في  الفقر  انتشار 
حسب  املباشرة  والضرائب  التحويل  مدفوعات  وبعد  التحويل,  مدفوعات  بعد  املباشرة, 

املجموعة السّكانّية
63

نسبة التراجع في انتشار الفقر بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة حسب املجموعة الرسم 5.6
السّكانّية

64

املباشرة الرسم 5.6.1 والضرائب  التحويل  مدفوعات  بعد  الفقر  من  ينجون  الذين  واألوالد  األنفس  نسبة 
2005-2006 حسب املجموعات السّكانّية

64

65التغيير في قيمة مؤشر املساواة املوزون بني العامني 2006-2007الرسم 6.1

ومؤّشر الرسم 6.2 االجتماعّي,  والرفاه  والتشغيل,  والصّحة,  اإلسكان,  في  التجميعّية  املؤّشرات  قيم 
املساواة املوزون  2007-2006

66

(ماليني الرسم 6.3  2007 ومؤّشر   2006 مؤّشر  التجميعّية,  اخلمسة  للمؤّشرات  القومّي  اإلنفاق 
الشواقل)

69
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كلمة املديرين
”درجة احتقان العالقات آخذة بالّتصاعد“

قسم  قرار  في  مجّدًدا  النظر  القضائّي  احلكومة  مستشار  قرار  إلى  بإيجابّية  أشرنا   ,2005-2004 سيكوي  تقرير  مقّدمة  في 
ا في أحداث  13 متظاهًرا عربًيّ ني املشتَبِهني بقتل  التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" إغالق ملّفات التحقيق ضّد الُشرطِيّ
أكتوبر 2000 (انتفاضة األقصى). وقد أّكدنا عندها  أّن هذا القرار شّكل ثمرة للنضال اجلماهيرّي الذي حِظَي بتغطية إعالمّية 
واسعة, وعّبـرنا كذلك عن شّكنا العميق في إنهاء التحقيق. وذكرنا يومذاك أّن العبرة التي ميكن استخالصها من ذلك احلدث 
هي أّن مقاومة الظلم بواسطة النضال اجلماهيرّي اإلعالمّي املكّث� تنطوي على فرص جّيدة للنجاح -وإْن كان النضال في 

سبيل املساواة والعدالة يستلزمان الصبر والعناد والتنسيق بني جميع مستويات العمل.
في نهاية كانون الثاني من هذا العام, وعلى وجه التحديد ُقَبْيل نشر تقرير فينوغراد بثالثة أّيام, وبينما كانت وسائل اإلعالم 
منشغلة بتوّقع مضمون استنتاجات وتوصيات فينوغراد, قّرر املستشار القضائّي للحكومة, وبعد مضّي سبعة أعوام على 
عدم  بذريعة  وذلك  النار,  أطلقوا  الذين  ني  الشرطِيّ ضّد  التحقيق  ملّفات  بإغالق  قراره  نشر  قّرر  ا,  عربًيّ متظاهًرا   13 استشهاد 
توافر األدّلة الكافية ضّدهم. بقراره هذا, وبتوقيت النشر البائس, بّرأ املستشار القضائّي ساحة الشرطّيني الذين أطلقوا النار, 
املتظاهرين  على  النار  بإطالق  شرطّي  لكّل  األخضر  الضوء  ومنح  فعلتهم,  على  الشرعّية  أضفى  ذاته-  الوقت  -وفي  لكّنه 
العرب في املستقبل. ال ميكن بأّي حال من األحوال قبوُل هذا القرار, ومن الواجب رفضه جملة وتفصيًال, ال ألّنه يصّب الزيت على 
النار فحسب, وال ألّنه يرفع درجة احتقان العالقات بني املواطنني اليهود والفلسطينّيني في إسرائيل فقط, بل كذلك ألّن هذا 

القرار ميّس  بثقة اجلمهور باملؤّسسة القضائّية التي ُيفترض بها أن متّثل مباد� العدل واحلّق واملساواة.
ينسجم قرار املستشار القضائّي هذا مع سياسات الدولة املتواصلة جتاه الفلسطينّيني في إسرائيل, ويرفع من درجة اإلحباط 

الذي تعاني منه األقّلـّية العربّية الفلسطينّية في إسرائيل, وقنوطها من إمكانّية حتقيق مواَطنة فعلّية في الدولة.
أزمات  من  اليهودّية  واألغلبّية  والدولة  الفلسطينّي  اجلمهور  بني  العالقات  تعاني  هذا,  يومنا  حّتى   2000 أكتوبر  أحداث  منذ 
جتاه  والعنصرّية  التطّرف  َتعاُظَم  متقاربة,  فترات  في  ُتنشر  التي  الرأي,  استطالعات  ُتظهر  ذلك,  إلى  باإلضافة  متواصلة. 
املواطنني العرب. ينضاف إلى ذلك استمرار سياسة هدم البيوت في املدن والقرى العربّية بعاّمة, وفي النقب بخاّصة, ومالحقة 

القيادات والناشطني السياسّيني من خالل التحقيقات والتقدمي إلى احملاكم.
َط سحب املواطنة من العرب, الذين يقطنون على امتداد اخلّط األخضر, قد بات يحظى بتأييد واسع من  زد على ذلك أّن مخَطّ
ا حّتى اآلن. وجاء تصريح رئيس الشاباك أّن املواطنني  قبل سياسّيني ومفّكرين إسرائيلّيني, ولم يستنكره رئيس احلكومة علنًيّ
لبعض  تصريحات  ذلك  إلى  وانضافت  األقّلـّية.  جتاه  العميق  البغض  عن  ليكش�  ا  إستراتيجًيّ تهديًدا  يشّكلون  العرب 
السياسّيني, كعضو الكنيست إفرامي إيتام الذي توّعد من على منّصة الكنيست (في تاريخ 26 آذار 2008) قائًال: "سيأتي يوم 
صفد),  مدينة  (حاخام  إلياهو  شلومو  بها  يتفّوه  التي  املتكّررة  األقوال  كتلك  يهود,  دين  لرجال  وأخرى  هنا",  من  فيه  نطردكم 

والتي حتّرض بشكل سافر ضّد اجلمهور العربّي وقياداته.
األسباب التي دفعت املواطنني العرب إلى التظاهر في العام 2000 ما زالت قائمة, فالصراع العربّي اإلسرائيلّي يشهد تدهوًرا 
ا, وأوضاع املواطنني العرب تتفاقم يوًما بعد يوم. ولم تقم الدولة منذ أحداث أكتوبر باّتخاذ خطوة فعلّية لتصحيح  مستمًرّ
الغنب التاريخّي. وعلى ضوء استمرار سياسة التمييز, ليس من املستبَعد أن تشّكل أحداث أكتوبر مجرد مقّدمة ِملا قد يحصل 

في مواجهة إضافّية باتت تدّق على األبواب.
”برنامج لتغيير السياسات القائمة“

في ظل التوصي� أعاله, ُتطرح بعض األسئلة: هل ميكن تغيير هذا الوضع? وهل ميكن تغيير تعامل الدولة املتواصل لسّتة 
عقود متتالية? هل ميكن إقناع املواطنني اليهود بأّن املساواة بينهم وبني املواطنني العرب الفلسطينّيني تصّب في مصلحة 
سانحة  زالت  ما  الفرصة  وبأّن  للقنوط,  االستكانة  بعدم  الفلسطينّيني  العرب  املواطنني  إقناع  ميكن  وهل  الطرفني? 
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وأقّلـّية  يهودّية  -أغلبّية  داخلها  في  القومّيتني  املجموعتني  احتواء  تستطيع  للمساواة  ضامنة  دولة  في  املشترك  للعيش 
فلسطينّية?

أروقة احلكم, ستجيب عن هذه األسئلة بالنفي, ومن هذا األمر  أّن معظم القوى الفاعلة على احللبة اجلماهيرّية, وفي  يبدو 
منّظمة  هي  سيكوي  املدنّي.  املجتمع  في  أخرى  منّظمات  مع  تعاوننا  وأهّمـّية  نشاطنا  أهّمـّية  تأتي  التحديد-  وجه  -على 
أِجْنَدتها تباًعا من خالل احلوار املكّث� والصريح. وحّتى دون االّتفاق على  مشتركة لليهود والعرب الفلسطينّيني, وهي حتّدد 
احللول السياسّية املستقبلّية, يّتفق أعضاء اجلمعّية وعاملوها في ما بينهم, وبصورة مطلقة, على أهّمـّية العيش مبساواة 
احلكم  وفي  السلطة,  أمام  ثالثة:  مبستويات  املفهوم  هذا  وتعزيز  تدعيم  هو  اجلمعّية  تبّنته  الذي  اإلستراتيجّي  اخليار  كاملة. 

احملّلّي, وفي صفوف اجلمهور.
جمعّية سيكوي هي مبثابة املنّشط لتغيير سياسة احلكومة نحو املساواة بني اليهود والعرب. قمنا حّتى اآلن بتوثيق نتائج 
آلّيات العمل التي تعّزز هذا التمييز. ونقوم في السنة األخيرة بإجراء عملّية جرد  التمييز من خالل التقارير, لكّننا نتتّبع اآلن 
ألمناط رصد املوارد في الوزارات احلكومّية. وبدأت توصياتنا بتغيير السياسات جتد آذاًنا صاغية في بعض الوزارات احلكومّية في 
القدس, أكثر من ذي قبل, لكن الوتيـرة ما زالت بطيئة, وعلينا بذل مجهود أكبر في هذا الصدد, ألّن التاريخ ال ينتظر, والنتائج 

املتوّقعة أوشكت على اللحاق بنا. إّنه السباق بني تدهور العالقات في الدولة وبني حتسني الوضع من خالل تغيير السياسات.
مؤّشر  بتطوير  قمنا  إسرائيل  في  األولى  وللمّرة  التمييز,  نواجت  حول  التقليدّي  سيكوي  تقرير  بتطوير  بدأنا  واحد,  عام  قبل 
املساواة, الذي يعرض بصورة واسعة وعميقة نتائج السياسة احلكومّية. حِظَي املؤّشر األّول بترحيب وسائل اإلعالم, والوزارات 
تعرض  عمل  أوراق  حتضير  جرى  املؤّشر,  معطيات  على  وباالعتماد  الواسع.  واجلمهور  املدنّي  املجتمع  ومنّظمات  احلكومّية, 

املواق� والسياسات, ومن َثّم ُقّدمت للوزارات احلكومّية.
نستخدم مؤّشر املساواة, الذي نضعه أمامكم للسنة الثانية على التوالي, كأداة مركزّية لعرض نتائج التمييز, لكن وباألساس 
لعرض مسّبباته. ونقوم من خالل عرض املعطيات وحتليلها بتشخيص أضرار التمييز داخل السياسة احلكومّية, ونشير بشكل 
السنني.  عشرات  امتداد  على  والعرب  اليهود  بني  توّلدت  التي  الفجوات  إغالق  شأنها  من  والتي  احملتملة  الرافعات  نحو  خاّص 

ونواصل تعميق وتوسيع الدمج بني منهجي البحث واملبادرة الفّعالة لتغيير السياسات القائمة.
وبحسب الصورة التي يتمخض عنها املؤّشر, إّن انعدام املساواة آِخذ� باالّتساع في جميع املجاالت التي قمنا بفحصها تقريًبا, 
وكذلك في املؤّشر املوزون. ُتعتبر معطيات املؤّشر ناقوًسا ُيحّذر من النتائج الهّدامة للسياسة احلكومّية, وما التحليالت التي 

نسوقها هنا سوى برنامج عمل لتغيير هذه السياسة.
ميخال  السّيدة  من:  كًالّ  بالذكر  ونخّص  املؤّشر  هذا  بناء  في  ساهموا  الذين  سيكوي  جمعّية  عاملي  لطاقم  حتّيتنا  نقّدم 
املعطيات  وجمع  املؤّشر  حتسني  سبيل  في  فائًقا  مجهوًدا  بذلوا  الذين  عّواد,  ياسر  والسّيد  محمود,  منار  والسّيدة  بليكوف, 

ومعاجلتها, وكتابة هذا التقرير.
نقدم شكرنا كذلك إلى طاقم اللجنة التوجيهّية لبناء املؤّشر -البروفيسور دافيد نحمياس, البروفيسور محّمد حاّج يحيى, 
البروفيسور يوسي ياه�, البروفيسور راسم خمايسي, الذين قاموا مبرافقة عمل أعضاء الطاقم وبذلوا الكثير بغية إخراج 

املؤّشر الثاني إلى حّيز التنفيذ.
كذلك نشكر طاقم خبراء املضامني الذي لم يضّنوا علينا مبالحظاتهم ومشورتهم: د. خالد أبو عصبة; د. عنات بن سيمون; د. 
جوني غال; د. نهاية داوود; د. رافيت حنانئيل, السيد محّمد خطيب, البروفيسور راسم خمايسي, د. سامي ميعاري, د. شلومو 

سفيرسكي, البروفيسور يوسي كاطان.

مع حتّيات
احملامي علي حيدر َوشالوم (شولي) ديختر
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موجز
ر هذا املؤّشر في السنة املاضية مبساعدة خبـراء  ة سيكوي بنشر مؤّشر املساواة. ُطِوّ ـّ للسنة الثانية على التوالي, تقوم جمعي
من مجاالت عّدة, ّممن دعموا ورافقوا طاقم البحث في جمعّية سيكوي. وقد عمل طاقم اخلبـراء من خالل اللجنة التوجيهّية 
التي ضّمت مجموعة من أبرز األكادميّيني في مجال تخّصصهم: البروفيسور محّمد حاّج يحيى, والبروفيسور راسم خمايسي, 
والبروفيسور يوسي ياه�, والبروفيسور دافيد نحمياس. باإلضافة إلى ذلك, استعّنا مبجموعة من اخلبراء في مجاالت عينّية 

ذات صلة مبؤّشر املساواة.

ا الفجوات  مؤّشر املساواة هو مؤّشر فريد في نوعه, وذلك لكونه املؤّشر الشامل األّول في إسرائيل الذي يحّلل حتليًال منهجّيً
يرتكز  الدولة.  سلطات  ا  رسمّيً تنشرها  معطيات  على  باالعتماد  وذلك  إسرائيل,  دولة  في  والعرب  اليهود  بني  القائمة 
الفجوات  لقياس  بها  ُيعمل  التي  كتلك  املساواة,  لقياس  دولّية  موديالت  تتبّناها  قائمة  منهجّيات  على  املساواة  مؤّشر 
 ,(Total Equality Index) األمريكّية   املّتحدة  الواليات  في  واإلسبانّية  األفرو-أمريكّية  واألقّلّيات  البيض  بني  القائمة 
املجاالت  في  اجلنسني  بني  الفجوات  تقيس  ومؤّشرات  االقتصادّية,  االجتماعّية  الفجوات  لقياس    (Ginni) جيني  ومؤّشر 
واألُمم املّتحدة   ,(OECD) املوّسعة  األوربية  السوق  دول  تستخدمها  التي  تلك   (HDI, GEM, GDI) االجتماعّية املختلفة

 .(UNDP- United Nations Development Programme)

أبعاد  ثالثة  في  والعرب  اليهود  بني  املساواة  غياب  يستعرض  أن  املساواة  مبؤّشر  املفترض  من  أّن  أشرنا  السابق,  التقرير  في 
للمواطنة هي: املساواة أمام القانون; املساواة في الساحة السياسّية; املساواة في املجال االجتماعّي االقتصادّي. وشّددنا 
كذلك على أهّمّية هذه األبعاد الثالثة وتباُدلّيتها في تعزيز املساواة. على الرغم من ذلك, ولِقَصر الوقت وغياب املعطيات, 
ستنحصر معاجلة املؤّشر هذا العام (على غرار مؤّشر العام 2006) في البعد االجتماعّي االقتصادّي, وذلك من خالل التطّرق 
مؤّشر  ل  يشّكّ اإلسكان.  االجتماعّي;  الرفاه  التشغيل;  الصّحة;  والتعليم;  التربية  مركزّية:  حياتّية  مجاالت  خمسة  إلى 
املساواة مؤّشًرا موزوًنا للمؤّشرات التجميعّية التي ُحتتَسب لكّل من املجاالت اخلمسة باالعتماد على املعطيات التي يجري 

جتميعها لكّل واحد منها.
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نتائج احتساب املؤّشرات التجميعّية
رسم "أ" : قيمة املؤّشرات التجميعّية في اإلسكان والتعليم,

والتشغيل, والرفاه ومؤّشر املساواة املوزون 2007-2006
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السنة  غرار  وعلى  اليهودّية.  املجموعة  لصالح  مساواة  انعدام  إلى  التجميعّية  املؤّشرات  تشير  أعاله,  الرسم  من  يتبّني  كما 
اإلسكان  في  املؤّشرات  قيم  بينما  والتعليم,  والتشغيل  االجتماعّي  الرفاه  مجاالت  في  األكبر  الفجوات  تظهر  املاضية, 

والصّحة أقّل من ذلك.

تغييرات في قيم املؤّشرات في املجاالت املختلفة:
قيمـة مـؤّشر الصّحة للعام 2007 هي األدنى من بني قيم املؤّشرات املختلفة, على الرغم من االرتفاع احلاصل بني العامني 
2006 َو 2007. هذا االرتفاع يشير إلى اّتساع الفجوة ملصلحة اليهود. مؤّشر الصّحة للعام 2007 يبلغ 0.2108; مقابل 0.2076 

في العام 2006.
ارتفعت قيمة مؤّشر اإلسكان للعام 2007 ارتفاًعا كبيًرا مقارنة بالسنة املاضية. ويبلغ مؤّشر اإلسكان 0.2706; مقابل 

0.1446 في العام 2006 (األدنى بني املؤّشرات اخلمسة في العام 2006).
وَمَرّد هذا االرتفاع امللحوظ في مؤّشر اإلسكان إلى إضافة متغّيرين جديدين. ومبا أّن عدد املتغّيرات الذي يتوافر بحوزتنا قليل 

ا. ا, يؤّثر كّل واحد منها تأثيًرا كبيًرا نسبّيً نسبّيً
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2006, وما يعنيه األمر هو أّن الفجوات بني اليهود  2007 قليًال, مقاَرنًة مبؤّشر العام  التربية والتعليم للعام  مؤّشر  َتراجَع 
والعرب في مجال التعليم قد تقّلصت بعض الشيء. ووصلت قيمة مؤّشر 2006 إلى 0.3420, بينما وصلت قيمته في العام 

2007 إلى 0.3413.

مؤّشر التشغيل للعام 2007 يبلغ 0.3705, وهي قيمة متدّنية مقاَرنًة بقيمة مؤّشر التشغيل في العام 2006 الذي وصل 
إلى 0.3882. سبب التراجع هو التغييرات التي ُأدخلت هذا العام على املؤّشر, وكذلك حْذف متغّيراٍت تص� انتشاَر الفقر وتأثيَر 

مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة على التراجع في ِنَسب الفقر.

0.5595. تشير قيمة  2007 األعلى بني قيم املؤّشرات التجميعّية, وتبلغ هذا العام  مؤّشر الرفاه االجتماعّي  ُتعتبـر قيمة 
الرفاه متغّيراٍت من  العام في مؤّشر  2006-. لم نشمل هذا  بالعام  اليهود والعرب -مقاَرنًة  اّتساع الفجوات بني  إلى  املؤّشر 
مجال الشغيل, على الرغم من العالقة الوثيقة بني املجالني, وذلك العتقادنا بأّن الفصل بينهما سَيطرح بوضوح أكبر نتائَج 

السياسات املّتَبعة في كّل واحد من املجالني.

مؤّشر املساواة املوزون
اجلدول "أ": احتساب قيمة املؤّشر املوزون
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 التربية
45,29349,97220.620.60.34200.33300.34130.07040.06850.070224.723.920.1والتعليم

20.20.20760.21080.21080.04160.04250.042514.614.812.1 44,09049,00020.0الصّحة

64,58372,88429.330.00.14450.14610.27060.04240.04380.081214.915.323.2اإلسكان

 الرفاه
55,29061,26425.125.20.44180.45890.55950.11100.11570.141139.040.340.3االجتماعّي

10,9019,8825.04.10.38820.39910.37050.01920.01620.01516.85.74.3التشغيل

 220,157243,002100100.0   0.28460.28670.3500100.0100.0100.0

جرى احتساب مؤّشر املساواة الشامل بواسطة َمْوَزَنة املؤّشرات التجميعّية اخلمسة في مجاالت الصّحة واإلسكان والتعليم 
والتشغيل والرفاه االجتماعّي. وجرى حتديد وزن كّل واحد من املؤّشرات التجميعّية في املؤّشر املوزون حسب اإلنفاق القومّي 
املجاالت  هذه  في  اخلاّص  واإلنفاق  العاّم  اإلنفاق  لكون  املجاالت,  من  واحد  كّل  في  اخلاّص)  واإلنفاق  العاّم  اإلنفاق  (مجموع 
لعاّمة  اليومّية  املمارسة  في  مجال  لكّل  املنسوب  الوزن  يعكسان  فهما  لذا  األفضلّيات,  وسّلم  الرصد  سياسة  يعكسان 
الناس. يعرض اجلدول أعاله حّصة كّل واحد من املجاالت (بالنسب املئوّية) من مجموع اإلنفاق القومّي في املجاالت اخلمسة. 
وجرى حتديد وزن املؤّشر التجميعّي في كّل واحد من املجاالت حسب حّصة كّل واحد منها من مجموع اإلنفاق القومّي في 

املجاالت اخلمسة مجتمعًة.
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 12 2007 إلى ارتفاع في درجة انعدام املساواة بني اليهود والعرب. أضي� هذا العام  تشير قيمة مؤّشر املساواة املوزون للعام 
متغّيًرا جديًدا للمؤّشر, وُحذف منه 28 متغّيًرا آخر. هذه التغييرات كانت السبب األساسّي في ارتفاع قيمة املؤّشر واستقراره 
على 0.3500. على الرغم من ذلك, حصل ارتفاع طفي� في قيمة مؤّشر العام 2007 (0.2867) حّتى دون احتساب التغيير في 

منظومة الدالئل واملتغّيرات, وذلك مقارنة مبؤّشر العام 2006 (0.2845), ّمما يشير إلى حصول ارتفاع في مدى انعدام املساواة.

الرسم "ب": التغيير في قيمة مؤشر املساواة املوزون بني العامني 2007-2006
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مؤّشر املساواة 2007 - مقّدمة وشروح
ُتشتّق قيمة املساواة من الفرضّية األساسّية التي ُمفادها أّن قيمة احلياة هي القاسم املشترك جلميع أبناء اجلنس البشرّي, 
كالثـراء,  الفروق,  عن  النظر  بصرف  إنسان  لكّل  حّق  هو  الكرمي  العيش  بكرامـة.  بالعيش  ا  ـًّ طبيعي ا  ـًّ حق متنحهم  التي  وهي 
واملنشأ العرقّي, والقومّية, واملعتقد الدينّي, واجلندر, وامليول اجلنسّية, واملوروث اجلينّي, والصّحة, والثقافة. على الرغم من ذلك, 
يستوجب هذا احلقُّ األساسيُّ الكـونيُّ في احلياة الكرمية, يستوجب مراعاَة االختالف املتعّدد األوجه بني بني البشر. يولد الناس 
ضمن ظروف حيـاتّية متباينة, وهي التي تؤّثر في قدرتهم على التحّكم بحياتهم. من هنا, يستلزم تطبيُق احلقوق األساسّية 

التعامَل مع مجمل املـوارد التي تتوافر للمجتمع, ومع طريقة توزيعها بني أعضائه.1
املنظور  من  سواء.  حّد  على  نفعّية  دوافع  ومن  ِقَيمّية,  أخالقية  دوافع  من  إنسانّية  كقيمة  املساواة  تطبيق  أهّمـّية  تنبع 
شرًطا  املساواة  ُتعتبر  ا,  انتفاعّيً املجتمع.  داخل  والفئات  األفراد  جلميع  طبيعّي  كحّق  املساواة  مع  التعامل  يجري  األخالقّي, 
البشرّيني  والتنفيذ  القدرة  مستوى  لتطوير  حيوّية  وسيلة  كذلك  املساواة  ُتعتبر  الدميقراطّي.  النظام  لتطبيق  ا  أساسّيً
االقتصادّية  والفجوات  التمييز  أّن  كثيرة  دراسات  وأشارت  والصّحة.  والتربية  االقتصاد  مثل  املختلفة,  احلياتّية  املجاالت  في 
االجتماعّية العميقة متّس باإلجنازات في جميع املرافق احلياتّية.2 ينضاف إلى ذلك أّن املساواة ضرورّية لبلورة االّتفاق االجتماعّي 
واحملافطة عليه. في املقابل, ينهش التمييُز االستقراَر والتماسَك االجتماعّيني.3 خلَق التزام الدولة واملنّظمات املختلفة مببدأ 
املساواة (بوصفه إحدى القيم التي يجب االهتداء بها عند اّتخاذ القرارات, ووضع السياسات), خلَق حاجة متزايدة إلى تطوير 
البشرّية  التنمية  بناء مؤّشرات  إلى  املّتحدة  بادرت األمم  أداة متابعة ورقابة حلالة املساواة بني الشرائح السّكانّية املختلفة. 
املّتحدة  الواليات  في  الدول.  بني  اإلنسانّية  التنمية  مستوى  في  الفجوات  تقيس  التي   (Human Development Index)
األمريكّية, بادرت العصبة املدينّية الوطنّية (National Urban League) إلى بناء مؤّشر املساواة بني السود والبيض. في إطار 
االّحتاد األوروبّي, ُطرحت مبادرات لبناء مؤّشر مساواة جندرّي, وعلى ضوء اّتساع ظاهرة الهجرة يجري العمل على قدم وساق 
األوروبّي  االّحتاد  دول  في  الهجرة  سياسات  متابعة  بغية   ,(European Inclusion Index) األوروبّي  االحتواء  مؤّشر  بناء  على 

املختلفة.
ُيعتبر مؤّشُر املساواة بني اليهود والعرب املؤّشَر التجميعّي األّول من نوعه في إسرائيل من حيث حتليله املنهجّي للفجوات بني 
العرب واليهود مواطني الدولة. بواسطة املؤّشر, نرغب في عرض صورة واسعة قدر اإلمكان حلالة املساواة املدنّية بني اليهود 
املساواة  السياسّية;  احللبة  في  املساواة  القانون;  أمام  املساواة  األساسّية:  الثالثة  املواَطنة  حقول  في  إسرائيل  في  والعرب 
معاجلة  تقتصر  اآلن,  حّتى  لدينا.  املتوافر  املعلومات  مخزون  ُميليه  ما  ضمن  احلال,  بطبيعة  ذلك,  كّل  السياسّية.  االجتماعّية 
املؤّشر على  اجلانب االجتماعّي االقتصادّي, وسيشّكل هذا املؤّشر أداة مقارنة بني اليهود والعرب في املجاالت التالية: التربية 

والتعليم; الرفاه االجتماعّي; التشغيل; الصّحة; اإلسكان. 
ا بني اليهود والعرب, في كّل واحد من املجاالت املختارة, ومن خالل الدمج الالئق للدالئل  بغية تقييم مستوى املساواة كّمـّيً
قيمة  في  وَمْوزَنتها  مًعا,  املتغّيرات  جميع  ربط  بواسطته  ميكن  (تكاملّي),  جتميعّي  مؤّشر  بناء  إلى  حاجة  ثّمة  واملتغّيرات, 
السّكانّية  املجموعة  من  حّصتها  حسب  السّكانّية  املجموعات  من  واحدة  لكّل  وزًنا  التجميعّي  املؤّشر  مينح  واحدة.  شاملة 
العاّمة, ويأخذ بعني االعتبار درجة االختالف بني املجموعتني السّكانّيتني بالنسبة لكّل واحد من املتغّيرات. ما يعنيه األمر هو 
أّنه, وفي ظروف املساواة, ستتناسب حّصة كّل مجموعة في إجمالّي «كعكة» املوارد مع حّصتها في املجموعة السّكانّية 
العاّمة. جتري َمْوَزنة املؤّشرات التجميعّية اخلمسة داخل مؤّشر موزون واحد. ويجري حتديد وزن كّل واحد من املجاالت (التربية 
من  املجاالت  من  واحد  كّل  حّصة  مع  بالتواؤم  املوزون  املؤّشر  في  اإلسكان)  التشغيل;  االجتماعّي;  الرفاه  الصّحة;  والتعليم; 

املجموع العاّم لإلنفاق القومّي في املجاالت اخلمسة مجتمعًة.
1  Edward N. Zalta (Ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford CA: Centre for the Study of Language and 
Information, Stanford University, 1998.
2  United Nations Development Programme, "Inequality and Human Development" Human Development Report, 2005.

تقرير جلنة التحقيق الرسمّية الستيضاح الصدامات بني قّوات األمن ومواطنني إسرائيلّيني في أكتوبر 2000, القدس: أيلول, 2003, ص 43.    3
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أهداف املؤّشر
يخدم مؤّشر املساواة األهداَف املركزّية التالية:

• ُيستخدم كأداة متابعة لسياسات احلكومة ونواجتها.
• ُمراقبة وضع الفجوات بني اليهود والعرب خالل فترة زمنّية معطاة, وعلى محور زمنّي متواصل.

• التـأثير على الرأي العاّم بواسطة رفع الوعي, وتطوير دعم املساواة وااللتزام بها. 
• حتديد أهداف لسّد الفجوات بني املجموعتني السّكانّيتني.

جمهور الهدف
جمهورا الهدف األساسّيان للمؤّشر هما املؤّسسات احلكومّية واجلمهور العريض. وإلى جانب اُملتابعة وممارسة الضغوطات 
على مؤّسسات احلكم, ثّمة حاجة إلى تعميق الوعي العاّم للنتائج الهّدامة املترّتبة عن التمييز وغياب املساواة, وضرورة أخرى 

تكمن في تعزيز ومتكني املجموعات السّكانّية التي تعاني من اإلجحاف, كي تتمّكن من مواجهته بنجاعة أكبر.

استخدامات املؤّشر
أو التراجع في  ُيستخدم املؤّشر كأداة تشخيص ومسح حلاالت عدم املساواة, ولقياس أحجام عدم املساواة, ومراقبة التقّدم 
حالة املساواة على امتداد محور زمنّي متواصل. سيكون في مقدورنا, في مراحل متقّدمة, اإلشارة -بواسطة املؤّشر- إلى 

إمكانّية الربط بني متغّيرات مختلفة ونواجت ميدانّية.

جمهور املؤّشر
استقينا ُجّل معطيات املؤّشر من دائرة اإلحصاء املركزّية التي تنشر معطياتها حول ثالث فئات من املجموعات السّكانّية:          
دولة  مواطني  أي  آخرين,   .3 إسرائيل;  دولة  مواطني  اليهود   .2 الشرقّية;  القدس  وسّكان  إسرائيل  دولة  مواطني  العرب   .1
األولى  الفئة  واليهود.  العرب  هما  سّكانّيتني  مجموعتني  إلى  املساواة  مؤّشر  يتطّرق  العرب.  وغير  اليهود  غير  من  إسرائيل 
تشمل العرب مواطني إسرائيل, مبن في ذلك سّكان شرقّي القدس; بينما تضّم الفئة األخيرة اليهود وآخرين -أبناء ديانات 

أخرى من غير العرب.

مصادر معطيات املؤّشر
ُاْسُتقيت املعطيات التي اعتمدها املؤّشر من معطيات قائمة, درجت على نشرها دائرُة اإلحصاء املركزّية, ومؤّسسة التأمني 
الوطنّي ومواقع الوزارات املختلفة, باإلضافة إلى معطيات وّفرتها لنا أقساُم إتاحة املعلومات في الوزارات احلكومّية املختلفة. 
تتعّلق جودة نتائج املؤّشر -إلى مدى بعيد- بحجم املتغّيرات التي يشملها, وكذلك بجودة تلك املتغّيرات. نأمل أن يكبر مخزون 
املؤّشر,  يستعرضها  التي  الصورة  وتعميق  توسيع  مستطاعنا  في  يصبح  كي  احلكومّية  الوزارات  لنا  توّفرها  التي  املعطيات 

وكي نتمّكن بالتالي من تقدمي عرٍض أوفى وأفضل للعوائق التي تواجه املساواَة, وللفرص الكامنة لتعزيزه.

عّينة مدن وقرى
ال ُتقّدم جميع املعطيات التي تتوافر لدينا بصورة جتميعّية, ويجري نشر بعضها حسب البلدة. في هذه احلاالت, يجري استخدام 
عّينة من البلدات تضّم أحد عشر زوًجا من املدن والقرى (يتضّمن كّل منها مدينة -أو قرية- يهودّية وأخرى عربّية), متقاربان من 

حيث عدد السّكان, وينتميان إلى اللواء اجلغرافّي ذاته (راجعوا اجلدول «ب»).
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اجلدول «ب»: عّينة بلدات يهودّية وعربّية
مدن وقرى عربّيةمدن وقرى يهودّيةاللواء

عدد السّكان اسم البلد
(باآلالف)  2006

عدد السّكان اسم البلد
(باآلالف)  2006

لواء الشمال
64.8الناصرة50.4نهرّيا

25.0سخنني24.7مجدال هعيمق

10.8عني ماهل8.4حتسور هجليليت

42.2أّم الفحم39.7كريات موتسكنيلواء حيفا

11.4جسر الزرقا10.6بنيامينا- غفعات عاده

لواء املركز
33.9الطّيـبة37.5راس العني

21.1الطيرة26.2كريات اونو

17.4قلنسوة25.5يهود- نفيه إفرامي

5.8أبو غوش3.1كريات يعارميلواء القدس

40.6رهط33.4دميونالواء اجلنوب

10.3الكسيفة8.5يروحام

دالئل ومتغّيرات
واملتغّيرات  الدالئل  تلك  املؤّشر  يشمل  أن  في  نرغب  متغّيًرا.   96 َو  الدالئل  من   16 مجاالته,  بخمسة  املساواة,  مؤّشر  يشمل 
تعتمد  الوضع.  صورة  توصي�  على  ممكن  حتسني  أكبر  إدخال  في  كذلك  ونرغب  االّتفاق,  أو  القبول  من  قدر  بأكبر  حتظى  التي 
الدالئل واملتغّيرات التي اختيرت على وحدات فحص متنّوعة (أفراد; عائالت; مجموعات سّكانّية; منطقة جغرافّية -وغير ذلك) 
بواسطتها ميكن جتسيد أهداف اجتماعّية واقتصادّية وسياسّية, وميكن كذلك استخدامها كمقاييس للتغييرات املطلوبة 
في السياسات العاّمة.4 ميكن تصني� متغّيرات املؤّشر حسب تصنيفات مختلفة, ومن خالل ذلك ميكن حتليل الوضع القائم 

بأبعاد مختلفة (كمتغّيرات تص� الدواخل -على سبيل املثال-  ومتغّيرات تص� النواجت).
ا, وعليه نرغب في توسيع عدد املتغّيرات والدالئل التي يشملها هذا املؤّشر. على الرغم من ذلك,  يتطّور مؤّشر املساواة تدريجّيً
سنوات  بضع  كلَّ  مّرًة  سَيجري  لذا  املؤّشر,  بتتالي  متّس  واملتغّيرات  الدالئل  منظومة  في  التغييرات  أّن  اإلدراك  متام  ندرك  نحن 
الدالئل  منظومة  على  تغييًرا  أدخلنا  العام,  هذا  وتتاليه.  املؤّشر  قيمة  على  املدى  البعيدة  اإلسقاطات  ذات  التغييرات  إدخاُل 
واملتغّيرات, وهو ما أّدى إلى املساس بتتالي املؤّشر -مقارنًة مبؤّشر 2006-. استناًدا إلى ذلك, يظهر املؤّشر هذا العام بقيمتني: 
على  يعتمد  الذي   2007 مؤّشر  والثانية   ;2006 العام  من  واملتغّيرات  الدالئل  منظومة  على  يعتمد  الذي   2007 مؤّشر  األولى 
ت في معادلة املتغّيرات والدالئل التابعة ملؤّشر  املنظومة اجلديدة. ُأدِخل 12 متغّيًرا جديًدا على املؤّشر, ومن املتغّيرات التي ُضمَّ

2006 جرى إنقاص 28 متغّيًرا, فلم ُتضّم إلى مؤّشر 5.2007  

مدى قيم املؤّشر
وكّلما  التاّمة;  املساواة  إلى  يشير  فهو  صفًرا,  املؤّشر  قيمة  تكون  عندما   .«1» َو   «-1» بني   ,index املؤّشر,   قيم  مدى  يتحّرك 
انحرف املؤّشر نحو قيمة «1», دلَّ األمُر على عدم مساواة أكبر لصالح املجموعة السّكانّية اليهودّية, وعندما ينحرف املؤّشر 

نحو قيمة «-1», أشار األمر إلى عدم مساواة أكبر لصالح املجموعة السّكانّية العربّية.
ص.... واملتغّيرات,  الدالئل  قائمة  راجعوا    4

5  راجعوا الشروح والتفاصيل حول إضافة أو إنقاص متغّيرات أو دالئل في كّل واحد من فصول املؤّشر.
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عرض رياضّي
 n إلى متغّير ُمعطى من أصل i بحيث يشير ,ci   ِـ يتمّثل كّل متغّير بواسطة املعّدل على امتداد خمس سنوات, ويشار إليه ب
إلى مجموعة سّكانّية معطاة من مجموع m  من املجموعات    j  حيث يشير ,cij هنالك ci   متغّيرات مختلفة. لكّل فاكتور

السّكانّية الفرعّية (في احلالة املاثلة أمامنا: m=2, وهذا يشير إلى اليهود والعرب).
ـِ   mci)  على النحو التالي: ميكن احتساب معّدل القيمة لكّل متغّير i للمجموع العاّم للسّكان (وسيشار إليه ب
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بحيث pj يكون عامل (فاكتور)  التوزين للمجموعة السّكانّية ويسري:  �=

بغية ضّم متغّيرات مختلفة جرى قياسها بوحدات مختلفة, جتري معايرة كّل فاكتور   ci لفاكتور جديد,  Ni بحيث:
ij j ij iN p c mc=

 , مع معّدل يساوي
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=�  لذا, لكّل i يتوّلد متغّير ثنائّي مع تالؤم مقادير 
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نعّرف الفاكتور من الشكل 

نقوم باحتساب املؤّشر التجميعّي لكّل واحدة من املجموعات الفرعّية بالتعامل مع املجال اخلاضع للبحث, ويشار إليه 
) بحيث يكون الوزن  .iN بـ   INDj, كاملجموع املوزون  لفاكتور املتغّيرات املعّدل لنفس املجموعة السّكانّية الفرعّية (

املمنوح للمتغّير املقلوب لالنحراف املعيارّي Si. احلّصة في معادلة  INDj للنسبة بني املوجود (observation) وبني املتوّقع 
.(expectation)

املؤّشر    INDj احُتسب لكّل مجموعة فرعّية على انفراد, وعلى هذا النحو َتَوّلَد مؤّشر نسبّي جديد, وهو النسبة بني الفرق بني 
مؤّشر املجموعتني السّكانّيتني الفرعّيتني املقسوم على القيمة األقصوّية للمؤّشر بني املجموعتني السّكانّيتني الفرعّيتني 

 .index ِـ وأشير إليه ب
في حالتنا, ثّمة مجموعتان سكانّيتان (العرب واليهود), ولذا j=1,2, واملؤّشر معّرف على النحو التالي:

1 2

1 2( , )
IND INDindex Max IND IND

�
= 

داّلة الـ  (.,.) Max تعكس التكميل (التحويل) الذي يجب تنفيذه كتعبيٍر عن العامل كي نتوّصل إلى املساواة للمجموعة 
السّكانّية التي حصلت على أقّل من احلّصة التي تستحّقها حسب حّصتها النسبّية في املجموعة السّكانّية العاّمة.

من املهّم أن نشير هنا أّنه, بغية احملافظة على جتانس تأثير التغيير في قيم املتغّير اخلاضع للبحث, جرى تصني� املتغّيرات في 
التحليل حسب طابع تأثيرها على اّجتاه قيم املؤّشر. ثّمة متغّيرات تؤّثر على نحو إيجابّي في وضع املجموعة السّكانّية الفرعّية 
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كّلما ارتفعت قيمة معّدلها. في املقابل, ثّمة متغّيرات تؤّثر سلًبا في وضع املجموعة السّكانّية الفرعّية (عالقة عكسّية), 
كّلما ارتفعت قيمة معّدلها. على سبيل املثال, عندما يقّل معّدل عدد التالميذ في الصّ�, يتحّسن وضع املجموعة الفرعّية. 
خضعت هذه املتغّيرات لعملّية حتويل, وجرى تسجيلها بقيمتها العكسّية (1 ُيقسم على معّدل املتغّير). لم يحصل أّي تغيير 

على سائر املتغّيرات.
صفات وممّيزات املؤّشر

• يحمل املؤّشر صفاٍت إحصائّيًة متعارًفا عليها في مثل على النوع من املؤّشرات.

• يتمّيز املؤّشر بقدرة على تنّبؤ حدوث التغييرات التي تطرأ على حالة املساواة/ عدم املساواة.

• ثّمة أهّمـّية قصوى لقيمة بارامتر اَملْوزنة في معادلة املؤّشر. لذا, ينبغي حتديد قيمة ذات مغزى (ميكن لها أن تكون قيمة 
بني  كّمّي  كتناسب  ذلك  بدل  أو  احلقيقّي,  التوزيع  أو  املوضوعة  السياسات  عن  تعّبر  مختلفة),  ومؤّشرات  لدالئل  مختلفة 
املجموعتني  بني  املساواة  درجة  في  املتغّيرات  قيم  تؤّثر  وثابًتا,  موّحًدا  املوازنة  بارامتر  يكون  حني  سّكانّيتني.  مجموعتني 
السّكانّيتني. عند وجود تغّير في بارامتر املوازنة, وفي قيم املتغّيرات, تؤّثر قوى التغيير والعالقة بينها (بني هذه القوى) على 
درجة املساواة. ميكن استخدام متغّيرات مختلفة لبارامتر اَملْوزنة ملتغّيرات مختلفة, ولكن من خالل احملافظة على الداللة 

ذات االرتباط باملوزنة املقتَرحة.
) أّول (معّدل) وعزم ثاٍن (اختالف) بني املجموعتني السّكانيتني,   •moment) كّلما كان انتشار املتغّيرات مبفهوم املساواة بني عزم

اقتربت قيمة املؤّشر من الصفر (ينحرف نحو املساواة).
في  املعاَير     •i املتغّير  بني  املسافة  وكذلك  واحدة  سّكانّية  ملجموعة  املعاَير    i املتغّير  قيمة  باحلسبان   index املؤّشر  يأخذ 

مجموعة سّكانّية واحدة وبني املتغّير i  املعاَير في املجموعة السّكانّية الثانية.
 ُيعتبر املؤّشر index•  داّلة لبارامتر اَملْوَزنة, حّصتها في احلّيز ما عدا األطراف

• (في األطراف قيمة املؤّشر صفر, لعدم قيام فرضّية وجود مجموعتني سّكانّيتني).

«أ»  املجموعتني  في  املتغّيرات  انتشار  أّن  وبافتراض  «ب»,  َو  «أ»  املجموعتني  في  املتغّيرات  انتشار  شْكل  معطى  • بوجود 
                   .  index  æ∞ له  بالنسبة  والذي   a اَملْوزنة   لبارامتر   á قيمة  تنوجد  عندها  ثاٍن,  وعزم  أّول  عزم  مبفهوم  متماثًال  ليس  «ب»  َو 
عندما ∞á æa æ, كّلما قام a بالتداخل فـي á تداخل index ملساواة مطلقة. في املقابل, عندما يتداخل æa æá ± َو 
ـِ 1, يتداخل عندها index لعد مساواة مطلقة.  هذه الصفة تشير إلى أّنه على الرغم من أّن الفجوة بني املجموعتني  a ل
السّكانّيتني واسعة, هنالك مجال لبارامتر املوزنة ©∞¨ á˛ فيه يتداخل index في املساواة برغم حّصة املجموعة الفرعّية 

املرجعّية, ّمما يضمن مستوى عدم مساواة معطى في نطاق الدالئل املعمول بها في التحليل.
املؤّشر املوزون

يلّخص املؤّشر املوزون ويجمع املؤّشرات التجميعّية اخلمسة, ويعكس ُبعد املجموعتني السّكانّيتني عن نقطة املساواة. جَرْت 
يرجع  القومّي.  اإلنفاق  في  اخلمسة  املجاالت  من  واحد  لكّل  النسبّي  الوزن  حسب  التجميعّية  املؤّشرات  من  واحد  كّل  َمْوزنة 
العاّم (احلكومة, واحلكم احملّلـّي,  أّن اإلنفاق القومّي يشمل مجموع اإلنفاق  اَملْوزنة في اإلنفاق القومّي إلى حقيقة  منطلق 
واملؤّسسات غير الربحّية) بالتالؤم مع السياسات املوضوعة وسّلم األفضليات القومّي, وكذلك مجموع اإلنفاق اخلاّص (اُألَسر 
واألفراد) في املجاالت املختلفة حسب القدرة والتفضيالت. مجموع مرّكبات حاصل ضرب قيم املؤّشرات في املجاالت اخلمسة 

في النسب املئوّية لإلنفاق القومّي يعرض املقابل النهائّي بني رصد احلكومة واُألَسر وبني املوارد الفعلّية.
طريقة االحتساب

احتساب قيمة املؤّشر جرى من خالل استعمال الالئحة األلكترونّية (Excel). استخدمت طريقة املاكرو للبرمجّية بغية تنفيذ 
متثيل أدوار لدرجة حساسية قيمة املؤّشر لتغييرات القيم. فعلى سبيل املثال, ُفِحصت حساسية املؤّشر لتغييرات في بارامتر 

اَملْوَزنة, ولتغييرات في قيم املتغّيرات والدالئل املختلفة للمجموعتني السّكانّيتني في جميع املجاالت.
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الفصل األول: مؤّشر الصّحـة
اخلدمات  هذه  تتوافر  الرسمّي.  الصّحّي  التأمني  قانون  في  الصّحـّية  اخلدمات  إدراج  ومت  عاّم,  صّحّي  جهاز  إسرائيل  في  اليوم  يعمل 
ارتفاع الدخل). على  دها اجلمهور من خالل ضريبة متدّرجة (ترتفع مع  ا), ُيسدَّ الصّحـّية مقابل مشاركٍة مالّيٍة منخفضة (نسبّيً
الرغم من ذلك, يؤّدي االرتفاع املتواصل في أسعار اخلدمات الصّحـّية إلى تعاظم عدم املساواة في ُمتاحّيتها, وهو ما ُيلقي بظالل 

سوداء على اإلجنازات التي جرى حتصيلها في هذا املجال.6  
«عدم املساواة في الصّحـة» مفهوم� متعّدد األبعاد, ويتطّرق-أّوًال وقبل كّل شيء- إلى جميع الفروق في احلالة الصّحـّية, الفروق 
التي تقاس بالفرص املتاحة للصّحة, وفي تفّشي األمراض واألوبئة, وفي اإلعاقات, وفي املوت. باإلضافة إلى ذلك, يتطّرق هذا املفهوم 
إلى الفروق املتعّلقة ُمبتاحّية اخلدمات الصّحـّية (إلى أّي درجة تعكس توزيعُة املجموعات السّكانّية الفروَق في االحتياجات?); وإلى 
يجري  وهل  عالية?  جودة  ذات  خدمات  على  للتضّرر  عرضة  األكثر  السّكانّية  املجموعات  حتصل  (هل  اخلدمات  جودة  في  الفروقات 
توفير هذه اخلدمات من خالل مالءمتها لثقافتها, وملدخوالتها, وملستوى دراستها?); وإلى الفروق في استخدام اخلدمات, والفروق 

في نتائج عملّية العالج (سواء كانت تلك نواجت عالجّية, أم نتائج تطوير الصّحـة, أم نشاطات للوقاية من األمراض).7
ثّمة أسباب عّدة لنمّو عدم املساواة في املجال الصّحّي, تترابط في عالقات متبادلة. ومن املّتفق عليه اليوم أّن السبب الرئيس 
والتشغيل,  الدراسّية,  الثقافة  وفي  الدخل  في  فروًقا  تشمل  اقتصادّية  اجتماعّية  فجوات  أو  فروق  وجود  هو  املساواة  لغياب 
واملسكن, وكّلها تتأّثر بسياسات عاّمة في مجاالت ال تقع ضمن مسؤولّية اجلهاز الصّحّي. وميكن للفروق الثقافّية هي األخرى 
ا. وثّمة سبب مهّم آخر لغياب املساواة في  ر اخلدمات من خالل مواءمتها ثقافّيً أن تعّزز عدم املساواة في الصّحـة, إن لم توفَّ
الصحة, يتمّثل في وجود فروق في االنكشاف للبيئة اخلارجّية (تلّوث اجلّو, املخاطر التشغيلّية, وغيرها), وللبيئة البيولوجّية 
(األمراض املْعدية), أو لبيئة بشرّية خطيرة (العن�). من شأن كّل هذه الفروق, ذات االرتباط باملمّيزات االجتماعّية والثقافّية 
للسّكان, أن تعّزز عدم املساواة في صّحة السّكان.8  عندما نقوم بتقدير مستوى املساواة بني اجلمهورين العربّي واليهودّي, ميكننا 
اإلشارة -بعاّمة- إلى أّن االختالف في ممّيزات السّكان العرب الدميغرافّية, واالجتماعّية, والثقافّية, واالقتصادّية, واجلينّية, هذا 
االختالف ينعكس في ممّيزات صّحـّية مغايرة ملمّيزات السّكان اليهود بكّل ما يتعّلق بانتشار األمراض واألوبئة, وعدد الوَفيات, 
واستخدام اخلدمات الصّحـّية, واملعلومات, واملواق� املّتَخذة حيال املواضيع الصّحـّية, وغيرها.9 لقد تبّني أّن لقانون الصّحـة 
ا على اجلمهور العربّي في إسرائيل في َمْنَحَيْني اثنني: أّولهما أّن جميع املواطنني ينتفعون أو يستفيدون  الرسمّي تأثيًرا إيجابّيً
من تأمني صّحّي َوْفق القانون; وثانيهما أّن املنافسة بني صناديق املرضى على ضّم أعضاء جدد, أّدت إلى ضّم سّكان املناطق 
البعيدة عن املركز (مبا في ذلك البلدات العربّية) على نحو فّعال, وفي بلدات عديدة ُشّيدت عيادات جديدة وتوافرت فيها - للمّرة 

األولى- خدماُت األطّباء املختّصني.10
على الرغم من ذلك, توّلدت عبر السنني نزعات مختلفة: من ناحية, طرأ حتّسن على احلالة الصّحـّية للجمهور العربّي, وارتفع 
متوّسط العمر املتوّقع, وانخفضت نسبة وفيات الرّضع, وتراجعت نسبة اإلجناب, وتراجع كذلك عدد الوفيات احلاصلة بفعل 
العيوب الوالدية (Congenital disorder), وبفعل األمراض التلّوثّية وأمراض القلب واألوعية الدموّية. باإلضافة إلى ذلك, طرأ 
املجموعتني  بني  الفجوات  اّتسعت  أخرى,  ناحية  من  للجمهور.  وُمتاحّيتها  الصّحـّية  اخلدمات  مستوى  على  ملموس  حتّسن 
السّكانّيتني: طرأ ارتفاع مقلق في تفّشي مرض السّكرّي, وفي نسب حاالت الوفاة من هذا املرض, وُسّجل ارتفاع في ظاهرة 

6  يعكوف كوب (محّرر), رصد املوارد للخدمات االجتماعّية 2006, القدس: مركز طاوب لدراسة السياسات االجتماعّية في إسرائيل, 2007.
ليئون أبشتاين, راحيل غولدفوغ, شروق إسماعيل, مرمي غرينشتاين وباروخ روزين, تقليص عدم املساواة وغياب العدل في الصّحة في    7

إسرائيل: نحو سياسة قومّية وخّطة عمل- تقرير تلخيصّي, القدس: مايرز- جوينت- معهد بروكدايل, مركز سموكلير لدراسة 
السياسات الصحّية, 2006 .

أبشتاين وأخرون,  تقليص عدم املساواة وغياب العدل في الصّحة في إسرائيل,  2006.   8
جالل طربيه,  الوضع الصّحّي للجمهور العربّي في إسرائيل 2004, تل هشومير: وزارة الصّحة, املركز القومّي ملراقبة األمراض, 2005.    9

ميخال طافيفيان- مزراحي وألون روبينشتاين, حالة األوالد العرب في إسرائيل (جرى تقدميه إلى عضو الكنيست عصام مّخول), القدس:    10
الكنيست, مركز األبحاث واملعلومات, 2004. 
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السمنة الزائدة, وبخاّصة في صفوف النساء العربّيات البالغات. وما زالت نسب  التدخني في صفوف الرجال العرب مرتفعة, 
ومثلها نسب حاالت الوفاة احلاصلة بفعل العيوب الوالدية , وأمراض القلب واألوعية الدموّية, كما حصل ارتفاع في حاالت 

اإلصابة بأمراض خبيثة.11  

قيمة مؤّشر الصّحـة للعام 2007 - 0.2108
طرأ ارتفاع على قيمة مؤّشر الصّحـة للعام 2007, باملقارنة مع السنة الفائتة, أي إّن الفجوة بني اليهود والعرب قد اّتسعت 
قليًال في هذا املجال ملصلحة اليهود. اّتسعت الفجوة في متوّسط العمر املتوّقع لدى الرجال والنساء, واّتسعت كذلك في 
نسب حاالت وفيات الرّضع. وحصل اّتساع في الفجوة بني اليهود والعرب في نسب حاالت الوفيات في بعض األعمار املنتقاة 
بني  الفجوة  تقّلصت  فقد  التدخني,  مجال  في  أّما  النساء).  صفوف  في  كما  الرجال  صفوف  (في  فوق  فما  عاًما   60 سّن  من 
هذا  لكّن  السّكانّيتني,  املجموعتني  من  والنساء  الرجال  صفوف  في  املدّخنني  نسبة  في  بسيط  تراجع  وطرأ  والعرب,  اليهود 

التراجع في صفوف العرب كان أكبر من التراجع في صفوف اليهود. 

الرسم 1.1 : التغيير في قيمة مؤشر املساواة في الصّحة بني العامني 2007-2006
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دالئل ومتغّيرات
بغية فحص مستوى املساواة في مجال الصّحـة, جرى اختيار ثالثة دالئل: متوّسط العمر املتوّقع عند الوالدة; نسبة املدّخنني; 
اليهود  بني  املساواة  حالة  جتسيُد  الصّحـة-  مؤّشر  حالة  -في  مقدورنا  في  كان  األخرى,  املؤّشرات  في  وكما  الوفيات.  نسبة 

والعرب في املجال الصّحّي لو توافرت لدينا تنويعة أكبر من املعطيات السنوّية. 

متغيراتدالئل
متوّسط العمر املتوّقع عند الوالدة حسب السّن واملجموعة السّكانّيةمعّدل العمر   .1

نسبة املدّخنني حسب السّن واملجموعة السّكانّيةسلوك معّزز للصّحة  .2

نسبة وفيات الرّضع حسب املجموعة السّكانّيةنسب الوفاة  .3
نسب الوفاة في بعض األعمار املنتقاة حسب اجلنس واملجموعة السّكانّية  .4

طربيه,  الوضع الصّحّي للجمهور العربّي في إسرائيل 2004, 2005.  11
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متوّسط العمر املتوّقع عند الوالدة 
زة  ممِيّ قائمة  وفاة  حاالت  نسب  على  معتمدة  اإلحصائّي  التجريد  من  حالة  مثابة  الوالدة  عند  املتوّقع  العمر  متوّسط  ُيعتبر 
ف متوّسط العمر املتوّقع بأّنه معّدل عدد السنوات التي من املتوّقع أن يحياها الفرد في سّن معطاة, إذا انسحبت  للسّن. يعرَّ
نسب الوفاة في احلاضر على املستقبل كذلك.12 وُيعتبر متوّسط العمر املتوّقع مؤّشًرا يتيح إجراء مقارنة بني احلالة الصّحـّية 
للمجموعات السّكانّية داخل دولة ما, وفي العالم بعاّمة. متوّسط العمر املتوّقع في صفوف الذكور في إسرائيل مرتفع مقارنة 
بنظيره في دول االّحتاد األوروبّي, بينما هو أكثر تدّنًيا لدى اإلناث.13 يتطّرق الرسم 1.2 في ما يلي إلى متوّسط العمر املتوّقع لدى 
بأربع  يفوق  سواء),  حّد  على  واإلناث  (الذكور  اليهود  لدى  الوالدة  عند  املتوّقع  العمر  متوّسط  فإّن  إليه  واستناًدا  والعرب,  اليهود 
سنوات متوّسط العمر املتوّقع عند الوالدة لدى العرب. ويشير فحُص االجتاهات -على امتداد سنني طويلة- إلى ارتفاع متواصل 
في متوّسط العمر املتوّقع في صفوف املجموعتني السّكانّيتني على حّد سواء, لكن االرتفاع في صفوف العرب أشّد بطًئا, ولذا 
فإّن الفجوات بني اليهود والعرب آخذة باالّتساع. واستناًدا إلى معطيات دائرة اإلحصاء املركزّية, ارتفع متوّسط العمر املتوّقع لدى 
اليهود في الفترة الواقعة بني 1970-2006 ِبـ 8.6  عام  َوِبـ 8.9 عام (لدى الرجال والنساء -على التوالي). وارتفع متوّسط العمر 

املتوّقع لدى العرب في الفترة املذكورة ِبـ 6.1 عام وِبـ 6.2  عام (لدى الرجال والنساء على التوالي).14
الرسم 1.2: متوّسط العمر املتوّقع لدى الذكور واإلناث حسب املجموعة السّكانّية
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007
سلوك ُمعّزز للصّحة

 االمتناع عن التدخني, باإلضافة إلى احملافظة على اللياقة البدنّية, والتغذية السليمة, هي عادات ضرورّية للمحافظة على 
الصّحـة السليمة. ال ُتنشر معطيات سنوّية حول العادات الصّحـّية (كاحملافظة على اللياقة البدنّية, والتغذية السليمة), 
من  واحد  كّل  في  والعرب  اليهود  بني  واسعة  فجوات  هنالك  أّن  املعروف  من  ذلك,  من  الرغم  على  املؤّشر.  يشملها  لن  ولذا 
املجاالت املذكورة أعاله. في العام 2003, أصدرت وزارة الصّحـة, وألّول مّرة, استطالًعا حول احلالة الصّحـّية والتغذية القطرية 
ممارسة  موضوع  في  ونساًء)  (رجاًال  والعرب  اليهود  بني  فجوات  وجود  االستطالع  أظهر   .2001-1999 بني  الواقعة  الفترة  في 
 8% مقابل  اجلسمانّي,  النشاط  ميارسن  اليهودّيات  النساء  من   23.7% أّن  وتبّني  الفراغ.  ساعات  خالل  اجلسمانّي  النشاط 
فقط من الّنساء العربيات, أما في صفوف الرجال, فقد تبّني أّن نسبة اليهود الذين مارسوا هذا النشاط قد بلغت ضعفي 
نسبة  في  والعرب  اليهود  بني  فجوة  وجود  االستطالع  أظهر  ذلك,  إلى  باإلضافة   ,(11.2% مقابل   22.7%) العرب  نسبة 
لدى  مقابل74.6%  اليهودّيات  لدى   54%) النساء  صفوف  في  وبخاّصة  واسعة,  الفجوات  هذه  الزائدة.  السمنة  ذوات  ذوي/ 

العربّيات), ولدى الرجال كذلك (%63.1 لدى اليهود, مقابل %71.9 لدى العرب). 15
طربيه,  الوضع الصّحّي للجمهور العربّي في إسرائيل 2004, 2005, ص 38.    12

الصّحة في إسرائيل 2005 - معطيات منتقاة, تل هشومير: وزارة الصّحة, املركز القومّي ملراقبة األمراض, 2006 ص 31.   13
الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007.   14

استطالع احلالة الصّحـّية والتغذية القومّي األول 1999-2001, تل هشومير: وزارة الصّحة, املركز القومّي ملراقبة األمراض, وزارة الصّحة, 2004.   15
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التدخني
من معطيات العام 2007, ُيستدّل أّن نسبة املدّخنني تتراجع في صفوف املجموعتني السّكانّيتني, وقد كانت نسب التراجع لدى 
العرب أعلى, ولذا تقّلصت الفجوة قليًال. نسبة املدّخنني في صفوف الرجال العرب ما زالت مرتفعة -مقارنة بالرجال اليهود-; 

وتبلغ %43.1, مقابل %30.3 في صفوف اليهود. 
العربّيات  النساء  نسبة  تفوق   (20.8%) املدّخنات  اليهودّيات  النساء  نسبة  إّن  إذ  معكوسة,  النساء  صفوف  في  النسبة 

املدّخنات (%6.9) بثالثة أضعاف.

الرسم 1.3: نسبة املدّخنني حسب اجلنس واملجموعة السّكانّية
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املصدر: تقرير وزير الصّحـة حول التدخني في إسرائيل 2006-2007, وزارة الصّحـة, 2007.

َوَفَيات الرّضع
تشير  السّكانّية.  للمجموعات  الصّحـّية  احلالة  حول  التقييمات  رسم  في  األهّمـّية  بالغ  مؤّشًرا  الرّضع  وفيات  نسبة  ُتعتبر 
املعطيات في الرسم البيانّي أدناه إلى وجود فجوة واسعة بني املجموعتني السّكانّيتني في كّل ما يتعّلق بوفيات الرّضع. ويبلغ 

هذا املعطى لدى اليهود 3.6 (لكّل 1000 والدة حّي), بينما يصل لدى السّكان العرب إلى 8.4. 
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الرسم 1.4: نسبة وفيات الرّضع (لكّل 1000 والدة حّي) حسب املجموعات السّكانّية 
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007 
ثّمة أسباب عديدة للوفيات في صفوف الرّضع, وميكن منع بعض حاالت الوفاة بواسطة التشخيص في املرحلة التي تسبق 
الوالدة: فحص ماء الرحم (ماء الرأس) واَملشيمة. ُتستخدم هذه الفحوص للتشخيص في مرحلة ما قبل الوالدة, وهي مشمولة 
ضمن السّلة الصّحـّية للنساء اللواتي قد يكون جنينهّن عرضة ملخاطر اخللل في الكرومزومات أو ألمراض وراثّية. في الفترة 
الواقعة بني الفاحت من أيلول 1999 ونهاية آب 2001, َولدت 33,684 امرأة والدات حّي في إسرائيل, وجرى إدراجهّن (بسبب عمرهّن 

خالل فترة احلمل) ضمن ُمستحّقات فحوص مرحلة ما قبل الوالدة, لكن %45 منهّن فقط أجرين هذه الفحوص. 
ُعثر على فروق كبيرة في استنفاد الفحوص بني املجموعات السّكانّية املختلفة; فقد وصلت نسبة النساء اليهودّيات اللواتي 
تخّطني سّن الـ 35 وُأجريت لهّن هذه الفحوصات إلى %52, مقابل %15 في صفوف املسلمات, َو %16 في صفوف الدرزّيات, َو 
%58 في صفوف املسيحّيات.16 وُعثر كذلك على فروق في ِنسب إيقاف احلمل في صفوف اليهودّيات مقابل العربّيات; إذ تشير 
معطيات الفترة الواقعة بني العامني 1999-2001 إلى أّن حّصة العربّيات في وق� احلمل عند إصابة اجلنني بعاهة مفتوحة 
في قناة األعصاب أقّل من حّصة النساء اليهودّيات. جرى وق� %44 من حاالت احلمل التي أصيب فيها اجلنني بعاهة مفتوحة 

في قناة األعصاب في صفوف النساء العربّيات, مقابل %75 في صفوف اليهودّيات.17 
يعرض اجلدول 1.1 توزيعة أسباب الوفاة في صفوف اليهود والعرب, ونسب وفاة الرّضع حسب سبب الوفاة. ويتبّني أّنه في كّل 
واحد من أسباب الوفاة, تفوق نسب الوفاة في صفوف العرب نسبهم في صفوف اليهود. فعلى سبيل املثال, تفوق نسبة وفاة 
ـِ 3 أضعاف. نسب املوت  ـِ 1.6 أضعاف, ونسب الوفاة بفعل عيوب والدّية أكبر ب اِخلداج لدى العرب نسبتهم في صفوف اليهود ب
3.7 أضعاف. باإلضافة إلى ذلك, ثّمة  ـِ  ب 4.8 أضعاف, ونسب الوفاة بسبب األمراض التلّوثّية أكبر  السريرّي أكبر لدى العرب بـ 
اختالف بني املجموعتني السّكانّيتني من حيث توزيعة أسباب حاالت الوفاة, فأكثر أسباب الوفاة انتشاًرا لدى العرب هي العيوب 
اليهود  لدى  احلاالت  نص�  في  الوفاة  سبب  (اخلداج)  املبّكرة  الوالدة  ُتعتبر  بينما  الوفاة)  حاالت  مجموع  من   38.6%) الوالدية 

.47.8%

.85 ص  طربيه,  الوضع الصّحّي للجمهور العربّي في إسرائيل 2004, 2005,    16
السابق, ص 85. املصدر    17
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اجلدول 1.1: تواتر أسباب موت الرّضع, ونسب وفاة الرّضع حسب سبب الوفاة,
وحسب املجموعة السّكانّية, 2005 

يهودعربسبب الوفاة
النسبة من مجمل 

حاالت الوفاة
نسبة الوفاة لكّل 1000 

والدة حّي
النسبة من املجموع 

العاّم حلاالت الوفاة
نسبة الوفاة لكّل 1000 

والدة حّي
30.362.4247.801.54والدة مبّكرة (ِخداج)

38.613.0731.381.01عاهات مولودة
10.890.875.570.18موت سريرّي

4.290.342.640.09أمراض تلّوثّية
2.640.214.990.15قبل والدي

2.640.210.000.01سبب خارجّي
4.950.394.110.13آخر

5.610.453.520.11غير معروف
100.007.96100.003.22املجموع

املصدر: أميتاي يونا,معطيات وطنّية حول وفيات الرّضع واألطفال حّتى سّن 5 سنوات في إسرائيل, 2005

نسبة الوفاة حسب السّن
كن  يتناول الرسم التالي نسبة الوفيات لدى اليهود مقابل العرب في فئات عمرّية منتقاة, وحسب اجلنس. على وجه العموم, ُمتْ
ُصها أّن نسبة الوفيات لدى العرب أعلى في جميع الفئات العمرّية, ولدى اجلنسني. تبرز الفجوات بني  اإلشارة إلى حقيقة ملخَّ
املجموعتني السّكانّيتني أكثر في سّن الطفولة املبكرة (1-4 سنوات), وفي سّن السّتني فصاعًدا. وُيعزى هذا األمر إلى كون 
هاتني الفئتني أكثر عرضة للمساس في كّل ما يتعّلق بالبقاء (صراع البقاء). ومقارنة مبعطيات مؤّشر 2006, لم يطرأ تغيير 
1-4 أعوام لدى اجلنسني, لكن الفجوات اّتسعت بني العرب واليهود في كّل ما يتعّلق  على نسب الوفيات في صفوف الفئة 
بنسب الوفاة في سّن الـ 60 فصاعًدا. وبطبيعة احلال, يؤّثر االّتساع املتواصل في فجوات نسب الوفاة بني اليهود والعرب على 

استمرار اّتساع الفجوة في متوّسط العمر املتوّقع بني املجموعتني السّكانّيتني في صفوف اجلنسني. 
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الرسم 1.5: نسبة الوفاة لكّل 100000 نسمة حسب فئات عْمرّية منتقاة واملجموعات السّكانّية
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007 
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الفصل الثاني: مؤّشر اإلسكان
دولة  في  والعرب  اليهود  بني  العالقات  حيث  من  حساسيًة  أكثَرها-  يكن  لم  -إن  املواضيع  أكثر  من  اإلسكان  مجال  ُيعتبـر 
األرض  مسألة  ميّس  األمر  وألّن   ,*(households) واُألَسر  لألفراد  األكبر  االستثمار  هدَف  اإلسكان  كون  إلى  ذلك  ومرّد  إسرائيل, 
ا مباشًرا. وعلى الرغم من أّن %93 من العرب يسكنون في شقق تقع ضمن ملكّيتهم -مقابل  (التي ُتعتبر جوهَر الصراع) مّسً

نحو %70 من اليهود-, ثّمة ضائقة إسكان حقيقّية في صفوف املواطنني العرب.  تتجّسد هذه الضائقة في عّدة َمناٍح:
أ. ما زال مستوى التطوير في محيط منطقة السكن في جميع املدن والقرى العربّية ال يستجيب للمعايير املتعارف 
والصيانة  التحتّية  البنى  مستوى  فإّن  وكذلك  العاّمة,  واملباني  املساحات  في  نقص  ثّمة  إسرائيل.  دولة  في  عليها 

شديُد التدّني.
ا (تتعّلق املّدة باملقدرة االقتصادّية لصاحب البيت). وينتج  ب. يستغرق بناء املسكن في املجتمع العربّي وقًتا طويًال نسبّيً

عن ذلك أّن الكثير من العائالت تسكن في بنايات لم ُيستكمل بناؤها بعد, لذا فهي عرضة ملخاطر في مجال األمان.
وفرة  وفي  صيانتها,  ومستوى  املباني  بجودة  يتعّلق  ما  كّل  في  والعربّية  اليهودّية  البلدات  بني  واسعة  فجوات  ج. ثّمة 

القسائم واخلدمات العاّمة التي تعتبر ضرورّية للمحافظة على جودة حياة سّكان الشقق.
د. الكثير من املساكن العربّية ُبنيْت بدون ترخيص, لذا فهي واقعة حتت خطر أوامر الهدم والغرامات الباهظة. يسري هذا 

الوضع في منطقة النقب, وداخل املدن املختلطة, وفي البلدات العربّية املختلفة.
البناء ضرورّي لتلبية لبعض طلبات  النوع من  العاّم الذي يحظى بدعم حكومّي. هذا  البناء  ه. ثّمة نقص في مبادرات 

املسكن في صفوف اجلمهور العربّي.
و. الكثير من املواطنني العرب الذين يحاولون شراء شقق في أحياء داخل مدن يهودّية أو مختلطة, يواجهون في الكثير 

من األحيان معارضة على خلفّية عنصرّية.
من  األمر  يحمله  ما  بكّل  بها,  املعترف  غير  القرى  تعري�  حتت  تندرج  زالت  ما  النقب  في  بدوّية  عربّية  قرية  45ز.   هنالك 

استحقاق من حيث شروط املسكن ومنظومة اخلدمات والبنى التحتّية.
ح. بعض األحياء العربّية في املدن املختلطة ما زالت تعاني عدم االعتراف بها, لذا ُيحظر على أصحاب البيوت باملفتاحّية 

توسيُع بيوتهم أو ترميمها.
ط. مناطق نفوذ السلطات احملّلّية العربّية مقّلصة للغاية, وال تستجيب سلطات الدولة لطلبات توسيعها في املواقع 

الضرورّية لتخطيط وتوسيع مناطق السكن.
ي. عبر السنني صودرت أجزاء كبيرة من األراضي التي كانت مبلكّية السّكان العرب. لذا, فقد تقّلصت مساحات األراضي 
خلق  التعقيد  هذا  األراضي.  ملكّية  موضوع  في  تعقيد  وحصل  املساكن,  وفرة  في  تقّلص�  ذلك  وتال  ميلكونها,  التي   

صعوبات في استصدار رخص البناء.
ك.  لم ُتْنبَ بلدات جماهيرّية عربّية, ولم ُتَنب مدينة عربّية, على الرغم من الوعود التي يطلقها بعض الوزراء من حني إلى 

آخر.
تعزيز  أجل  من  ضرورّي  التغيير  هذا  التخطيط.  مؤّسسات  في  ومتثيله  العربّي  اجلمهور  إشراك  على  حتسني  يطرأ  ل. لم 
اهتمام  تعزيز  معه  يجري  نحو  على  املهنّية,  األجسام  أمام  واضحة  بصورة  احتياجاته  وعرض  العربّي,  اجلمهور  تأثير 
مؤّسسات التخطيط مبسار عرض املساكن الشائع في البلدات العربّية - البناء الذاتي, وهو األسلوب األكثر حضوًرا 

(وشبه الوحيد) لتوفير عرض املساكن الذي يلّبي الطلب املتزايد. 
يجّسد مؤّشر اإلسكان الضائقة القائمة على نحو جزئّي فقط, وذلك لعدم توافر املعطيات السنوّية; فتلك لو توافرت, لكانت 

قد أعانتنا في طرح توصي� أكثر شمولّية للوضع, على ما يحمله من أبعاد متعّددة.
*  في سياق هذا الفصل, ُيقَصد باألسرة جميُع األفراد الذين يقطنون في مسكن مشترك. وقد يشّكل هؤالء عائلة نووّية باملفهوم التقليدّي, أو أّية 

ا مشترًكا حتت سق� واحد. تركيبة من األفراد الذين يديرون اقتصاًدا منـزلّيً
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قيمة مؤّشر اإلسكان 2007 - 0.2706
تصل قيمة مؤّشر اإلسكان للعام 2007 إلى 0.2706. وفي هذا العام, أضفنا متغّيَرين جديَدين, وهذا ما يفسر االرتفاع الكبير 
ا من املتغّيرات, ّمما يجعل تأثير  للمؤّشر من 0.1446 إلى 0.2706. يتوافر لدينا, في حالة مؤّشر اإلسكان, مجموعة قليلة نسبّيً

ا. هذا العام اضفنا للمؤشر متغيران اثنان مما رفع قيمته بشكل حاد. كّل واحد من املتغّيرات مرتفًعا نسبّيً

2007 بصيغتني: األولى منهما  2007. ويفّصل الرسم قيمة مؤّشر  َو   2006 2.1, قاَرّنا بني قيم املؤّشر في العامني  في الرسم 
سابًقا-  ذكر  -كما  يشمل  الذي  اجلديد  االحتساب  على  باالعتماد  والثانية   ,2006 العام  في  ُفحصت  التي  املتغّيرات  حسب 
قد  والعرب  اليهود  بني  الفجوة  إّن  أي  االرتفاع,  إلى   2006 احتساب  في   2007 اإلسكان  مؤّشر  قيمة  تشير  جديدين.  متغّيرين 

اّتسعت قليًال ملصلحة اليهود. ويأتي هذا نتيجة اّتساع الفجوة في متغّير «اإلنفاق الشهرّي على مدفوعات األرنونا».

الرسم 2.1: التغيير في قيمة مؤشر املساواة في اإلسكان بني العامني 2007-2006
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دالئل ومتغّيرات
ـِ 3 دالئل َو 7 متغّيرات. أضفنا هذا العام إلى دالة وفرة  بغية فحص مستوى املساواة في مجال اإلسكان, ُنّفذ فحص مقارن ل
نسبة  والثاني:  األسرة);  ممتلكات  أغلى  املعتاد-  -في  ُتعتبر  (التي  اململوكة  الشّقة  قيمة  -األّول:  اثنني  متغّيرين  اإلسكان 
الشقق التي ُتبنى مببادرة حكومّية, من مجموع بدايات البناء في املدن والقرى التي يقطنها 10,000 مواطن فما فوق. يعكس 

هذا املتغير  بعدًا  معينًا حلجم تداخل السياسات العامة في مجال بناء املساكن.
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متغّيراتدالئل

وفرة املسكن

الشّقة ملكّية  نسبة   .1
الشّقة اململوكة قيمة   .2

3. نسبة الشقق التي ُتبنى مببادرة حكومّية من مجموع بدايات البناء في املدن والقرى 
فوق. فما  مواطن  التي يقطنها 10,000 

الشّقةرفاهية السكن في  الغرف  عدد   .4
الشّقة في  األنفس  معّدل   .5

6. معّدل اإلنفاق الشهرّي على اإلسكانجودة السكن
الشهرّي على مدفوعات األرنونا اإلنفاق  معّدل   .7

توصيv املتغّيرات
وفرة املسكن: نسبة القاطنني في شّقة مملوكة

شّقة  في  القاطنني  نسبة  أّما  العربّية,  اُألَسر  مجموع  من   93% العرب  صفوف  في  مملوكة  شّقة  في  القاطنني  نسبة  تبلغ 
نسبَة  بالضرورة  تعكس  ال  مملوكة  شّقة  في  القاطنني  نسبة   .70% تبلغ  إذ  ذلك,  من  أقّل  فهي  اليهود  صفوف  في  مملوكة 
امتالك شّقة, إذ إّن هنالك بعض اُألَسر التي متلك شّقة لكّنها تسكن في شّقة ليست مبلكّيتها. وحسب نتائج االستطالع 
االجتماعّي الذي أجرته دائرة اإلحصاء املركزّية, في العام 2006, فإّن %15.8 من اُألَسر التي تسكن في شّقة ال متتلكها متلك 
%4.3 من مجموع اُألَسر (اليهودّية وغيرها). في صفوف العرب الذين ال يسكنون في شّقة  شّقة أخرى, ويشّكل هؤالء نحو 
ميلكونها, هنالك %3.9 من أصحاب الشقق, أي نحو %0.3 من مجموع اُألَسر العربّية. لذا, حّتى حني تؤخذ في احلسبان اُألَسر 
التي تسكن في شّقة -لكّنها تسكن في شّقة ال متتلكها-, تبقى هنالك فجوة واسعة (حوالى %20) لصالح اُألَسر العربّية 

في كّل ما يتعّلق بنسب امتالك الشقق.

الرسم 2.2: نسبة القاطنني في شّقة ممتلكة, حسب املجموعات السّكانّية
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قيمة الشّقة املمتلكة
في  املمتَلكة  الشّقة  قيمة  تقّل  املؤّشر,  معطيات  حسب  ممتلكاتها.  وأغلى  لألسرة,  استثمار  أكبَر  املمتلكة  الشّقة  ُتعتبر 
املدن والقرى العربّية عن قيمة نظيرتها في املدن والقرى اليهودّية واملختلطة: (617.4 أل� شيكل, مقابل 769.4 أل� شيكل 
-على التوالي). خالل السنوات األخيرة, تشهد هذه الفجوة تراجًعا ملحوًظا, وذلك بسبب االرتفاع السريع في أثمان الشقق 
إلى  العربّية  البلدات  في  الشّقة  أثمان  الرتفاع  الرئيس  السبب  ويعود   .(2.3.1 الرسم  (راجعوا  العربّية  البلدات  في  املمتلكة 
أّنها كانت  ارتفاع سعر األرض, وهذا االرتفاع بدوره ينبع من التناقص في مساحات األراضي املتوافرة للبناء (على الرغم من 
مقّلة منذ البداية نتيجة مصادرة األراضي. واملساحات اُملَعّدة للبناء كانت قليلة, ولم يكن في اإلمكان توسيع مناطق نفوذ 
ا) للسّكان, الذين يواصلون  السلطات العربّية أو تغيير غايات األراضي لغرض املسكن), ومن الزيادة الطبيعّية (نحو %3 سنوّيً

- بغالبّيتهم العظمى - السكن في بلداتهم.
اليهودّية البلدات  في  املمتلكة  الشّقة  قيمة   :2.3.1 الرسم  الرسم 2.3: قيمة الشّقة  املمتلكة حسب 

والبلدات العربّية بني العامني 2000-2005 (بآالف الشواقل)     املجموعة السّكانّية (بآالف الشواقل)   
     

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

نسبة الشقق السكنّية املشيَّدة مببادرة حكومّية من مجموع بدايات البناء لغرض 
السكن في البلدات التي تعد 10,000 مواطن فما فوق

مساعدات  هيئة  على  األمر  يتأّتى  الطلب,  في  والعرض.  الطلب  مجاَلي  في  يتأّتى  أن  اإلسكانّي  احلكومّي  للتدّخل  ُميكن 
وزارة  مشاركة  في  ذلك  فيتأّتى  العرض,  مجال  في  أّما  اإلسكان.  قروض  في  الدعم  سياسة  وفي  التطوير,  كلفة  تغطية  في 
اإلسكان من خالل املبادرة إلى مشاريع سكنّية جديدة, مروًرا بتسويق األراضي, وصوًال إلى إنشاء البنى التحتّية واملباني العاّمة 
أو املساعدة في ذلك. حّتى السنوات األخيرة, كانت املبادرات احلكومّية للبناء في املدن والقرى العربّية شبه معدومة, باستثناء 
اآلخر  وبعضها  العرب,  السّكان  بتفضيالت  بعضها  يرتبط  مختلفة,  لعوامل  نتيجة  الوضع  هذا  َد  َتولَّ النادرة.  احلاالت  بعض 

يرتبط مبفاهيم السلطة ومواقفها في كّل ما يتعّلق بالبلدات العربّية وغايات تطويرها.
ُيعتبر البناء من خالل املبادرات احلكومّية أحَد السبل املركزّية لزيادة عروض السكن في البلدات العربّية, وزيادة سعة القسائم 
مالئمته  جتب  الذي  التدّخل,  من  النوع  هذا  إلى  ماّسة  حاجًة  لإلسكان  املتزايد  والطلُب  األراضي  ضائقُة  تخلق  البناء.  لغرض 
دت مببادرة حكومّية من مجموع بدايات  التي ُشِيّ 2.4 نسبة الشقق  الرسم  للممّيزات اخلاّصة ملستهلكي اإلسكان. يعرض 
البناء للسكن في املدن والقرى التي يبلغ تعداد سّكانها 10,000 مواطن فما فوق. %25 من حاالت الشروع في بناء املساكن 
في املدن اليهودّية واملدن املختلطة, بني العامني 2001-2005, كانت مببادرة حكومّية, مقابل %3.3 من مجموع حاالت الشروع 

في البناء في املدن والقرى العربّية, ومعظمها َترّكَز في مدينة الناصرة.
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ميكن للسياسة العاّمة أن تساهم في تدعيم بناء املساكن والتطوير في البلدات العربّية, وذلك من خالل ما يلي:
أ. تسريع عملّيات التخويل لتخطيط وتطوير األراضي للبناء اُملَعّد للسكن.

ب. منح الراغبني في امتالك الشقق دعًما, بواسطة تقدمي مساعدات في تكلفة التطوير وفي قروض اإلسكان. وميكن 
وعلى أسلوب البناء التعّهدّي (”اُملقاَولة“). لألمر أن ينسحب على أسلوب ”اْبِن بيَتك بنفسك“, 

على  تخطيطها  يجري  التي  اجلديدة  السكنّية  األحياء  في  العالية  اجلودة  ذات  التحتّية  والبنى  العاّمة  املباني  ج. تطوير 
أراٍض متلكها الدولة.

د. تنظيم وتوجيه أسعار األراضي لغرض عرض شقق بأسعار معقولة, وذلك من خالل تخفيض الضرائب املفروضة على 
األرض, وزيادة عرض األراضي اُملَعّدة للسكن.

ا للجمهور العربّي من خالل مراعاة العوائق القائمة (مثل النقص في  ه. تشجيع توّجهات تكثي� البناء املواَءم حضارّيً
املساحات العاّمة, ووضع البناء القائم, وطابع البلدات), واستكمال البنى التحتّية والبنايات العاّمة, وحتسني أوضاعها, 

وذلك من خالل مالئمة معايير دعم التحديث البلدّي لواقع املدن والقرى العربّية.
و. تشجيع إنشاء املساكن العاّمة للمحتاجني, وبخاّصة في املدن.

ذلك,  إلى  باإلضافة  وعادلة.  متساوية  معايير  حسب  النقب  في  بها  املعترف  غير  العربّية  بالبلدات  حكومّي  ز. اعتراف 
تنبغي املصادقة على إقامة بلدات جماهيرّية عربّية.

آلّيات وأدوات متّكن من االعتراف باألحياء في املدن املختلطة وتوسيع وترميم البيوت التي باملفتاحّية, واقتناء  ح. إنشاء 
البيوت من قبل القاطنني فيها بأسعار متدّنية.

ط. إلغاء قوانني املصادرة وجميع اإلجراءات التي متّيز ضّد العرب في مسائل األرض; توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية, 
وضّم أراٍض عاّمة إليها بغية تخصيصها لبناء أحياء سكن جديدة; والقيام بتخطيط يراعي احتياجات السّكان. 

الرسم 2.4: نسبة الشقق التي تُبنى مببادرة حكومّية من مجموع حاالت الشروع في إنشاء املساكن 
في املدن والقرى التي يسكنها 10,000 مواطن فما فوق
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, البناء في إسرائيل, 2005
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رفاهية السكن: مساحة الشّقة, وعدد الغرف في الشّقة, وكثافة السكن
هذين  قياس  ميكن  السكن.  وكثافة  الشّقة,  مساحة  اثنني:  متغّيرين  بواسطة  املساواة  مؤّشر  في  السكن  رفاهية  ُتقاس 
املتغّيرين بوحدات املساحة (املتر املرّبع) أو بعدد الغرف. وبسبب النقص في املعطيات, قمنا بقياس حجم الشّقة بواسطة 
عدد الغرف فيها, وكثافة السكن بواسطة عدد األنفس في الغرفة. قامت دائرة اإلحصاء املركزّية في السنة املنصرمة بنشر 
معطيات حول مساحات املساكن, وعدد الوحدات السكنّية التي ُألزمت مبدفوعات األرنونا, وذلك باالستناد إلى ما نشر في 
ِملّفات إدارة حسابات السلطات احملّلـّية. باالعتماد على هذه املعطيات, َمتكّنا من تقدير معّدل مساحة الشّقة السكنّية في 
املدن والقرى اليهودّية واملختلطة, وفي املدن والقرى العربّية. لم يشمل مؤّشر املساواة معطيات حول مساحة السكن, َبْيَد 
أّننا استعّنا بها بغية َعْقد املقارنة, وبغية احلصول على صورة أدّق حول معّدل مساحة وحدة السكن, والعوامل التي تؤّثر على 

كثافة السكن فيها.

مساحة الشّقة: عدد الغرف في الشّقة
معّدل عدد الغرف, في الشّقة السكنّية في صفوف اُألَسر العربّية, يكاد يساوي معّدل نظيرتها في صفوف اُألَسر اليهودّية 
(راجعوا الرسم 2.5), لكن املقارنة بني اُألَسر العربّية واليهودّية في معّدل املساحة للوحدة السكنّية ُتبّنيُ أّن مساحة الشّقة 
2000 نسمة فما فوق) أكبر من مساحة نظيرتها في  إلى  التي يصل تعداد سّكانها  (البلدات  املدينّية  العربّية  البلدات  في 
اليهودّية  البلدات  في  الشّقة)  مساحة  (معّدل  مرّبًعا  متًرا   92 مقابل  مرّبًعا,  متًرا   119 إلى  وتصل  املوازية,  اليهودّية  البلدات 
وتلك املختلطة (راجعوا الرسم 2.5.2) 18. جتدر اإلشارة هنا أّنه على الرغم من كون معّدل مساحة الشّقة أكبر, يكاد عدد الغرف 
يتساوى لدى الفئتني. يستعرض الرسم 2.5.1 توزيعة اُألَسر (اليهودّية والعربّية) حسب عدد غرف الشّقة الواحدة. ويتبّني من 
الرسم أّن معظم اُألَسر (%65 من األسر اليهودّية, َو %74 من اُألَسر العربّية) تسكن في شقق ذات ثالث غرف سكنّية أو أربع. 
تنعكس الفجوة األساسية بني اليهود والعرب في نسبة اُألَسر التي تسكن في شّقة مكّونة من 4.5 غرف فما فوق (22.3% 

لدى اليهود, مقابل %9.7 لدى العرب).

الرسم 2.5: معّدل عدد الغرف في الشّقة السكنّية
ومعّدل عدد األنفس للغرفة الواحدة حسب املجموعة السّكانّية
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

جرى تقدير معّدل مساحة الشّقة بعملّية قسمة ملساحة الشقق السكنّية على عدد الوحدات السكنّية حسب تقارير السلطات احملّلـّية حول     18
استحقاقات األرنونا البيتّية باملتر املرّبع, وحسب عدد الوحدات السكنّية في نشرة "سلطات محّلـّية 2006" التي نشرتها دائرة اإلحصاء املركزّية.
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الرسم 2.5.1: توزيعة األَُسر حسب عدد الغرف في الشّقةوحسب املجموعة السّكانّية, 2006 
(بالنسب املئوّية)

1.8

11.8

37.6

36.8

9.7

2.1

10.3

33.3

31.7

22.3

0510152025303540

1

2

3

4

4.5+

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

الرسم 2.5.2: مساحة الشّقة وعدد األمتار املرّبعة في البلدات اليهودّية واملختلطة وفي البلدات 
العربّية, 2005 (باألمتار املرّبعة)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, سلطات محّلـّية عربّية في إسرائيل 2006, معطيات ماّدّية ومالّية, 2007

معّدل عدد األنفس في الغرفة الواحدة
الواحدة.  الغرفة  في  األنفس  بعدد  والثانية  املرّبع,  باملتر  أي  املساحة,  بوحدة  األولى  بطريقتني;  السكن  كثافة  قياس  ُميكن 
املعطيات املتوافرة لدينا ُمتّكننا من قياس كثافة السكن بالطريقة الثانية (عدد األنفس للغرفة الواحدة). كثافة السكن في 
صفوف اُألَسر العربّية أعلى من نظيرتها اليهودّية, وتبلغ 1.42 نسمة للغرفة, مقابل 0.86 في صفوف اُألَسر اليهودّية (راجعوا 
الرسم 2.5). فحسب معطيات دائرة اإلحصاء املركزّية, يصل عدد اُألَسر التي تعيش بكثافة 3 أنفس فما فوق للغرفة الواحدة 

إلى 16,598 أسرة.
كثافة السكن لدى العرب هي كذلك أعلى إن جرى قياسها باعتماد مصطلحات وحدة املساحة للنسمة. ويبّني الرسم 2.5.2 
أّن معّدل املساحة للنسمة في البلدات العربّية يبلغ 20 متًرا مرّبًعا,  مقابل 30 متًرا مرّبًعا في البلدات اليهودّية واملختلطة. 
بطبيعة احلال, تتأّثر كثافة اإلسكان مبساحة وحدة السكن, لكن ما َتبّنيَ هو أّن الكثافة أعلى في البيوت العربّية حّتى بصرف 
النظر عن مساحة البيت (راجعوا الرسم 2.5.3). بعبارة أخرى, َتبّنيَ أّن كثافة السكن في صفوف اُألَسر العربّية هي األعلى في 

جميع مساحات املنازل املعطاة.



≥∂

مؤشر املساواة بني املواطنني اليهود والعرب في إسرائيلتقرير سيكوي ∑∞∞≥

الرسم 2.5.3: معّدل األنفس للغرفة حسب مساحة املنـزل واملجموعة السّكانّية, 2006
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 املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

الرسم 2.5.4: توزيعة األَُسر مع أوالد حسب كثافة السكن واملجموعة السّكانّية, 2006

7.7

23.9

7.9

27.6

6.8
0.7

60.4
64.3

0

10

20

30

40

50

60

70

0.991.00-1.992.00-2.993.00+

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

من   60.4% السكن.  كثافة  حسب  عشرة  السابعة  سّن  حّتى  أوالًدا  تشمل  التي  اُألَسر  توزيعة   2.5.4 البياني  الرسم  يعرض 
%64.3 من اُألَسر العربّية (التي تشمل هي كذلك أوالًدا) تسكن في حالة من الكثافة  َو  اُألَسر اليهودّية التي تشمل أوالًدا, 
تبلغ نسمة إلى نسمتني اثنتني في الغرفة الواحدة. معظم هذه الفجوة يتجّلى في قيم الكثافة األكثر تدّنًيا, واألكثر ارتفاًعا, 
فبينما تعيش %27.6 من اُألَسر اليهودّية في كثافة تصل إلى أقّل من نسمة واحدة للغرفة (مقابل %7.7 من اُألَسر العربّية), 
تعيش %31.8 من اُألَسر العربّية (التي تشمل أوالًدا) بكثافة تصل إلى أكثر من نسمتني اثنتني للغرفة الواحدة, مقابل 0.7% 

من اُألَسر اليهودّية.
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جودة السكن
معّدل إنفاق األسرة الشهرّي على املسكن

جرى احتساب اإلنفاق على خدمات املسكن من قبل دائرة اإلحصاء املركزّية بواسطة إقامة أجر شّقة سكنّية بديل في شقق 
متساوية في املساحة في بلدة معّينة أو منطقة معّينة. يشّكل هذا املتغّير دليًال على جودة املسكن وعلى مستوى صيانته. 
وكّلما كان معّدل اإلنفاق على املسكن أعلى, زاد االحتماُل أن تكون جودة السكن هي كذلك مرتفعة. معّدل اإلنفاق الشهرّي 
في  املسكن  خدمات  على  اإلنفاق  مجموع  من   61% نحو  ويشّكل  ا,  نسبّيً متدٍنّ  العربّية  البلدات  في  املسكن  خدمات  على 

البلدات اليهودّية وتلك املختلطة (راجعوا الرسم 2.6). 

معّدل إنفاق األسرة الشهرّي على مدفوعات األرنونا
كّلما ارتفع معّدل مدفوعات األرنونا, ازدادت قدرة السلطة احملّلـّية على توفير خدمات أجود للسّكان. ويتعّلق مبلغ مدفوعات 

األرنونا بسعر اجلباية للمتر املرّبع, وبِنَسِب اجلباية الفعلّية.19
تلك  وفي  اليهودّية,  البلدات  في  األرنونا  مدفوعات  معّدل  من   78% نحو  العرب  صفوف  في  األرنونا  مدفوعات  معّدل  يبلغ 

املختلطة (راجعوا الرسم 2.6).
وذلك  التعقيد,  من  الكثير  حتمل  العربّية  احملّلّية  السلطات  في  األرنونا  مدفوعات  مسألة  أّن  السياق,  هذا  في  باإلشارة,  يجدر 

لألسباب التالية:
1. غياب املناطق الصناعّية ومناطق التشغيل في احلّيز التخطيطّي التابع للجمهور العربّي. نشير هنا إلى أّن مناطق كهذه 

ا ملدفوعات األرنونا. ُتعتبر مصدًرا أساسّيً
2. جرى تقليص ِمنح املوازنة (حسب معادلة سواري أو ما تبّقى منها) بأكثر من %50 في السنوات اخلمس األخيرة, دون تقدمي 

حّل بديل أو حّل متدّرج بديل للضائقة املالّية املتوّقعة.
3. يجري اشتراط تقدمي منحة املوازنة بنسبة جباية األرنونا. وهنا يجدر أن نشير, في هذا السياق, إلى عدم توافر القدرة لدى 
على  وذلك  املترّدية,  االجتماعّية  االقتصادّية  حالتهم  بسبب  األرنونا  رسوم  تسديد  على  العربّية  البلدات  في  السكان  بعض 
الرغم من املناشدة املتكّررة من قبل رؤساء السلطات احملّلّية العربّية للسّكان القيام بتسديد مدفوعاتهم. ينتج عن ذلك أّن 
السلطات احملّلّية أصبحت غير قادرة على توفير اخلدمات األساسّية وحّتى دفع أجور موّظفيها. وبعد هذا كّله, تشترط وزارة 

الداخلّية حتويل امليزانّيات ببلوغ نسبة عالية غير واقعّية من جباية الضرائب, التي ال يستطيع معظم السّكان تسديدها. 
الرسم 2.6: معّدل إنفاق األَُسر الشهرّي على املسكن, ومعّدل مدفوعات األرنونا لألَُسر, 

حسب املجموعة السّكانّية (شيكل في الشهر)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

التالية, كما نشرتها دائرة االحصاء املركزية, املبلغ الذي يتوجب تسديده لألرنونا, حسب تقارير السلطات احمللية. ال يتساوى  19 تص� املعطيات 
بالضرورة املبلغ املتوجب مع اجلباية الفعلية.
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الفصل الثالث: مؤشر التربية والتعليم
في  النقص  بينها:  من  كثيرة,  َمناٍح  في  وذلك  العبرّي,  التعليم  جهاز  مع  باملقارنة  متدّنية  العربّي  التعليم  جهاز  حالة  ُتعتبر 
اجلهاز  هذا  حالة  التدريس.  ساعات  في  النقص  املعّلمني;  عدد  في  النقص  الرسوب;  االكتظاظ;  والبنايات;  التدريسّية  الغرف 
حول  والتقارير  األبحاث  بها.20   املعترف  غير  القرى  سّكان  سّيما  وال  بعاّمة,  النقب  في  البدو  العرب  السّكان  لدى  سوًءا  أشّد 
يّتسم  ال  العربّي  واجلمهور  اليهودّي  اجلمهور  بني  املوارد  تخصيص  أّن  قاطع  نحو  على  أظهرت  التعليم  في  املساواة  موضوع 
املدارِس  ظروُف  تؤّثر  العالي.21  التعليم  مرحلة  إلى  ومتتّد  املبّكرة,  الطفولة  مرحلة  في  الظهور  في  الفجوات  وتبدأ  باملساواة, 

العربّيِة املزريُة في مستوى التعليم وجودته, وتؤّثر كذلك في نواجت اجلهاز التعليمّي في كّل ما يتعّلق بالتحصيل.

قيمة مؤّشر التعليم 2007 - 0.3413
2006. وما  0.3413, ّمما يعكس تراجًعا طفيًفا مقارنًة مبؤّشر املساواة للعام  2007 إلى  وصلت قيمة مؤّشر التعليم في العام 
 3.1 الرسم  يستعرض  الشيء.  بعض  تقّلصت  قد  التعليم  مجال  في  والعرب  اليهود  بني  الفجوات  أّن  هو  األمر  هذا  يعنيه 
2007: (أ) بدون تغيير في املتغّيرات والدالئل (0.3399), َو (ب) بعد  2006 (0.3420) مقابل قيمة املؤّشر في العام  قيمَة مؤّشر 
2007 من تقليص  التراجع في قيمة مؤّشر التعليم للعام  التي أدخلناها على الدالئل واملتغّيرات (0.3413). ينبع  التغييرات 
الفجوة بني اليهود والعرب في املتغّيرين التاليني: أّولهما نسبة تسّرب الطلبة ابتداًء من مرحلة الصّ� التاسع حّتى الثاني 
عشر; وثانيهما استحقاق شهادة البجروت. أّدت املتغّيرات اجلديدة التي أدخلناها هذا العام على املؤّشر إلى ارتفاع في قيمته, 

لكن قيمة املؤّشر ما زالت منخفضة مقارنة بالعام 2006.
الرسم 3.1: التغيير في قيمة مؤشر املساواة في التربية والتعليم بني العامني 2007-2006
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دالئل ومتغّيرات
مرّكبات  إلى  تتطّرق  التي  تلك  تشمل  والعرب  اليهود  بني  التعليم  في  املساواة  مستوى  لفحص  انتقاؤها  جرى  التي  الدالئل 
مختلفة من التعليم الذي يتلّقاه الفرد: موارد جهاز التعليم; البنى التحتّية التربوّية; املشاركة في التعليم; النواجت التعليمّية. 

وكما ذكرنا آنًفا, ُأدِخلْت هذا العام بعُض التغييرات على الدالئل واملتغّيرات:
طافيفيان- مزراحي وأخرون,  حالة األوالد العرب في إسرائيل, 2004.   20

فايسبالي, مساواة في الفرص في التعليم من سّن الروضة وحّتى اجلامعة (جرى تقدميه إلى جلنة حقوق الولد), القدس:  ايتي    21
الكنيست, مركز األبحاث واملعلومات, 2006.
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أضيفت داّلة جديدة وهي «املشاركة في التعليم», تشمل متغّيرين ُضّما في السنة الفائتة في داّلة «نواجت تعليمّية»:  1 .
مجمل  من  اجلامعات  في  الطّالب  ونسبة  عشرة,  الثانية  الصفوف  حّتى  التاسعة  الصفوف  طلبة  بني  التسّرب  نسبة 
ـُزل  الفئة العمرّية 20-34. باإلضافة إلى ذلك, أضيَ� إلى الداّلة متغّيران جديدان: نسبة املشاركة في رياض األطفال والنُّ

البيتّية في سّن عامني, ونسبة املشاركة في فئة ثالث سنوات وأربع.
ضّم مؤّشُر 2006. 2 املتغّيَر «معّدل مساو في القيمة لوظائ� تعليم كاملة للصّ� الواحد», ضمن داّلة « الُبنى التحتّية 
التربوّية». واعتقدنا أّن من األفضل أن ننسب هذا املتغّير إلى داّلة «موارد التعليم», إذ إّن ساعات التعليم في الصّ� ُتعتبر 
داّلًة لرصد امليزانّيات. باإلضافة إلى ذلك, قّررنا أن نعرض هذا النوع من الرصد بواسطة املتغّير «معّدل ساعات التعليم 
للطالب» (في التعليم االبتدائّي وفوق االبتدائّي) بدل «وظائ� تعليم للصّ�», وذلك بسبب الفجوة القائمة في عدد 
الطلبة في الصّ� بني التعليم العربّي ونظيره العبرّي. ومبا أّن عدد األوالد في الصّ� في اجلهاز العربّي يفوق عددهم في 

نظيره العبرّي, فإّن املتغّير «عدد ساعات التعليم» يعكس بصورة أوضح الفجوات في الرصد.
متّكـّنا هذا العام من إضافة متغّيرات لم تتوافر لدينا مشاهدات� كافية حولها, فأضفنا ضمن الداّلة «ُبًنى حتتّية تربوّية»  3 .
املتغّيرين التاليني: «نسبة املعّلمني األكادميّيني» َو «نسبة املعّلمني غير املؤّهلني»; وفي إطار داّلة «نواجت تعليمّية» أضفنا 
متغّيرين اثنني وهما: «معّدل العالمة في امتحانات امليتساف في الصفوف اخلامسة» َو «معّدل العالمة في امتحانات 

امليتساف في الصفوف الثامنة».
16. 4 سنة تعّلمّية فما فوق»,  13-15 سنة تعّلمّية» َو «نسبة ذوي  2006- بدمج متغّيري «نسبة ذوي  قمنا -خالًفا ملؤّشر 
في متغيير « نسبة ذوي 13 سنة تعّلمّية فما فوق». إذ وجدنا أّن هذا الفصل بينهما غير ضرورّي, وأّنه في اإلمكان القيام 

بالتوصي� على نحو جتميعّي لنسبة أصحاب الدراسة فوق الثانوّية.

متغّيرات دالئل
معّدل عدد  التالميذ في الصّ� في التعليم االبتدائّي  .1 موارد جهاز التربية 

معّدل عدد  التالميذ في الصّ� في التعليم فوق االبتدائّيوالتعليم  .2
معّدل ساعات التعليم للطالب في التعليم االبتدائّي   .3

معّدل ساعات التعليم للطالب في التعليم فوق االبتدائّي  .4
معّدل املعّلمني األكادميّيني   .5 بًُنى حتتّية تربوّية

معّدل املعّلمني غيـر املؤّهلني  .6
نسبة املشاَركة في رياض األطفال ودور احلضانة  .7

نسبة املشاركة في رياض األطفال ودور احلضانة في سّن 3-4املشاركة في التعليم  .8
نسبة الترّسب بني الطلبة في الصفوف التاسعة حّتى الثانية عشرة  .9

نسبة الطّالب في اجلامعات من مجموع فئة 20-34 عاًما  .10
نسبة أصحاب 0-8 سنوات تعليمّية من مجموع أبناء 15 عاًما فما فوق  .11

نواجت تعليمّية

نسبة أصحاب 13 سنة تعليمّية فما فوق من مجموع أبناء 15 عاًما فما فوق  .12
متوّسط عدد سنوات التعليم في صفوف أبناء 15 عاًما فما فوق  .13

نسبة مستحّقي شهادة البجروت من مجموع طّالب الصفوف الثانية عشرة  .14
نسبة مستحّقي شهادة البجروت التي تستوفي احلّد األدنى من شروط االلتحاق باجلامعة بني طّالب   .15

الصفوف الثانية عشرة
معّدل عالمات امليتساف- الصفوف اخلامسة  .16

معّدل عالمات امليتساف- الصفوف الثامنة  .17
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توصيv املتغّيرات
موارد جهاز التعليم

االكتظاظ داخل الصفوف
يؤّثر عدد الطّالب في الصّ� على املعاملة الشخصّية, وعلى االهتمام الذي يحصل عليه كّل واحد من الطّالب. ُتعتبر هذه 
تبتغي  قوانني  مشاريع  بعُض  الكنيست  في  ُطرحت  وقد  التعليم,  جهاز  َأِجْندة  على  املطروحة  املواضيع  أهّم  أحد  املسألة 
حتديد عدد الطّالب في رياض األطفال واملدارس االبتدائّية.22 وكما يالحظ في الرسم 3.2, يبلغ معّدل عدد الطّالب في التعليم 
اليهودّي االبتدائّي 24.4 في الصّ� الواحد, بينما يبلغ 29 طالًبا في الصّ� الواحد في التعليم االبتدائّي العربّي. هذه الفجوة 
تنسحب -على نحو أخّ� حّدة- على التعليم فوق االبتدائّي, إذ يبلغ معّدل الطّالب في الصّ� اليهودّي 27.8, مقابل 30.4 في 

التعليم العربّي.
تنبغي اإلشارة أّنه, وباملقارنة مع مؤّشر 2006, تراجعت الفجوة في معّدل عدد الطّالب للصّ� الواحد في التعليم االبتدائّي 
بعض الشيء (24.3 في التعليم العبرّي, َو 29.3 في التعليم العربّي), لكّنها اّتسعت قليًال في التعليم فوق االبتدائّي (28.5 

في التعليم العبرّي, مقابل 30 في التعليم العربّي).

الرسم 3.2: معّدل عدد الطّالب في الصvّ في التعليم االبتدائّي
وفوق االبتدائّي في التعليم العبرّي والتعليم العربّي
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

2006, (ف/1669), الذي بادرت إليه عضو الكنيست رونيت  راجعوا: مشروع قانون حتديد عدد الطّالب في رياض األطفال والصفوف االبتدائّية-    22
املدرسة  في  الدراسّي  والصّ�  اإللزامّية  األطفال  رياض  في  الطّالب  عدد  حتديد  (تعديل-  الرسمّي  التعليم  قانون  مشروع   : كذلك  وراجعوا  تيروش, 
االبتدائّية), 2007,  (ف/2610/17), والذي بادرت إليه عضو الكنيست ليا شيمطوف. وتنبغي اإلشارة أّن مشروع القانون األخير يطالب بتحديد عدد 
ـِ 25 طالًبا. للتوّسع في هذا املوضوع, راجعوا نقاًشا جرى في جلنة التربية, والثقافة والرياضة التابعة للكنيست من  الطّالب في الصفوف املذكورة  ب

تاريخ 7 آذار 2007.
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معّدل ساعات التعليم للطالب
على امتداد السنني ثّمة فجوة (لصالح التعليم العبرّي) في معّدل ساعات التعليم املخّصصة للطالب في جميع املراحل 
التعليمّية. في العام 2003, تبّنت وزارة التربية والتعليم تقرير شوشاني الذي ابتغى, في ما ابتغى, تغييـَر طريقة رصد ساعات 
التمييز  ِجّدّية في تقليص  إّن تقرير شوشاني لم يساهم مساهمة  التي يقول حاملوها  التعليم.23 هنالك بعض االّدعاءات 
للطالب  املخّصصة  التعليم  ساعات  في  الفجوة  معّدل   (3.3) التالي  الرسم  ُيظهر  املضمار.24  هذا  في  العربّي  التعليم  ضّد 
في كّل من التعليم العبرّي والتعليم العربّي, ويتبّني من خالله كذلك أّن هذه الفجوة في الرصد تنسحب على جميع مراحل 
1.56 ساعة  1.88 ساعة تعليمّية (في املعّدل), مقابل  التعليم العبرّي على  التعليم االبتدائّي, يحصل طالب  التعليم. في 
يحصل عليها الطالب في التعليم العربّي; في التعليم فوق االبتدائّي يحصل الطالب في التعليم العبرّي على 2.01 ساعة 

(في املعّدل), مقابل 1.74 ساعة للتلميذ في التعليم العربّي.

الرسم 3.3 : معّدل ساعات التعليم للطالب في التعليم االبتدائّي
وفي التعليم فوق االبتدائي في التعليم العربّي والتعليم العبرّي
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007
اجلدول  معطيات  تشير  األخيرة.25  الثماني  السنوات  خالل  التعليم  ساعات  رصد  حول  معطيات   (3.1) التالي  اجلدول  يعرض 
إلى حصول تراجع طفي� في الفجوة في التعليم االبتدائّي واّتساع هذه الفجوة في املرحلة اإلعدادّية, واّتساعها أكثر في 
املرحلة الثانوّية. ووصل معّدل ساعات التعليم التي رصدت للطالب في املرحلة الثانوّية في العام 2000 إلى %92.8 من معّدل 

الساعات التي ُرصدت للطالب في املرحلة نفسها في التعليم العبرّي, بينما في العام 2007, بلغ هذا املعطى %81.3 فقط.

تقرير جلنة شوشاني لفحص طريقة منح امليزانّيات (جرى تقدميه لوزارة التربية والتعليم), 2003.  23
24 خالد أبو عصبة,  التعليم العربّي في إسرائيل: معضالت أقّلـّية قومّية, القدس: معهد فلورسهامير لدراسة السياسات العاّمة, 2007, ص 96-94. 

االختالف بني معطيات املؤّشر ومعطيات اجلدول مرّده إلى أّننا نحسب املعطيات السنوّية للمؤّشر  كمعّدل ملعطيات السنوات اخلمس األخيرة    25
(أي إّن معطيات مؤّشر 2007 حتسب كمعّدل السنوات 2002-2006 حسب معطيات وزارة املالّية) بينما تظهر في اجلدول 3.1 معطيات سنوّية كما 

تنشرها وزارة املالّية.
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اجلدول 3.1: مقارنة بني معّدل الساعات للطالب في التعليم العبرّي
والعربّي في العام 2000 وفي العام 2007

العربّي  التي حصل عليها الطالب  التعليم  نسبة معّدل ساعات 
20002007من الساعات التي حصل عليها التلميذ في التعليم العبرّي

83.285.6املجموع

81.890.6التعليم االبتدائّي

86.383.0التعليم اإلعدادّي

92.881.3التعليم الثانوّي

املصدر: معاجلة قسم األبحاث في جمعّية سيكوي ملعطيات وزارة املالّية,
www.mof.gov.il :مشروع ميزانّية وزارة التربية والتعليم 2000 َو 2007, موقع وزارة املالّية

معطيات تربوّية
املستوى التعليمّي لدى املعّلمني

ُتعتبـر ثروة جهاز التعليم البشرّية, أال وهي جمهور املعّلمني, املساهمَة األهّم من حيث التأثير على نواجت هذا اجلهاز. جتدر اإلشارة 
هنا أّن األبحاث التي ُأجريت في هذا املضمار لم تتمّكن من إثبات وجود عالقة قاطعة بني التعليم األكادميّي للمعّلمني وحتصيل 
الطلبة.26 وعلى الرغم من ذلك, ميكن االفتراض أّن التعليم العالي وتدريب املعّلمني (التأهيل النوعّي), يؤّثران إيجاًبا على مكمون 

جودة التعليم. في العقد األخير, تقوم وزارة التربية والتعليم, بالتعاون مع دائرة اإلحصاء املركزّية, مبتابعة هذين املتغّيرين. 
لني في التعليم العبرّي ونظيره العربّي. ويتبّني من  يستعرض الرسم 3.4 نسبة املعّلمني األكادميّيني ونسبة املعّلمني غير املؤهَّ
%67.2 في التعليم العبرّي. وقد شهد الَعقد  %74.5, مقابل  الرسم أّن نسبة املعّلمني األكادميّيني في التعليم العربّي تبلغ 
األخير ارتفاًعا في نسبة املعّلمني األكادميّيني في القطاعني, لكّن الفجوة ملصلحة التعليم العبرّي ما زالت قائمة. وعلى الرغم 
إذ تبلغ في  من كون نسبة املعّلمني غير املؤّهلني متدّنيًة في التعليم العبرّي ونظيره العربّي, فإّن الفجوة كبيرة وملحوظة, 

التعليم العربّي %5.6 , أي نحو ضعَفِي النسبة في التعليم العبرّي.
الرسم 3.4: نسبة املعّلمني األكادميّيني ونسبة املعّلمني 

غير املؤّهلني في التعليم العبرّي والتعليم العربّي  
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007
التربية والتعليم في إسرائيل في مرآة اإلحصائّيات 1995-2004, 2006, ص 145.   26
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املشاركة في التعليم
التعليم في مرحلة الطفولة املبّكرة

مرحلة  في  للتربية  األساسّية  اَملَهّمة  تتجّلى  تربيته.  مسار  في  أهّمّية  املراحل  أكثر  الطفل  حياة  من  األولى  السنوات  تعتبر 
الطفولة املبّكرة في تهيئة الطفل للتعّلم, في اجلوانب العلمّية, والوجدانّية, والذهنّية, والبدنّية. في سّن 3-6 سنوات, تتطّور 
لدى الولد القدرات اللغوّية, والقدرة على التعّلم, باإلضافة إلى املهارات االجتماعّية.27 ويتأّثر التحصيل العلمّي, كاحلصول على 

شهادة البجروت, أو اكتساب التعليم اجلامعّي, يتأّثر تأّثًرا بالًغا باالستثمار األّولّي في التربية في مرحلة الطفولة املبّكرة.28
0-3 باالستناد إلى قانون  يسري قانون التعليم اإللزامّي على األوالد من سّن الثالثة فما فوق, وجتري رعاية األطفال من سّن 
التفتيش على احلضانات (1965) الذي يسري على جميع أنواع احلضانات. وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل هي املسؤولة عن 
0-3, ومتنحها الدعم احلكومّي (السوبسيديا) وتشرف  تطبيق القانون, وهي التي تعترف باُألطر التي تضّم أطفاًال من سّن 
صت ميزانّية التفتيش بسبب ضائقة في القوى العاملة, ولذا فثّمة الكثير من األطر التي  ُقِلّ عليها. في السنوات األخيرة, 

تعمل دون رقابة حكومّية.29
األطفال  نسب  تفوق  بنسب  والروضات  احلضانة  دور  يقصدون  اليهود  الصغار  األطفال  أّن  إلى  بحوزتنا  التي  املعطيات  تشير 
األطر  غياب  في  يكمن  أحدها  أّن  نشير  لكّننا  الواقع,  هذا  مسّببات  ملناقشة  هنا  نتوّق�  لن  املجال,  ولضيق  العرب.  الصغار 

املالئمة في املدن والقرى العربّية.
َوْفق معطيات مؤّشر املساواة, تصل نسبة أبناء السنتني اليهود الذين يرتادون دور احلضانة والروضات إلى %35.2  وهي نسبة 
مّتسعة  تبقى  لكّنها  سنوات,   4-3 شريحة  في  الفجوة  هذه  تتراجع   .(6.1%) العرب  أترابهم  نسبة  عن  أضعاف  بسّتة  تزيد 

للغاية- %89.3 من أبناء 3-4 في صفوف اليهود يرتادون رياض االطفال مقابل %57.5 فقط من العرب.30
الرسم 3.5: نسبة األوالد في سّن العامني وفي سّن 3-4 أعوام في رياض األطفال

والروضات ودور احلضانة حسب املجموعة السّكانّية
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

ص 101. أبو عصبة,  التعليم العربّي في إسرائيل: معضالت أقّلـّية قومّية, 2007,    27
فايسبالي, املساواة في الفرص من جيل الروضة حّتى اجلامعة,  2006.   28

رون تكفا ويني� رونني, االعتناء باألوالد في مرحلة الطفولة املبّكرة في إسرائيل, (جرى تقدميه إلى جلنة حقوق الولد), القدس, الكنيست,   29
مركز األبحاث واملعلومات, 2005. 

هــذان  يشمل  أعوام.   4-3 سّن  في  األطفال  على   املّجانّي  اإللزامّي  التعليم  قانون  يـسـري   ,  2 َو   1 العنقـودين  ضمن  تقع  التي  البلدات  في    30
العنقـودان 34 مدينة وقرية عربّية, لكن 44 بلدة عربّية ُأدرجت ضمن العناقيد 3-6 وال يشملها القانون.
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التسّرب من املدارس
التسّرب من املدارس كما تصفه األدبّيات البحثّية هو ظاهرة بالغة التركيب. وعلى الرغم من أّنه ليس ثّمة تعري� واحد لدى 
هو  واملقصود  متبادلة,  لعالقات  حصيلة  هي  كسيرورة  التسّرب  مع  التعامل  عليه  املتعارف  فمن  الظاهرة,  لهذه  الباحثني 
رّد  العالقة بني: (أ)  الصعوبات التي يواجهها بعض التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاّصة في التأقلم مع املدرسة; وبني: (ب)  
فعل املدرسة على سلوك وحتصيل التالميذ الذين ال يستوفون املتطّلبات. النتيجة في بعض احلاالت قد تكون التسّرب العلنّي, 
أي الهجر املطلق والرسمّي للمدرسة; أو التسّرب اخلفّي, والذي يعني االنفصال الفعلّي عن الدراسة دون هجر املدرسة هجًرا 
ف «املتسّرب» على أّنه  ا.31 تستند املعطيات التي بحوزتنا إلى التعري� «الرسمّي» لوزارة التربية والتعليم, وبحسبها يعرَّ فعلّيً

فتى (أو فتاة) في سّن التعليم اإللزامّي, ال يتعّلم في مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
يشير الرسم التالي, والذي يعرض نسبة التسّرب بني الطّالب من الصفوف التاسعة حّتى الصفوف الثانية عشرة في التعليم 
العبرّي ونظيره العربّي, يشير إلى وجود فجوة عميقة بني الطرفني في كّل ما يتعّلق بنسبة التسّرب. تبلغ نسبة التسّرب في 
صفوف الطّالب العرب (%8) ضعَفْي هذه النسبة في صفوف الطّالب اليهود (%4). هذه الفجوة بني املجموعتني تراجعت عّما 

كانت عليه في مؤّشر عام 2006, إذ بلغت في التعليم العربّي %8.9, مقابل %4.6 في التعليم العبرّي.
يّدعي أبو عصبة أّن السبب في وجود ظاهرة التسّرب في صفوف الطّالب العرب يكمن في النقص اخلطير (إلى حدود الغياب 
في  نقص  من  كذلك  العربّي  الوسط  يعاني  التكنولوجّي.  التعليم  مؤّسسات  في  والنقص  املهنّي,  التأهيل  ألطر  التاّم)  
واملمّرضة,  الطبيب/ة,  وخدمات  النفسّية,  واالستشارة  التربوّية  االستشارة  ومنها  للمدارس,  تتوافر  التي  املرافقة  اخلدمات 
وطبيب/ة األسنان, والعاملني االجتماعّيني, وضّباط الدوام. في الكثير من املدارس, تتوافر هذه اخلدمات على نحو جزئّي فقط, 
أّن احلاجة إلى هذه اخلدمات تبرز في املدارس الضعيفة, فهي متوافرة  أّنه على الرغم من  ألبّتة. ويشير أبو عصبة  أو ال تتوافر 

بالذات في املدارس التي ينتمي فيها األهل إلى الطبقات األكثر ثراًء.32  

الرسم 3.6: نسبة التسّرب بني الطلبة من الصفوف التاسعة حّتى الثانية عشرة (بالنسب املئوية)

8

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

مرمي كوهني – نيفوت,  سريت االنفوغني- فرانكوفيتش, ومتار  راينفيلد, التسّرب العلنّي واملخفّي في صفوف الشبيبة, القدس: جوينت-    31
معهد بروكدايل, مركز األوالد والشبيبة, 2001.

32  أبو عصبة,  التعليم العربّي في إسرائيل: معضالت أقّلـّية قومّية, 2007, ص 131.
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نسبة الطّالب في اجلامعات من مجموع الفئة العمرّية 34-20
حسب معطيات الرسم التالي (3.7), تصل نسبة الطّالب اجلامعّيني اليهود في الفئة العمرّية 20-34 إلى %9.3, وهي نسبة 
تفوق بثالثة أضعاف نسبَة الطلبة العرب في الفئة العمرّية نفسها (%3.2). وتشّكل نسبة الطلبة اجلامعّيني من مجموع 
الفئة العمرّية حاصَل الدمج بني نسبة احلاصلني على شهادة البجروت (التي تالئم احلّد األدنى من شروط القبول للجامعات) 
من مجموع الفئة العمرّية, وبني مستوى حتصيل املرّشحني في امتحانات البسيخومتري. وبحسب معطيات دائرة اإلحصاء 
%43.6 - وهي نسبة أكبر مبا يربو  2006 نسبة العرب الذين حاولوا االلتحاق باجلامعة وُرفضوا إلى  املركزّية, وصلت في العام 

على الضعفني من نسبة اليهود الذين لم ُيقبلوا للدراسة في اجلامعة (20.5%).
الرسم 3.7: نسبة الطّالب في اجلامعة من مجموع الفئة العمرّية 34-20 

حسب املجموعة السّكانّية (بالنسب املئوية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007

نواجت تربوّية 
عدد سنوات الدراسة

مستوى  ارتفع  وكّلما  احلياة.  في  للنجاح  واألساسّية  األّولّية  الشروط  أحد  الفرد  يكتسبه  الذي  الدراسة  مستوى  ُيعتبر   
التحصيل الدراسّي للفرد, زادت احتماالُت تقّدمه في السّلم االجتماعّي- االقتصادّي, أي االنخراط في مكان عمل يوّفر أجًرا 

جّيًدا, وزادت احتماالُت متّتعه بصّحة وجودة حياة أفضل.
السّكانّية  املجموعة  لصالح  التعليمّية  الثقافة  في  ملموسة  فجوة  إلى  اإلشارة  ِكن  ُمتْ الدراسة,  سني  عدد  منظور  من 
اليهودّية. يستعرض الرسم  3.8 نسبة أبناء 15 عاًما فما فوق, ذوي الثقافة التعليمّية األكثر تدّنـًيا, وذوي الثقافة التعليمّية 
8 هي  إلى  الذين تصل سنوات دراستهم  أبناء اخلامسة عشرة فما فوق  ارتفاًعا, لدى املجموعتني السّكانّيتني. نسبة  األكثر 
اليهود,  لدى   10.8% (وهي   2006 مؤّشر  معطيات  مع  باملقارنة  العرب.  لدى   30% إلى  تصل  لكّنها  اليهود,  صفوف  قي   10%

و%30.3 لدى العرب), حصل تراجع لدى املجموعتني السّكانّيتني, لكّن الفجوة اّتسعت.
تفوق  اليهود  صفوف  في  وأكثر  دراسّية  سنة   13 ذوي  من  فوق  فما  عشرة  اخلامسة  أبناء  نسبة  أّن  البيانّي  الرسم  من  يتبّني 

ـِ 2.5 مّرة (%44 مقابل %19, على التوالي). نظيرتها في صفوف العرب ب
تتأّثر  ال  (والتي  املتوّسط  معطيات  وتعكس  السّكانّيتني.  املجموعتني  لدى  الدراسة  سنوات  متوّسط   3.9 الرسم  ُيظهر 
مبعطيات األطراف) تعكس فجوة مبقدار 1.62 سنوات تعليمّية بني اليهود والعرب (12.68 سنة تعليمّية, مقابل 11.06 سنة 

تعليمّية على التوالي).
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الرسم 3.8: نسبة أبناء 15 عاًما فما فوق من ذوي  8 سنوات دراسّية
وذوي 13 سنة دراسّية وأكثر حسب املجموعات السّكانّية (بالنسب املئوية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007  

الرسم 3.9: متوّسط عدد سنوات الدراسة لدى أبناء 16 عاًما فما فوق
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007  

اجنازات تعليمية
الذين  الطّالب  عليها  يحصل  التي  البجروت  شهادة  أّما  الثانوّية;  الدراسة  في  األخيرة  املرحلة  البجروت  امتحانات  ُتلّخص 
اجتازوا االمتحانات بنجاح, فُتعتبـر مثابة املدخل ملواصلة الدراسة في املؤّسسات اجلامعّية وفوق الثانوّية املختلفة.33 يتطّرق 
3.10 في ما يلي إلى معطيات البجروت, حيث تصل نسبة مستحّقي شهادة البجروت من مجموع طّالب الصفوف  الرسم 
%6 لصالح الطّالب اليهود.  ّمما يعكس فجوة  %50 في التعليم العربّي,  %56 في التعليم العبرّي, مقابل  الثانية عشرة إلى 
باملقارنة مع معطيات مؤّشر 2006 (%55.6 َو %48.7 على التوالي), طرأ بعض التقّلص على الفجوة القائمة بني املجموعتني 

السّكانّيتني. 
ميكن للمعطيات املتعّلقة بالتعزيز في موضوَعِي الرياضّيات واللغة اإلجنليزّية أن تسّلط مزيًدا من الضوء على حجم الفجوات 

التربية والتعليم في إسرائيل في مرآة اإلحصائّيات 1995-2004, 2006, ص 73.    33
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القائمة بني اليهود والعرب في التحصيل في عالمات البجروت. وُيعتبر موضوعا الرياضّيات واللغة اإلجنليزّية من املوضوعات 
املركزّية, وبخاّصة حني يتعلق األمر بالقبول للجامعات. وُيستَدّل من معطيات عام 2004 أّن %42 من الطّالب الذين استحّقوا 
شهادة البجروت في التعليم العبرّي قد امُتحنوا في مستوى تعزيز عاٍل في الرياضّيات واللغة اإلجنليزّية, مقابل %27 من الطلبة 
العرب. باإلضافة إلى ذلك, فقد امتحن %12 من مستحّقي شهادة البجروت في التعليم العبرّي بدون تعزيز, مقابل %23 من 

الطّالب في التعليم العربّي.34

الرسم 3.10: نسبة مستحّقي شهادة البجروت من مجموع طلبة الصفوف الثانية عشرة, ونسبة 
مستحّقي شهادة البجروت التي تستوفي احلّد األدنى من شروط االلتحاق باجلامعات بني طلبة الصفوف 

الثانية عشرة (بالنسب املئوية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007  

تّتسع الفجوة بني الطّالب اليهود والعرب عندما يدور احلديث عن معطيات القبول للجامعات. وعلى الرغم من أهّمـّية شهادة 
البجروت, ال ميكن النظر إليها كعامل وحيد للنجاح ال ثاني له, فهي في حّد ذاتها ليست ضمانة لاللتحاق باجلامعة. الشهادة 
للتشغيل  ا  أساسّيً شرًطا  بدورها  ُتعتبر  التي  اجلامعّية  الدراسة  لغرض  قيمة  ذات  ليس  األدنى  احلّد  شروط  تستوفي  ال  التي 
املالئم واِحلراك االجتماعّي- االقتصادّي.35 تشير معطيات مؤّشر املساواة 2007 أّن نسبة الذين استوفوا احلّد األدنى من شروط 
%32 في التعليم  %47, مقابل  القبول في اجلامعة من صفوف طلبة الصفوف الثانية عشرة في التعليم العبرّي قد بلغت 
من  األدنى  احلّد  تستوفي  التي  البجروت  شهادة  مستحّقي  نسبة  في  ارتفاع  حصل  قد   ,2006 مؤّشر  مع  وباملقارنة  العربّي. 
شروط القبول في اجلامعات في صفوف املجموعتني السّكانّيتني, لكن االرتفاع لدى العرب هو األكبر, وعليه فقد تقّلصت 

الفجوة بينهما.

السابق, ص 91. املصدر   34
35  أبو عصبة,  التعليم العربّي في إسرائيل: معضالت أقّلـّية قومّية,  2007, ص 122.
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امتحانات امليتساف
جرى تطوير امتحانات امليتساف (مؤّشرات النجاعة والنمّو املدرسّي) في قسم التقييم والقياس التابع لوزارة التربية والتعليم, 
بالتعاون مع مكتب مدير الوزارة العاّم. بدأ العمل بهذه االمتحانات مع بداية العام الدراسّي 2001-2002, وهي تعتمد على عّدة 
مقاييس تتطّرق إلى جوانب مختلفة في اجلهاز املدرسّي: البيئة التعليمّية; مناهج التعليم; التحصيل; منظومة العالقات 
والثامن,  اخلامس  ي  صفَّ في  االمتحانات  ُجترى  األهل).  املعّلمني;  (الطّالب;  املدرسة  منها  تتشّكل  التي  املختلفة  األطراف  بني 
وهي تشمل أربعة مجاالت تعليمّية: اللغة األّم; اإلجنليزّية; الرياضّيات; العلوم. منذ العام 2004, جترى هذه االمتحانات في كّل 

عام في الشهرين تشرين الثاني وكانون األّول.36 
العبـرّي  التعليم  في  الثامن  والصّ�  اخلامس  الصّ�  طلبة  عليها  حصل  التي  العالمة  معّدل   (3.11) التالي  الرسم  يعرض 
والتعليم العربّي في املواضيع التعليمّية األربع التي جرى فحصها: اللغة األّم; اإلجنليزّية; الرياضّيات; العلوم. وُيظهر الرسم 
ومعّدل  العبرّي  التعليم  في  اخلامس  الصّ�  طلبة  عليها  حصل  التي  العالمة  معّدل  بني  مئوّية  نقطة   15 مبقدار  فارق  وجود 
العالمة التي حصل عليها الطّالب في التعليم العربّي (74, َو 59 على التوالي). التحصيل في الصّ� الثامن كان أكثر تدّنـًيا 
في التعليم العبرّي ونظيره العربّي على حد سواء, وقد بلغ معّدل العالمة في التعليم العربّي في الصّ� الثامن 52.8 -وهي 
نقطة   15 األخرى  هي  وتبلغ  اخلامس;  الصّ�  في  للفجوة  مماثلة  السّكانّيتني  املجموعتني  بني  الفجوة  كاٍف».  «غير  عالمة 

مئوّية.37 
ي اخلامس الرسم 3.11: معّدل العالمات في امتحانات امليتساف في صفَّ

والثامن في التعليم العبرّي وفي التعليم العربّي
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املصدر: وزارة التربية والتعليم, تقارير ميتساف بني العامني 2006-2002

في العام 2007, جرى إدخال التغييرات على موعد إجراء االمتحان وعلى صيغته. للتوّسع في هذا الصدد, راجعوا: يوفال فورغني, التغيير في    36
صيغة إجراء امتحانات امليتساف, (جرى تقدميه إلى جلنة التعليم والثقافة والرياضة), القدس: الكنيست, مركز األبحاث واملعلومات, 2006.
تشير معطيات امليتساف األخيرة (2007) إلى اّجتاه مشابه في كّل ما يتعّلق بالفجوات بني عالمات الطّالب اليهود والعرب. للتوّسع في هذا    37

املوضوع, راجعوا   أور كاشتي,"تقرير وزارة التربية والتعليم: فجوة كبيرة بني التعليم اليهودي والعربي", هآرتس,30.11.07.
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الفصل الرابع: مؤّشر التشغيل
على  كما  األفراد  على  التشغيل  تأثير  تنامى  االجتماعّي,  الرفاه  لدولة  التدريجّي  التراجع  ومع  األخيرين,  العقدين  خالل 
الثقافة  على  احلصول  فرص  وعلى  املعيشة,  مستوى  وعلى  االقتصادّي  املستقبل  على  التشغيلّي  الُبعد  يؤّثر  املجموعات. 
والدراسة, والتمّتع بوضع صّحّي سليم. في جميع هذه اجلوانب, يتعّلق مستقبل الفرد -بدرجة متعاظمة- بفرص االنخراط 
املعقول  األجر  له  وتوّفر  العلمّية,  وثقافته  قدراته  تالئم  بوظيفة  املطاف  نهاية  في  والعمل  فيه,  والتقّدم  العمل  سوق  في 

والعيش الكرمي.
يعاني مواطنو إسرائيل العرب من ِنسب بطالة عالية, وِنسب مشاَركة ضئيلة في القّوة العاملة, ال سّيما النساء منهم. 
باإلضافة إلى ذلك, ومقارنة باليهود, يجري تشغيلهم في وظائ� تتمّيز مبستويات أجور متدّنية, ومبحدودّية في ُفرص التقّدم 
في سوق العمل. في كّل ما يتعّلق بسوق العمل, يعاني اجلمهور العربّي من عوائق اندماجّية تتعّلق بشّح في موارد التشغيل 
قّلة  تعود  املتاحة.  الفرص  في  وبشّح  التمّكن),  حّد  إلى  العبرّية  اللغة  ومعرفة  املهنة,  نوع  الدراسّي,  (املستوى  الرسمّية 
لون اليهود, وكذلك إلى قّلة أماكن التشغيل في املناطق التي تسكنها غالبّية  الفرص هذه إلى التمييز الذي ينتهجه املشِغّ

العرب.38

قيمة مؤّشر التشغيل 2007 - 0.3705
لني, تشير جميعها  لني, وممّيزات املشغَّ تشير املؤّشرات الثالثة, وهي نسبة املشاركة في قّوة العمل املدنّية, ونسبة غير املشغَّ
إلى اّتساع الفجوات في مجال التشغيل خالل السنة الفائتة. لقد ارتفعت نسبة املشاركة في القّوة العاملة في صفوف 
لني في  املجموعتني السّكانّيتني, لكن االرتفاع في صفوف اليهود يفوق االرتفاع في صفوف العرب. تراجعت نسبة غير املشغَّ
صفوف اليهود, بني الرجال والنساء على حّد سواء, لكن هذه النسبة تراجعت في صفوف العرب بني الرجال فقط, وارتفعت 
لني في صفوف هذه املجموعة السّكانّية. ُسّجلت  ارتفاًعا ملحوًظا بني النساء. وتشير احملصلة إلى ارتفاع نسبة غير املشغَّ
حتّوالت ضئيلة في قيم املتغّيرات في توزيع املشّغلني حسب املهنة, وحسب فرع التشغيل, لكن على وجه العموم شهدت 

الفجوات اّتساًعا في هذا املضمار كذلك.
0.3705, وهو ذو   -2007 على الرغم من الفجوات اآلخذة باالّتساع في املؤّشرات الثالثة القائمة, يبلغ مؤّشر التشغيل للعام 
قيمة متدّنية إن قوِرَن بقيمته في العام 2006 (0.3882). ينبع هذا التراجع من التغييرات التي ُأدِخلت هذا العام على املؤّشر, 
ومنها حذف املتغّيرات التي تص� الفقر, وتأثير مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة على التراجع في نسب الفقر. ولوال هذه 

التغييرات, لشهد مؤّشر التشغيل ارتفاًعا, وكان سيبلغ 0.3991 (راجعوا الرسم 4.1)

الفئات السّكانّية التي ال تشارك بشكل كامل في سوق العمل: حجمها,  دنيز نيئون, يهوديت كنيغ, أفراهام فالدا - تسديك,    38
ممّيزاتها ومخّططات لتدعيم تشغيلها وتعزيز احلراكّية في التشغيل, القدس: مايرز- جوينت- معهد بروكدايل, مركز دراسات اإلعاقات 

والفئات السّكانّية اخلاّصة, 2006.
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الرسم 4.1: التغيير في قيمة مؤشر املساواة في التشغيل بني العامني 2007-2006

0.3705
0.39910.3882

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2007

2007

2007

2006

2006

دالئل ومتغيرات
الرفاه في مؤّشر التشغيل,  بإدراج دالئل من   2006 الرفاه, قمنا في العام  الوثيقة بني وضع  التشغيل وحالة  بسبب العالقة 
ومؤّشرات من التشغيل في مؤّشر الرفاه االجتماعّي; لكن بعد إعادة النظر, وتفادًيا لتكرار املتغّيرات (relapse), وبغية التمييز 
هاتني  بني  بالفصل  العام  هذا  قمنا  بينهما),  الوثيقة  العالقة  من  الرغم  (على  االجتماعّي  الرفاه  ودالئل  التشغيل  دالئل  بني 
الفئتني من الدالئل. لذا, وعلى العكس ّمما كان في السنة الفائتة, لم يشمل مؤّشر التشغيل دالئَل الفقر, وُأدرجت هذه األخيرة 

في مؤّشر الرفاه فقط.
وممّيزات  لني,  املشغَّ غير  نسبة  املدنّية,  العاملة  القّوة  في  املشاركة  نسب  دالئل:  ثالث  العام  هذا  التشغيل  مؤّشر  يشمل 

لني.39   املشغَّ
متغّيراتدالئل

املشاركة في القّوة العاملة

15 فما فوق  حسب اجلنس واملجموعة  نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن   .1
السّكانّية (بالنسب املئوّية)

(بالنسب  السّكانّية  واملجموعة  السّن  حسب  املدنّية  العاملة  القّوة  في  املشاركة  نسبة   .2
املئوّية)

السّكانّية  واملجموعة  الدراسة  سني  حسب  املدنّية  العاملة  القّوة  في  املشاركة  نسبة   .3
(بالنسب املئوّية)

لني لني حسب اجلنس واملجموعة السّكانّية (بالنسب املئوّية)غير املشغَّ نسبة غير املشغَّ  .4

لون لني حسب املهنة واملجموعة السّكانّية (بالنسب املئوّية)املشغَّ توزيع املشغَّ  .5
لني حسب الفروع (بالنسب املئوّية) توزيع املشغَّ  .6

َتظهر بعض ممّيزات القّوة العاملة, وكذلك ممّيزات املشّغلني, في املؤّشر دون اعتماد التقسيم إلى فئة رجال وفئة نساء. وفي اعتقادنا, كان يجدر   39
أن ُتعرض املعطيات من خالل التقسيم بني الرجال والنساء, وذلك بسبب التباين الكبير بينهما في نسبة املشاركة في القّوة العاملة, وكذلك في 
نسب البطالة, وأنواع التشغيل; لكن املعطيات املفّصلة حول النساء والرجال اليهود والعرب لم تكن متوافرة قبل العام 2003, وفي هذه املرحلة لم 
نتمكن من إدخال هذا املعطى في املؤّشر, وذلك ألّن قيم املتغّيرات في املؤّشر هي معّدل السنوات اخلمس األخيرة. لذا, قمنا بإضافة التوزيعة اجلندرّية 

املؤّشر. إلى  املرحلة  هذه  في  إضافتها  دون  حسب معطيات دائرة اإلحصاء املركزّية للعام 2006 
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نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن الـ 15 فما فوق
نسبة املشاركة في القّوة العاملة حسب اجلنس واملجموعة السّكانّية

تبلغ نسبة مشاركة العرب في القّوة العاملة املدنّية %39.1 مقابل %57.6 في صفوف اليهود. خالل السنوات األربع األخيرة, 
ونتيجة سياسة تقليص املخّصصات التي تبّنتها احلكومة, ارتفع اعتماد األفراد على الدخل الناجت من العمل, وَتوّلَد عن ذلك 
ارتفاع في نسب املشاركة في القّوة العاملة املدنّية. وقد حصل هذا االرتفاع لدى املجموعتني السّكانّيتني, ال سّيما النساء. 
هذه الفجوة في املشاركة بني اليهود والعرب منبعها -في األساس- من نسب اشتراك متدّنية في صفوف النساء العربّيات. وعلى 

الرغم من االرتفاع في نسب مشاركة العربّيات في القّوة العاملة, ما زالت الفجوة بينهّن وبني النساء اليهودّيات على حالها.
الرسم 4.2: نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن الـ 15 فما فوق حسب اجلنس
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية, الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل 2007
نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية حسب السّن

نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في صفوف اليهود مرتفعة, في جميع األعمار, مقارنة بنسب املشاركة التي في 
في  بأفضلّية  اليهود  يتمّتع  الرجال,  صفوف  في  العمرّية.  الفئات  في  تقّدمنا  كّلما  باالّتساع  الفجوة  وتأخذ  العرب.  صفوف 
جميع الفئات العمرّية, ما عدا فئة 18-24 عاًما حيث تفوق نسبُة مشاركة العرب نسبَة املشاَركة لدى اليهود, بسبب انخراط 
هؤالء في اخلدمة العسكرّية. وتكمن الفجوة األساسّية بني الرجال اليهود والعرب في الفئة العمرّية 45-64, إذ يخرج الرجال 
تقترن  والتي  ميتهنونها  التي  األعمال  طابع  أّولهما  رئيسّيني:  لسببني  وذلك  ا,  نسبّيً مبّكرة  سّن  في  العمل  سوق  من  العرب 
بالعمل اجلسمانّي, ومن َثّم الصعوبات التي يواجهونها في التنافس مع القّوة العاملة الشاّبة. أّما السبب الثاني, فيكمن في 
كونهم أكثر عرضة للتضّرر نتيجة التحّوالت في طابع سوق العمل. أّما في ما يتعّلق بفجوات املشاركة في صفوف النساء, 

فهي واسعة في جميع الفئات العمرّية, لكّنها تشهد تعاظًما كّلما تقّدمن في السن.
الرسم  4.3: نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية حسب السّن واملجموعة السّكانّية (بالنسب املئوّية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007
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الرسم 4.3.1: نسبة مشاركة الرجال في القّوة العاملة املدنّية حسب السّن واملجموعة السّكانّية (بالنسب املئوّية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007
الرسم 4.3.2: نسبة مشاركة النساء في القّوة العاملة املدنّية حسب السّن واملجموعة السّكانّية (بالنسب املئوّية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007

نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية حسب سنوات الدراسة
ترتفع نسبة املشاركة في صفوف املجموعتني السّكانّيتني مع ارتفاع عدد سنوات الدراسة (راجعوا الرسم 4.4). على الرغم من 
ذلك, تفوق نسبُة مشاركة اليهود في القّوة العاملة املدنّية نسبَة مشاركة العرب في جميع مستويات التعليم, ما عدا مجموعة 
العاملة  القّوة  في  املشاركة  بنسبة  يتعّلق  ما  كّل  في  والعرب  اليهود  بني  األكبر  الفجوة  أّن  كذلك  يالحظ  دراسّية.  سنوات   8-5
تظهر في صفوف ذوي الـ 13-15 سنة دراسّية. وينبع هذا األمر من فجوة في نسب املشاَركة (وبخاّصة في صفوف النساء) في 
مستوى هذه الدراسة (راجعوا الرسَمْني 4.4.1 َو 4.4.2). تظهر أقّل الفجوات اّتساًعا في صفوف ذوي الـ 16 سنة دراسّية وما فوق, 

حيث يالَحظ أّن نسب املشاركة في صفوف الرجال العرب تزيد عن نظيرتها في صفوف الرجال اليهود (الرسم 4.4.1).
الرسم  4.4: نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية حسب سنوات الدراسة, واملجموعة السّكانّية- مؤّشر 2007 (بالنسب املئوّية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب السنوّي اإلحصائّي إلسرائيل, 2007-2003
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الرسم 4.4.1: نسبة مشاركة الرجال في القّوة العاملة املدنّيةحسب سنوات الدراسة واملجموعة السّكانّية (بالنسب املئوّية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007
الرسم 4.4.2: نسبة مشاركة النساء في القّوة العاملة  املدنّية حسب سنوات الدراسة واملجموعة السّكانّية (بالنسب املئوّية)
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007

لني غير املشغَّ
لني في صفوف الرجال في املجموعتني السّكانّيتني. أّما في صفوف النساء العربّيات, فقد حصل  طرأ تراجع في نسبة غير املشغَّ
2006). في صفوف النساء اليهودّيات, حصل  11.8 في مؤّشر  2007, مقابل  الت (13.1 في مؤّشر  ارتفاع في نسبة غير املشغَّ
الت (%10.2 مقابل %10.4). شهد العامان املنصرمان ارتفاًعا في نسبة مشاَركة النساء اليهودّيات  تراجع في نسبة غير املشغَّ
الت, وتراُجع في نسبة  والعربّيات في القّوة العاملة, لكن ُجّل االرتفاع في املشاركة لدى اليهودّيات جتّسد في ارتفاع نسبة املشغَّ

الت. الت, بينما انعكست الزيادة في نسب مشاَركة العربّيات من خالل االرتفاع احلاّد في نسبة غير املشغَّ غير املشغَّ

لني حسب اجلنس واملجموعة السّكانّية- مؤّشر 2007 (بالنسب املئوّية) الرسم 4.5: نسبة غير املشغَّ
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007-2003
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لون املشغَّ
لني حسب املهنة توزيعة املشغَّ

يتمّثل العرب بنسب تفوق نسبَتهم العددّيَة السّكانّيَة في ثالث فئات عمل أساسّية: فئة العّمال غير املهنّيني; فئة العّمال 
لني العرب, مقابل نحو  املهنّيني في الصناعة والبناء; فئة العّمال املهنّيني في الزراعة. يعمل في هذه املجاالت %58 من املشغَّ
لني العرب متثيًال ناقًصا في سائر املهن, وال سّيما املهن األكادميّية,  لني اليهود. في املقابل, يجري متثيل املشغَّ %24 من املشغَّ
 ,(4.6.1 لون كعاملني مهنّيني في الصناعة والبناء (راجعوا الرسم  واإلدارّية, وفي سلك املوّظفني. نص� الرجال العرب يشغَّ

الت يعملن في مهن حّرة وتقنّية, ومعظمهّن في مجال التربية والتعليم (الرسم 4.6.2). ونحو ثلث النساء العربّيات املشغَّ
لني حسب املهنة واملجموعة السّكانّية- مؤّشر 2007 (بالنسب املئوّية) الرسم 4.6: توزيع املشغَّ
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل, 2007-2003

الرسم 4.6.1: توزيع الرجال حسب املهنةواملجموعة السّكانّية 2006 (بالنسب املئوّية)

7

5.2

2.8

3.4

14.4

2.5

49.5

14

14.7

13.5

9.3

8.3

17.4

2.1

25.5

7.5

0102030405060

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007
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الت حسب املهنة واملجموعة السّكانّية 2006 (بالنسب املئوّية) الرسم 4.6.2: توزيع النساء املشغَّ
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007

لني حسب الفرع االقتصادّي توزيع املشغَّ
أجر  معّدل  بلغ  الوطنّي,  التأمني  معطيات  وحسب  الكامن.  العمل  أجر  على  للمهن,  كما  االقتصادّية,  للفروع  تأثير  هنالك 
يتمّثل   .(2005 (معطيات  اليهودّية  للعائلة  ا  شهرّيً شيكًال   9,465 مقابل  ا,  شهرّيً شيكًال   5,539 العمل  من  العربّية  العائلة 
ًال فائًضا في ثالثة من الفروع االقتصادّية هي: فرع خدمات االستضافة; الزراعة; فرع البناء. وحتظى هذه الفروع الثالثة  العرب متثُّ
بأدنى راتب شهرّي يحصل عليه األجيرون (3,575 شيكًال; 4,927 شيكًال; 6,473 شيكًال -على التوالي). ويتمّثل العرب واليهود 
بالتساوي في فروع املواصالت والتخزين واالّتصاالت, أّما في سائر الفروع االقتصادّية, فيتمّثل العرب على نحو منقوص. يبدو 

نقص العرب بارًزا في فروع املصارف, والتأمني, واألموال, واخلدمات التجارّية, واإلدارة العاّمة (راجعوا الرسم 4.7).
لني),  املشغَّ العرب  الرجال  (ربع  البناء  فرع  في  العرب  للرجال  مرتفع  تركيز  هنالك  فيبدو  اجلندرّية,  التوزيعة  حيث  من  أّما 

الت; الرسمان 4.7.1 َو 4.7.2). وللنساء العربّيات في التربية والتعليم (نحو %42 من النساء العربّيات املشغَّ
لني حسب فروع التشغيل واملجموعة السّكانّية - مؤّشر 2007 (بالنسب املئوّية) الرسم 4.7: توزيعة املشغَّ
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007
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لني حسب الفرع االقتصادّي, واملجموعة السّكانّية 2006 (بالنسب املئوّية) الرسم 4.7.1: توزيعة الرجال املشغَّ
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  املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائي السنوّي إلسرائيل, 2007

الت حسب الفرع االقتصادّي واملجموعة السّكانّية 2006 (بالنسب املئوّية) الرسم 4.7.2: توزيعة النساء املشغَّ
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 املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائي السنوّي إلسرائيل, 2007
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الً هو اآلخر, أي إّنه مصدر للرزق, لكن اندماج العرب املنقوص في سلك خدمة الدولة (راجعوا الرسم  ُيعتبر القطاع العاّم مشغِّ
ا في قدرتهم على املشاركة في عملّيات اّتخاذ القرار. وقد جرى إدراج منح التمثيل املالئم للمواطنني العرب  4.7.3) يؤّثر سلبّيً
في صفوف العاملني في سلك خدمة الدولة في «قانون سلك خدمة الدولة (تعيينات) - 1949». باإلضافة إلى ذلك, وضعت 
لني في سلك خدمة  دًة في كّل ما يتعّلق بنسبة املواطنني العرب املشغَّ احلكومة في قراراتها -منذ العام 2000- غاياٍت محدَّ

الدولة.
لني العرب في سلك خدمة الدولة الغاياِت التي  على الرغم من هذه القرارات, لم يحصل حّتى اآلن أْن واكبت وتيرُة زيادة املشغَّ
وضعتها احلكومة. وبناء على ذلك, فقد وضع القرار احلكومّي ذو الرقم 2579 (من تاريخ 11.11.2007) نصب عينيه الوصوَل إلى 
لني في سلك خدمة الدولة) حّتى العام 2012, بعد أن تبّني أّن هذا  لني العرب من مجمل املشغَّ نسبة %10 (وهي نسبة املشغَّ

الهدف لن يتحّقق حّتى العام 2008, كما نّص القرار 4729 من العام 2006.

لني في سلك خدمة الدولة حسب املجموعة السّكانّية - مؤّشر 2007 (بالنسب  الرسم 4.7.3: توزيعة املشغَّ
املئوّية)
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املصدر: تقارير سنوّية ملأمورّية خدمات الدولة 2006-2001
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الفصل اخلامس: مؤّشر الرفاه االجتماعّي
أفضى التقليص في املخّصصات, في السنوات األخيرة, إلى تفاقم ضائقة الفئات االجتماعّية احملتاجة, والتي ينتمي إليها 
أكثر من نص� السّكان العرب, فازداد اعتماد العائالت الفقيرة  على خدمات الرفاه االجتماعّي احملّلـّية, وطرأ ارتفاع على عدد 
الذين يتوّجهون إلى خدمات الرفاه في أقسام الشؤون االجتماعّية احملّلـّية. عانت هذه األقسام هي األخرى من التقليص في 
امليزانّيات, في الوقت الذي بدأ فيه ضغط التوّجهات إليها يتزايد. كّل هذه العوامل مجتمعًة أثقلت كاهل السلطات احملّلـّية, 

التي كانت في هذه األثناء تعاني أزمة مالّية وإدارّية خانقة (راجعوا رسم 5.1).
الرسم 5.1: مسّببات التراجع في ميزانّيات الرفاه احملّلـّية

قيمة مؤّشر الرفاه االجتماعّي للعام 2007 - 0.5595
0.5595. وتشير قيمة هذا املؤّشر إلى اّتساع  قيمة مؤّشر الرفاه هي األعلى بني املؤّشرات التجميعّية, وبلغت في هذا العام 
على  التشغيل,  حول  متغّيرات  الرفاه,  مؤّشر  في  العام,  هذا  نشمل,  ولم   .2006 بالعام  مقارنة  والعرب  اليهود  بني  الفجوات 
الرغم من العالقة الوثيقة بني املجالني, فقد ارتأينا أّن الفصل بينهما في املؤّشر سيوّضح بصورة أدّق نتائَج السياسات املّتَبعة 

في كّل واحد من هذه املجاالت.
ينبع االرتفاع في قيمة املؤّشر من انتقاص متغّيرات في مجال التشغيل من مؤّشر الرفاه للعام 2007, ومن اّتساع الفجوات 
والضرائب  التحويل  مدفوعات  بعد  الفقر  من  الناجني  نسبة  ب-  الفقر;  انتشار  أ-  اثنني:  متغّيرين  في  واليهود  العرب  بني 
املباشرة. ُيظهر الرسم 5.2 قيمة مؤّشر العام 2006 (0.4418) وقيم مؤّشر 2007, بتناُسب املتغّيرات من العام 2006 (0.4589), 

وبتناُسب املتغّيرات اجلديدة (0.5595).
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االرتفاع في عدد التوّجهات 
خلدمات الرفاه احملّلـّية 

األزمة املالّية في السلطات احملّلـّية 

التقليص في مخّصصات 
التأمني الوطنّي 

التقليص في
 امليزانّيات احلكومّية

التراجع في 
امليزانّيات احلكومّية للرفاه التراجع في قدرة السلطات احملّلـّية 

على املشاركة في ميزانّية الرفاه 
االرتفاع في عدد التوّجهات 

خلدمات الرفاه احملّلـّية 

التراجع في ميزانّيات الرفاه الشخصّية بعاّمة, وميزانّية املعاَلج بخاّصة
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الرسم 5.2: التغيير في قيمة مؤشر املساواة في الرفاه بني العامني 2007-2006
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دالئل ومتغّيرات
التحويل  مدفوعات  تأثير  الفقر;  انتشار  احملّلـّية;  الرفاه  خدمات  على  اإلنفاق  دالئل:  ثالثة  االجتماعّي  الرفاه  مؤّشر  يتضّمن 
مجال  من  متغّيرات  الرفاه  مؤّشر  في  نشمل  لم  سابًقا,  ذكرنا  كما  العام,  هذا  في  الفقر.  انتشار  على  املباشرة  والضرائب 
هذا  يوّفر  احملّلـّية.  االجتماعّية  الشؤون  أقسام  في  اجتماعّي  عامل  لكّل  املعاَجلني  عدد  هو  جديد,  متغّير  وأضي�  التشغيل, 
معّدل  «مجموع  املتغّير  انتقاص  كذلك  وجرى  للمعالَج-.  الرصد  الرفاه-  مجال  في  املالّي  الرصد  حول  ا  إضافّيً ُبعًدا  املتغّير 

اإلنفاق احلكومّي للنسمة» من املؤّشر, وذلك ألّن مجموع اإلنفاق العاّم يشمل اإلنفاق احلكومّي.

متغّيراتدالئل

اإلنفاق على الرفاه
الرفاه للفرد الواحد على  العاّم  اإلنفاق  معّدل  مجموع   .1

للفرد احلكومّي  اإلنفاق  معّدل  مجموع   .2
معّدل عدد املعاَجلني للعامل االجتماعّي الواحد  .3

انتشار الفقر

4. انتشار الفقر في صفوف العائالت, واألنفس واألوالد قبل مدفوعات التحويل والضرائب 
املباشرة

التحويل مدفوعات  بعد  واألوالد  واألنفس  العائالت  صفوف  في  الفقر  انتشار   .5
التحويل  مدفوعات  بعد  واألوالد  واألنفس,  العائالت,  صفوف  في  الفقر  انتشار   .6

والضرائب املباشرة

والضرائب  التحويل  مدفوعات  تأثير 
املباشرة على انتشار الفقر

واألنفس  العائالت  صفوف  في  التحويل  مدفوعات  بعد  الفقر  من  الناجني  نسبة   .7
واألوالد 

8. نسبة الناجني من الفقر على ضوء مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة في صفوف 
العائالت واألنفس واألوالد
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اإلنفاق العاّم على الرفاه االجتماعّي
تؤّثر املمّيزات االجتماعّية االقتصادّية جلمهور السلطة احملّلـّية على نوع اخلدمات التي من الواجب عليها توفيرها. البروفيل 
النشاطات  املكّمل,  (التعليم  املختلفة  اخلدمات  استهالك  من  احلال-  -بطبيعة  يحّد  املرتفع  االقتصادّي  االجتماعّي 
في  اخلدمات  باستهالك  السّكانّية  املجموعات  هذه  تقوم  إذ  مبساعدتها,  أو  احملّلـّية  السلطة  بواسطة  ذلك)  وغير  الثقافّية, 
املمّيزات  تؤّثر  اُملستهلكني.  ِقبل  من  رئيسّي-  نحو  -على  ل  متوَّ لكّنها  احملّلـّية,  بالسلطة  عالقة  ذات  أطر  في  أو  اخلاّص,  اإلطار 
االجتماعّية االقتصادّية كذلك على احتمالّية مدخوالت السلطة احملّلـّية, إذ كّلما كان البروفيل االجتماعّي االقتصادّي أكثر 
ارتفاًعا, أصبحت املداخيل الذاتّية ونسب اجلباية أعلى.40 ومن املفترض أن تقوم السلطات احملّلـّية بتمويل  %25 من ميزانّيات 
الرفاه اخلاّصة بها -حسب طريقة التمويل اُملقابل (matching)- بصرف النظر عن وضعها املالّي وعن املمّيزات االجتماعّية 
الرفاه  ميزانّية  نص�  من  أكثر  بتمويل  األحيان-  بعض  -في  املقتدرة  احملّلـّية  السلطات  تقوم  وبينما  لسّكانها.  االقتصادّية 
مساهمتها  توفير  في  صعوبًة  العربّية-  البلدات  في  السلطات  غالبّية  -وبضمنها  املقتدرة  غير  السلطاُت  (جتد  احملّلـّية,41 
التمويلّية من ميزانّية الرفاه, لذا فهي ال حتصل على امليزانّية احلكومّية كاملة). وعندما ال تستوفي السلطات احملّلـّية كامل 

حّصتها من امليزانّية, حتّول وزارة الرفاه ما تبّقى من امليزانّية إلى سلطات محّلـّية أخرى.42 
5.3 املجموع الكّلـّي املعّدل لإلنفاق العاّم للنسمة على الرفاه في بعض السلطات احملّلـّية اليهودّية (508.6  يعرض الرسم 

شيكل جديد) وفي بعض السلطات احملّلـّية العربّية (348.1 شيكل جديد).43
الرسم 5.3: املجموع الكّلـّي املعّدل لإلنفاق العاّم للنسمة على الرفاه في السلطات احملّلـّية (بالشيكل - للنسمة)
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املصدر: وزارة الرفاه االجتماعّي, اإلنفاق على الرفاه في سلطات عربّية ويهودّية منتقاة 2006, بواسطة قسم إتاحة املعلومات

تكش� دراسة مفّصلة لبنود امليزانّية عن وجود فجوة في كّل بند منها (راجعوا اجلدول 5.1). وهنالك فجوة واسعة على نحو 
الفت لالنتباه في امليزانّيات اُملَعّدة خلدمات األوالد وأبناء الشبيبة (الفئة العْمرّية 0-17), إذ تقّل ميزانّيات األوالد في السلطات 
ترعاهم  الذين  األوالد  نسبة  أّن  هو  األمر  يعنيه  وما  اليهودّية.  احملّلـّية  السلطات  في  نظيرتها  عن   52.1% ِبـ  العربّية  احملّلـّية 
وأبناء  خطر  في  واألوالد  الفقر  نسب  أّن  من  الرغم  على  اليهودّية,  السلطات  في  نسبتهم  من  أقّل  هي  العربّية  السلطات 

الشبيبة الهامشيني لدى العرب أعلى بكثير.
تقرير جلنة غاديش لفحص معايير رصد منحة املوازنة (جرى تقدميه لوزارة الداخلّية), 2001.   40

كوب (محّرر) رصد املوارد للخدمات االجتماعّية 2006, 2007.   41
تقرير مراقب الدولة 57ب, "موازنة خدمات الرفاه االجتماعي لبعض السلطات احمللية", القدس: مكتب مراقب الدولة, 2006.   42

تلك عّينة من 11 مدينة وقرية يهودّية َو 11 مدينة وقرية عربّية, في ألوية مختلفة, ذات عدد سّكان متساٍو. راجعوا شرًحا مفّصًال ص...   43
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اجلدول 5.1: اإلنفاق على الرفاه حسب بنود في ميزانّية 2006 في بعض السلطات اليهودّية والعربّية 

يهودعرب
نسبة اإلنفاق للنسمة في البلدات 

العربّية من مجموع اإلنفاق للنسمة في 
البلدات اليهودّية

71.482.386.8مديرّية الرفاه (شيكل للمواطن)

13.614.792.5رفاهية الفرد والعائلة (شيكل للمواطن)

خدمات لألوالد وأبناء الشبيبة
193.7404.247.9(شيكل للولد سّن 17-0)

 خدمات للمسّنني
416.4469.588.7(شيكل للمواطن, من سّن 65 فما فوق)

(شيكل  العقلية  اإلعاقات  ذوي  خدمات 
113.9158.072.1للمواطن)

42.155.575.9خدمات إعادة التأهيل (شيكل للمواطن)

8.510.283.3خدمات تصليحات (شيكل للمواطن)

0.71.450.0نشاطات مجتمعّية (شيكل للمواطن)

املصدر: وزارة الرفاه االجتماعّي, اإلنفاق على الرفاه في سلطات عربّية ويهودّية منتقاة 2006, بواسطة قسم إتاحة املعلومات
 

عدد املعاَجلني لكّل عامل اجتماعّي
مقابل   ,429 العربّية  والقرى  املدن  في  العدد  هذا  ويبلغ  اجتماعّي,  عامل  لكّل  املعاَجلني  عدد  معّدل   5.4 الرسم  يستعرض 
جودَة  للمعاَلج)  اإلنفاق  نسبة  إلى  (باإلضافة  اجتماعّي  عامل  لكّل  املعاَجلني  عدد  ويعكس  اليهودّية.  والقرى  املدن  في   349
العالج الكامنة, بالتالؤم مع موارد القوى البشرّية العاملة. وَوْفق استنتاجات مراقب الدولة, كّلما كان املستوى االقتصادّي 
معظم  تتَمْوَضع   44.(5.2 اجلدول  (راجعوا  أكبر  املعاَلج  على  اإلنفاق  معّدل  أصبح  أعلى,  احملّلـّية  للسلطة  االجتماعّي 
التي  احملّلـّية  السلطات  من   70 أصل  من   62 تدّنـًيا.  األكثر  الثالثة  العناقيد  في   (78 أصل  من   62) العربّية  احملّلـّية  السلطات 
تقبع في العناقيد الثالثة األكثر تدّنـًيا هي عربّية. مبلغ اإلنفاق للفرد املعاَلج في العناقيد الثالثة األكثر تدّنـًيا يتراوح بني 869 
شيكًال    2141 بني  املعاَلج  على  اإلنفاق  مبلغ  يتراوح  املرتفعة,  العناقيد  في   .(3 (العنقود  شيكًال   1054 َو   (1 (العنقود  شيكًال 

(العنقود 7)  َو 3522 شيكًال (العنقود 10).

تقرير مراقب الدولة 57ب, "موازنة خدمات الرفاه االجتماعي لبعض السلطات احمللية", القدس: مكتب مراقب الدولة, 2006.   44
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الرسم 5.4: معّدل عدد املعاَجلني للعامل االجتماعّي في بعض البلدات اليهودّية وبعض البلدات العربّية
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املصدر: وزارة الرفاه االجتماعّي, بواسطة قسم إتاحة املعلومات

اجلدول 5.2: معّدل اإلنفاق للمعالَج الواحد حسب العنقود االجتماعّي االقتصادّي 2006

عدد السلطات احملّلـّية العنقود
العربّية في العنقود 2

عدد السلطات احملّلـّية 
اليهودّية في العنقود 2

ج  ـَ معّدل اإلنفاق على املعال
(بالشيكل)1

18-869
2266983
32821,054
414201,611
51261,902
61151,807
7-192,141
8-222,258
9-62,305

10-23,522

املصدر:
1. مراقب الدولة, تقرير 57ب, للعام 2006

2. دائرة اإلحصاء املركزّية, املجالس احملّلـّية والبلدات حسب تسلسل تصاعدّي للمؤّشر االجتماعّي 
االقتصادّي.  التدريج حسب االنتماء للعنقود

انتشار الفقر في صفوف العائالت, واألنفس واألوالد
يعكس انتشار الفقر نسبة األنفس التي يقع دخلها الشهرّي حتت خّط الفقر. وحسب تعري� التأمني الوطنّي, يصل خّط 
الفقر إلى مبلغ يساوي متوّسط (median) الدخل الشاغر45 للنسمة املعيارّية.46 يقبع نحو نص� السّكان العرب حتت خّط 
با  مسِبّ إسرائيل.  في  الفقراء  مجموع  من   45% املباشرة,  والضرائب  التحويل  مدفوعات  بعد  العرب,  الفقراء  ويشّكل  الفقر, 

الدخل الشاغر= الدخل بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة.   45
النفس املعيارّية= باالعتماد على فرضّية أفضلّية احلجم, كّلما ارتفع عدد األنفس في البيت, ُمِنَح وزن هامشّي متناقص لكّل نسمة إضافّية.    46
 ;3.75=5  ;3.20=4  ;2.65=3  ; 2  = 2 وجرت موازنة عدد األنفس حسب سّلم يحّدد وحدة البيت األساسّية على أّنها نسمتان: النسمة الواحدة= 1.25; 

8=5.20, ومن 9 فما فوق, ينضاف 4.0 لكّل نسمة إضافّية.  ;  4.75=7  ;4.25=6
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الفقر الرئيسّيان في صفوف العرب هما: النسبة العالية للعائالت الكثيرة األوالد, والدخل املتدّني من العمل. وينبع املعطى 
الثاني (الدخل املتدّني من العمل) من األجر املتدّني, ومن نسبة مشاركة متدّنية للنساء في القّوة العاملة. في الكثير من 
األحيان, النتيجة هي ارتباط االقتصاد البيتّي ُمبعيل واحد. %57 من العائالت العربّية الفقيرة هي عائالت عاملة, مقابل 45% 

من العائالت اليهودّية الفقيرة.47
تفوق ِنسب الفقر في صفوف العرب, قبل مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة, نظيرَتها في صفوف اليهود بضعفني, وتصبح 
أكبر بثالثة أضعاف بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة. وال تؤّثر سياسة مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة على نحو 

متساٍو على املجموعتني السّكانّيتني, ونتيجة لذلك, فإّن الفجوات تأخذ باالّتساع (راجعوا الرسم 5.5).
الرسم 5.5: انتشار الفقر في صفوف العائالت, واألنفس, واألوالد قبل مدفوعات التحويل والضرائب 
املباشرة, بعد مدفوعات التحويل, وبعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة حسب املجموعة 

السّكانّية
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املصدر: مؤّسسة التأمني الوطنّي, تقرير الفقر وغياب املساواة في املدخوالت, 2006

نسبة تراجع انتشار الفقر بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة
يعرض الرسم 5.6 ِنَسب التراجع في انتشار الفقر بعد مدفوعات التحويل فقط, وبعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة 
مًعا. هنالك تراجع في نسبة الناجني من الفقر بعد مدفوعات التحويل, وكذلك بعد الضرائب املباشرة, وذلك بسبب التقليص 

في املخّصصات.
يعرض الرسم 5.6.1 نسبة الناجني من الفقر بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة بني العامني 2000-2005. من املالَحظ 
أّن نسبة التراجع في انتشار الفقر في صفوف العرب, على امتداد السنني, هي أقّل بكثير (مقارنة باليهود). وُيظهر الرسم 
كذلك أّن نسبة الناجني من الفقر آخذة بالتراجع في صفوف اليهود والعرب على حّد سواء, وعلى الرغم من ذلك, ُيالَحظ أّن 
معطيات  وَوْفق  العرب.  السّكان  صفوف  في  الفقر  نسب  على  تؤّثر  تكاد  ال  املباشرة  والضرائب  التحويل  مدفوعات  سياسة 
 9.5% املباشرة,  والضرائب  التحويل  مدفوعات  بعد   ,2005/6 العام  في  الفقر  من  العرب-  صفوف  -في  جنا  الوطنّي,  التأمني 

فقط من األنفس , َو %4.5 من األوالد , مقابل %36.7 من األنفس الفقيرة َو %22.4 من األوالد الفقراء في صفوف اليهود.
استعراض سنوي 2006, مؤسسة التامني الوطني, 2006. داخل  املدخوالت"  تقاسم  في  واملساواة  "الفقر  كوهني,  ورافاييال  اندفالد  ميري    47
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ا في صفوف اُملِسّنني, والقادمني اجلدد, والعائالت األحادّية (57.2%,  السياسة احلالّية تؤّدي إلى جناة من الفقر بنسب عالية نسبّيً
%46.7 َو %40.2 -على التوالي). ِنَسب هذه الفئات بني اليهود أعلى من نظيرتها في صفوف العرب. في صفوف العرب, هنالك 
نسبة عالية من العائالت التي تعتمد على ُمعيل واحد, وأخرى بدون معيل, وتلك التي تضّم 4 أوالد فما فوق. نسبة النجاة من 
الفقر في صفوف هذه العائالت تبلغ: %34.6; %24.3; %9.4 -على التوالي. في الواقع, ال تقّدم سياسة املخّصصات والضرائب 

املباشرة أّي حّل لعوامل الفقر التي متّيز السّكان العرب.
الرسم 5.6: نسبة التراجع في انتشار الفقر بعد مدفوعات التحويل

والضرائب املباشرة حسب املجموعة السّكانّية
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املصدر: تقرير الفقر وانعدام املساواة في تقاسم املدخوالت 2006  

الرسم 5.6.1: نسبة األنفس واألوالد الذين ينجون من الفقر بعد مدفوعات التحويل
والضرائب املباشرة 2005-2006 حسب املجموعات السّكانّية

24 22.6

16.4
13.7 12.9

9.5

20.8 19.3

13.8
11.3 9.9

4.6

45.9 47.4 46.7
43.9

38.2 36.735.9 37.3
34.4 34

25.7
22.4

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005

املصدر: تقرير الفقر وانعدام املساواة في تقاسم املدخوالت 2006  
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الفصل السادس: مؤّشر املساواة املوزون 2007
قيمة مؤّشر املساواة 2007 - 0.3500

الرفاه  اإلسكان;  الصّحة;  والتعليم;  التربية  التالية:  املجاالت  في  التجميعّية  اخلمسة  املؤّشرات  املوزون  املؤّشر  يشمل 
د وزن كّل من املؤّشرات التجميعّية حسب حّصة كّل منها في اإلنفاق القومّي. االجتماعّي; التشغيل. وقد ُحِدّ

يتضّمن اإلنفاق القومّي جميع املصروفات -العاّمة واخلاّصة- في كّل واحد من املجاالت. ميكن لإلنفاق القومّي -بهذا املفهوم- 
أن يشّكل قاعدة اختبار لتقدير قيمة كّل واحد من املجاالت اخلمسة في دولة إسرائيل. يشمل اإلنفاق العاّم مصروفات احلكومة 
واحلكم احملّلـّي واملؤّسسات التي ال تبتغي الربح; بينما يشمل اإلنفاق اخلاّص مجموع مصاري� القطاع اخلاّص التجارّي, واُألَسر 
واألفراد. بناًء على ذلك, تتأّثر قيمة املؤّشر املوزون من التغيير في قيم املؤّشرات التجميعّية, ومن التغّيرات في مجمل اإلنفاق 

القومّي في كّل واحد من مجاالت املؤّشر اخلمسة.
تشير قيمة مؤّشر املساواة املوزون للعام 2007 إلى ارتفاع في مستوى عدم املساواة بني اليهود والعرب, وبالتالي االبتعاد عن 
28 متغّيًرا آخر. هذه التغييرات تشّكل العامَل  12 متغّيًرا جديًدا إلى املؤّشر, مقابل حذف  املساواة املرجّوة. هذا العام أضي� 
واملؤّشرات,  املتغّيرات  منظومة  تغيير  بدون  وحّتى  ذلك,  من  الرغم  على   .0.3500 على  واستقراره  املؤّشر  الرتفاع  الرئيسيَّ 
حصل ارتفاع طفي� في قيمة مؤّشر 2007 مقارنة مبؤّشر 2006 (0.2867 مقابل 0.2845; راجعوا الرسم 6.1). تشير طريقتا 

االحتساب إلى ارتفاع في مستوى عدم املساواة.

الرسم 6.1: التغيير في قيمة مؤشر املساواة املوزون بني العامني 2007-2006
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تغّيرات في املؤّشرات التجميعّية
التغيير في قيم املؤّشرات التجميعّية يشّكل نتاًجا لتغّير في واحد أو أكثر من العوامل التالية:

داخل  العرب  السّكان  نسبة  إسرائيل:. 1  في  السّكان  مجموع  من  واليهود  العرب  السّكان  حّصة  في  تغيير 
ـِ  ب  2007 َو   2006 العامني  بني  ارتفعت  املثال,  سبيل  على  االرتفاع.  نحو  تّتجه  إسرائيل  في  العاّمة  السّكانّية  املجموعة 
زيادة حّصة املجموعة السّكانّية العربّية في  كن  ُمتْ الزيادة,  %19.9). وعلى ضوء هذه  %19.6 إلى  0.3 نقطة مئوّية (من 
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«كعكة» املوارد القومّية بالتالؤم مع تكاثرها الطبيعّي. وما يعنيه هذا األمر هو أّنه إذا لم يطرأ تغيير على قيم املتغّيرات 
انعدام  مستوى  فسيرتفع  إسرائيل,  في  للسّكان  العاّم  املجموع  في  العرب  السّكان  حّصة  تزايد  وتيرة  يواكب  بشكل 

املساواة على نحو مؤّكد.
درجة تأثير التغيير في قيمة املتغّيرات على نتائج املؤّشر تتأّثر بقّوة التغيير, وبعدد املتغّيرات  تغيير في قيم املتغّيرات: . 2
التي طرأ عليها التغيير (كّل ذلك بالنسبة إلى عدد املتغّيرات في هذا املؤّشر; يؤّثر التغيير في املتغّير الواحد على نتائج 

املؤّشر بقّوة أكبر كّلما كان عدد املتغّيرات في املؤّشر أقّل, وبالعكس).

 في ما يتعّلق مبؤّشر 2007, إّن التغيير في تركيبة  املتغّيرات (إضافة َو /أو إنقاص للمتغّيرات) هو السبب الرئيسّي في تغّير قيم 
املؤّشر. وبغية حتسني موثوقّية مؤّشر املساواة, فإننا نطمح إلى زيادة عدد املتغّيرات في املؤّشر َو /أو إخراج تلك املتغّيرات التي 
قد ُتشّوه الصورة أو جتعلها ضبابّية. ومع ذلك, ومبا أّن هذه التغييرات في احتساب املؤّشر متّس بالتواتر وبإمكانّية تنفيذ متابعة 

مقاَرنة على امتداد السنني, علينا عدم اإلكثار من هذه التغييرات.
ُيظهر الرسم 6.2 قيمة املؤّشر املوزون وقيم املؤّشرات التجميعّية اخلمسة في العام 2006 وفي العام 2007, وذلك بصيغتني: 

األولى صيغة احتساب 2006, والثانية صيغة االحتساب اجلديدة.

الرسم 6.2: قيم املؤّشرات التجميعّية في اإلسكان, والصّحة,
والتشغيل, والرفاه االجتماعّي, ومؤّشر املساواة املوزون 2006 - 2007
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احتساب اإلنفاق القومّي على التربية والتعليم, والصّحة, والرفاه االجتماعّي, 
واإلسكان, والتشغيل

قبل  التعليم  التعليم:  مؤّسسات  على  اخلاصَّ  واإلنفاَق  العامَّ  اإلنفاَق  التعليم  على  اجلاري  القومّي  اإلنفاُق  يشمل 
االبتدائّي, واالبتدائّي, والثانوّي, والنظرّي والتكنولوجّي, واملدارس الدينّية («يشيفاه»), واملدارس التوراتّية, ومؤّسسات التعليم 

فوق الثانوّي, ومؤّسسات التعليم العالي, ومؤّسسات لدورات واستكماالت للكبار.

مجموع اإلنفاق القومّي اجلاري على التعليم: 49,632 مليون شيكل
 

وتوفيَر  الربح,  تبتغي  ال  أخرى  وملؤّسسات  املرضى  لصناديق  مالّيًة  حتويالٍت  الصّحة  على  اجلاري  القومّي  اإلنفاُق  يشمل 
الصّحة,  وضريبَة  الصّحة,  على  القومّي  اإلنفاَق  كذلك  ويشمل  احلكومّية.  الصّحة  مؤّسسات  بواسطة  الصّحـّية  اخلدمات 

واملصروفاِت املباشرَة لُألَسر على األدوية واخلدمات الطّبـّية.

مجموع اإلنفاق القومّي اجلاري على الصّحة: 49,000 مليون شيكل

يشمل مجموُع اإلنفاق القومّي على الرفاه جميَع الدعومات املالّية ملؤّسسة التأمني الوطنّي, وميزانّية التنفيذ لوزارة 
العمل والرفاه االجتماعّي, وكذلك الدعومات غير املالية ملؤّسسة التأمني الوطنّي, والسلطات احملّلـّية, واملؤّسسات القومّية, 

واملؤّسسات احلكومّية التي ال تبتغي الربح, ووزارة العمل والرفاه االجتماعّي.

اجلدول 6.1: مرّكبات اإلنفاق القومّي على الرفاه 2006
مليون شيكل

57,000دعومات غير املالية ملؤّسسة التأمني الوطنّي 

4,254ميزانية التنفيذ لوزارة العمل والرفاه االجتماعّي

القومّية,  املؤّسسات  احملّلـّية,  السلطات  التأمني,  ملؤّسسة  مالية  غير  دعومات 
9.6املؤّسسات احلكومّية التي ال تبتغي الربح

61,264املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007, وكذلك تقرير التأمني الوطنّي 2006.

مجموع اإلنفاق القومّي اجلاري على الرفاه للعام 2006: 61,264 مليون شيكل

اُملَعّد  البناء  مساحة  في  الزيادة  أساس  على  اإلسكان  على  اخلاّص  القومّي  اإلنفاق  ر  يقدَّ اإلسكان:  على  القومّي  اإلنفاق 
للسكن, وبالتالؤم مع ارتفاع أسعار خدمات اإلسكان لُألَسر. وهذه تشمل صيانَة الشّقِة اجلاريَة, واستهالَك خدمات الشّقة 
الذي جرى احتسابه بتقييد أجر بديل لشّقة في شقق متساوية من حيث املساحة في بلدة أو منطقة معطاة. تشمل املصروف 

احلكومّية في هذا املجال املاّدة 42 (ِمَنح وسوبسيديا) وكذلك املاّدة 70 (اإلسكان من مجموع ميزانّية وزارة اإلسكان).
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اجلدول 6.2: مرّكبات اإلنفاق القومّي على اإلسكان 2006
مليون شيكل

67,853اإلنفاق القومّي على اإلسكان 

5,031مصاري� احلكومة

72,884املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزّية, الكتاب اإلحصائّي السنوّي إلسرائيل 2007

مجموع اإلنفاق القومّي اجلاري على اإلسكان للعام 2006: 72,884 مليون شيكل

احتساب  وبغية  التشغيل.  على  القومّي  لإلنفاق  تقديًرا  املركزّية  اإلحصاء  دائرة  ُجتري  ال  التشغيل:  على  القومّي  اإلنفاق 
بتشجيع  تهتّم  التي  احلكومّية)  الوزارات  جميع  (في  امليزانّية  بنود  جميُع  اسُتعِرضْت  املضمار,  هذا  في  القومّي  اإلنفاق 

التشغيل.
اجلدول 6.3 مرّكبات اإلنفاق القومّي على التشغيل 2006

مليون شيكلرقم البنداسم البند في امليزانّيةالوزارة
4061122.3مساعدة لألفراد- تشغيلديوان رئيس احلكومة 

40612422.6مساعدة املصالح التجارّية

507070.067إرشاد وتأهيل عاملنيوزارة املالّية

507082.8مشروع "عتيدمي" للقطاع العاّم

83062,108استثمار في الشركات (قطارات إسرائيل, أجسام مأزومة وغيرها)

7101027.9تشغيل وإنتاجوزارة األمن الداخلّي

20220311استكمال وإرشادوزارة التربية والتعليم

23061870تشغيل املعاقني في أجسام عاّمة وجتارّيةوزارة الرفاه االجتماعّي

6840.2وحدة العّمال األجانب

2404021.1استكمال وإرشادوزارة الصّحة

30021919.7مساعدة في تدعيم التشغيل في القطاع اخلاّصوزارة استيعاب القادمني اجلدد

30022072.6مساعدة في تشغيل القادمني اجلدد

3002237.5مساعدة في تشغيل القادمني اجلدد املستقّلني, مبادرات مهنّية- جتارّية

323,007دعم منتوجات عاّمة

361,698وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل

382,041دعم فروع االقتصاد
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مليون شيكلرقم البنداسم البند في امليزانّيةالوزارة
7651.6دعم فروع الصناعة

37257.9وزارة السياحة

سوبسيديا لالعتمادات املالّية 
وتخفيض األسعار

أو  َو/  باملؤّشر  الربط  (تأمني  االقتصاد  في  املختلفة  بالفروع  الربط  تأمني 
4421قيمة العملة. دعم اعتمادات مالّية للفرع وغيرها)

9,882املجموع

www.mof.gov.il املصدر: ميزانّية الدولة 2006, موقع وزارة املالّية
املجموع العاّم لإلنفاق القومّي اجلاري على التشغيل للعام 2006: 9,882 مليون شيكل

تغييرات في اإلنفاق القومّي على الصّحة واإلسكان والتربية والتعليم والتشغيل والرفاه
التربية  املؤّشر (الصّحة, اإلسكان,  القومّي مباليني الشواقل في كّل واحد من مجاالت   َمبالغ اإلنفاق    6.4 يستعرض اجلدول 
والتعليم, التشغيل والرفاه االجتماعّي). حصل (باألسعار اجلارية) ارتفاع في مبلغ اإلنفاق القومّي في كّل واحد من املجاالت, 

ما عدا مجال التشغيل (راجعوا الرسم 6.3) .
الرسم 6.3: اإلنفاق القومّي للمؤّشرات اخلمسة التجميعّية, مؤّشر 2006 ومؤّشر 2007 (ماليني 

الشواقل)
243,002

45,29344,090
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49,97249,000
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 ُيظهر اجلدول 6.4 حّصة كّل مجال (بالنسب املئوّية) من مجموع اإلنفاق القومّي في املجاالت اخلمسة. وحسب هذا املعطى 
يتحّدد وزن املؤّشر التجميعّي في كّل واحد من املجاالت: مجال اإلسكان هو األكثر «ثقًال» بسبب حّصته املرتفعة في اإلنفاق 
على   4.1%  ,20.6%  ,25.2%  ) والتشغيل  الصّحة  والتعليم,  التربية  االجتماعّي,  الرفاه  تنازلّي:  بترتيب  يليه   ,(30%) القومّي 
باإلنفاق  مقارنة  اإلسكان  على  القومّي  اإلنفاق  حّصة  في   0.7% بنسبة  ارتفاع  حصل  الفائتة,  بالسنة  مقارنة  التوالي). 
%0.9  في حّصة اإلنفاق القومّي على التشغيل (من  %30.0), وتراجع بنسبة  إلى   29.3% القومّي في املجاالت األخرى (من 

%5 إلى 4.1%).
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اجلدول 6.4: احتساب قيمة املؤّشر املوزون
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 التربية
45,29349,97220.620.60.34200.33300.34130.07040.06850.070224.723.920.1والتعليم

20.20.20760.21080.21080.04160.04250.042514.614.812.1 44,09049,00020.0الصّحة

64,58372,88429.330.00.14450.14610.27060.04240.04380.081214.915.323.2اإلسكان

 الرفاه
55,29061,26425.125.20.44180.45890.55950.11100.11570.141139.040.340.3االجتماعّي

10,9019,8825.04.10.38820.39910.37050.01920.01620.01516.85.74.3التشغيل

 220,157243,002100100.0   0.28460.28670.3500100.0100.0100.0

نسبة مساهمة كّل واحد من املؤّشرات التجميعّية في قيمة املؤّشر املوزون
تتعّلق نسبة مساهمة كّل واحد من املؤّشرات التجميعّية في املؤّشر املوزون بقيمة املؤّشر التجميعّي ووزنه. يتعّلق التغيير 

بنسبة مساهمة كّل واحد من املؤّشرات (مقارنة مبؤّشر 2006), في قّوة التغيير في قيم املؤّشرات وأوزانها.
الرتفاع  الرئيسّي  السبب   .40.3% وتبلغ  االجتماعّي,  الرفاه  مؤّشر  من  جاءت  املوزون  املؤّشر  لقيمة  األعلى  املساهمة  نسبة 
نسبة مساهمة مؤّشر الرفاه هو االرتفاع في قيمة مؤّشر الرفاه. ارتفعت نسبة مساهمة مؤّشر اإلسكان ارتفاًعا بالًغا من 
%14.9 في العام 2006 إلى %23.2 في العام 2007, بسبب االرتفاع الكبير في قيمة مؤّشر اإلسكان, نتيجة إضافة متغّيرين 
جديدين (لوال هذه اإلضافة في املتغّيرات, لوصلت مساهمة مؤّشر اإلسكان في العام 2007 إلى %15.3).  يعتبر هذا املؤّشر 

األكبر وزًنا; ولذا فنسبة مساهمته أكثر حساسية للتغييرات في قيمته.
حصل تراجع في مساهمة كّل واحد من املؤّشرات الثالثة املتبّقية لقيمة املؤّشر. ينبع التراجع في مجال اإلسكان من تراجع 
وزن املؤّشر, وينبع التراجع في مؤّشر التعليم من تراجع في قيمة املؤّشر. مؤّشر التعليم هو املؤّشر التجميعّي الوحيد الذي 
يشير إلى تراجع في مستوى عدم املساواة باملقارنة مع مؤّشر 2006, وينسحب األمر على مقياس دالئل مؤّشر 2006 ومقياس 
والقيمة)  الوزن  (في  املؤّشر  هذا  في  التغييرات  ألّن  األخرى,  هي  تراجعت  الصّحة  مؤّشر  مساهمة  نسبة  اجلديد.  االحتساب 

كانت طفيفة -مقارنة بالتغييرات في املؤّشرات األربعة األخرى.
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فهرست املتغّيرات
يهودعربمؤّشر الصّحة

2006200720062007املتغّيررقمدالئل

متوّسط العمر 
املتوّقع

74.974.978.278.4متوّسط العمر املتوّقع عند الوالدة - ذكور1

78.478.582.282.4متوّسط العمر املتوّقع عند الوالدة - إناث2

عادات صّحّية
46.143.131.830.3نسبة املدّخنني بني السّكان - رجال3

7.56.921.820.8نسبة املدّخنني بني السّكان - نساء4

نسب الوفاة 
 vلكّل أل)

نسمة)

8.38.43.83.6نسبة وفاة الرّضع لكّل 1000 والدة حّي5

0.70.70.20.2وفاة في سّن 1-4 - ذكور 6

0.50.50.20.2وفاة في سّن 1-4 - إناث7

0.30.30.10.1وفاة في سّن 10-14 – ذكور8

0.10.10.10.1وفاة في سّن 10-14 – إناث9

1.21.20.91.0وفاة في سّن 20-24 – ذكور10

0.30.30.30.3وفاة في سّن 20-24 – إناث11

2.01.91.91.8وفاة في سّن 40-44 – ذكور12

1.01.00.90.9وفاة في سّن 40-44 – إناث13

16.315.911.010.6وفاة في سّن 60-64 – ذكور14

10.29.96.46.0وفاة في سّن 60-64 – إناث15

83.687.281.878.1وفاة في سّن 80-84 – ذكور16

86.687.767.263.3وفاة في سّن 80-84 – إناث17

يهودعربمؤّشر اإلسكان
2006200720062007املتغّيررقمدالئل

توافر اإلسكان

92.693.070.070.0نسبة القاطنني في شّقة ممتَلـكة1
617.4769.4قيمة شّقة ممتلكة2
نسبة الشقق التي ُتبنى مببادرة حكومّية من مجموع بدايات 3

تعداد  يبلغ  التي  والقرى  املدن  في  السكن  بغرض  البناء 
فوق فما  مواطن  سّكانها 10,000 

3.324.2

4.04.03.93.9معّدل الغرف في الشّقة الواحدة4رفاهية اإلسكان
1.41.40.90.9معّدل األفراد في الغرفة الواحدة5

1549.616122604.42647.6معّدل اإلنفاق الشهرّي لألسرة على اإلسكان6جودة املسكن
204.4202.8250.4258.6معّدل اإلنفاق الشهرّي على مدفوعات األرنونا7



∑≤

مؤشر املساواة بني املواطنني اليهود والعرب في إسرائيلتقرير سيكوي ∑∞∞≥

يهودعربمؤّشر التعليم
2006200720062007املتغّيررقمدالئل

موارد جهاز 
التعليم

29.329.024.324.4معّدل عدد الطّالب في الصّ� في املرحلة االبتدائّية1

30.730.428.527.8معّدل عدد الطّالب في الصّ� في املرحلة فوق االبتدائّية2

1.61.9معّدل ساعات التدريس للطالب في املرحلة االبتدائّية3

1.72.0معّدل ساعات التدريس للطالب في املرحلة فوق االبتدائّية4

67.274.5نسبة املعّلمني األكادميّيني5بنية حتتّية تربوّية

5.63.2نسبة املعّلمني غير املؤّهلني6

املشاركة في 
التعليم

اليومّية في 7 نسبة املشاركة في روضات األطفال واحلضانات 
سّن عامني

6.135.2

اليومّية في 8 نسبة املشاركة في روضات األطفال واحلضانات 
سّن 4-3

57.589.3

8.98.04.64.0نسبة التسّرب بني طّالب الصفوف التاسعة- الثانية عشرة9

10-20 العمرّية   الفئة  نسبة الطّالب في اجلامعة من مجموع 
34

3.03.29.09.3

نواجت تربوّية

11.011.112.612.7متوّسط عدد سنوات الدراسة حسب املجموعة السّكانّية11

نسبة أصحاب 0-8 سنوات دراسّية من مجموع أبناء 15 عاًما 12
فما فوق

30.330.010.810.0

نسبة أصحاب 13 سنة دراسّية فما فوق من مجموع ابناء 15 13
فما فوق

19.044.0

طّالب 14 مجموع  من  البجروت  شهادة  مستحّقي  نسبة 
الصفوف الثانية عشرة

48.750.055.656.0

األدنى 15 احلّد  تستوفي  التي  البجروت  شهادة  حاملي  نسبة 
الصفوف  لطّالب  الكّلّي  املجموع  من  للجامعات  للقبول 

الثانية عشرة

29.632.046.447.0

58.973.6معّدل عالمات امليتساف – الصفوف اخلامسة16

52.867.7معّدل عالمات امليتساف - الصفوف الثامنة17
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يهودعربمؤّشر التشغيل
2006200720062007املتغّيررقمدالئل

املدنّيةالعاملة في القّوة املشاركة 

59.959.860.260.4نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 15 فما فوق - رجال1
17.617.954.655.1نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 15 فما فوق - نساء2
3.74.010.610.4نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 317-15
37.237.743.243.1نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 424-18
53.856.880.280.3نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 534-25
52.956.783.083.3نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 644-35
41.846.381.381.7نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 754-45
21.121.458.459.9نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 864-55
2.43.110.110.2نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في سّن 65 فما فوق9

9.18.911.812.2نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في صفوف أصحاب 0-4 سنوات دراسّية10
32.932.826.627.3نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في صفوف أصحاب 8-5 سنوات دراسّية11
40.340.352.252.3نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في صفوف أصحاب 9-12 سنوات دراسّية12
48.247.168.667.7نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في صفوف أصحاب 13-15 سنة دراسّية13
76.175.878.777.9نسبة املشاركة في القّوة العاملة املدنّية في صفوف أصحاب 16 سنة دراسّية فما فوق14

11.411.29.08.8نسبة غير املشّغلني - رجال15املشّغلنيغير 
11.813.110.410.2نسبة غير املشّغلني - نساء16

املشّغلني

8.48.414.614.7نسبة املشّعلني في مهنة أكادميّية 17

10.410.416.216.3نسبة املشّغلني في مهن حّرة وتقنّية 18

2.32.37.47.3نسبة املشّغلني كمديرين19

7.16.918.118.0نسبة املشّغلني في األعمال املكتبّية20

16.316.219.720.1نسبة املشّغلني كوكالء مبيعات وعمال خدمات21

2.12.11.41.4نسبة املشّغلني كعّمال مهنّيني في الزراعة22

40.440.715.415.2نسبة املشّغلني كعّمال مهنّيني في الصناعة والبناء وآخرين23

13.112.77.27.2نسبة املشّغلني كعّمال غير مهنّيني24

3.03.01.81.8نسبة املشّغلني في فرع الزراعة25

16.615.416.215.9نسبة املشّغلني في فرع الصناعة26

0.40.40.90.9نسبة املشّغلني في فرع الكهرباء واملاء27

16.717.83.63.5نسبة املشّغلني في فرع البناء28

16.213.213.216.2نسبة املشّغلني في فرع التجارة باجلملة وباملفّرق 29

5.65.44.04.2نسبة املشّغلني في فرع خدمات االستضافة30

6.66.66.66.6نسبة املشّغلني في فرع املوصالت, التخزين واالّتصال 31

1.01.03.73.7نسبة املشّغلني في فرع املصارف, والتأمني واألموال32

6.36.313.814.2نسبة املشّغلني في فرع اخلدمات التجارّية33

3.23.15.75.4نسبة املشّغلني في فرع اإلدارة العاّمة34

12.012.512.913.0نسبة املشّغلني في فرع التربية والتعليم35

7.47.310.910.9نسبة املشّغلني في فرع خدمات الصّحة والرفاه والتمريض36

3.43.45.05.0نسبة املشّغلني في فرع اخلدمات املجتمعّية37

0.80.61.71.7نسبة املشّغلني في فرع خدمات االقتصادات املنـزلـّية38
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يهودعربمؤشر الرفاه االجتماعي
2006200720062007املتغيررقمدالئل

اإلنفاق على 
الرفاه

328348493508.6مجموع معدل اإلنفاق للنسمة على الرفاه1

429349معدل عدد املعاجلني للعامل االجتماعي الواحد2

انتشار الفقر

التحويل 3 مدفوعات  قبل  العائالت  صفوف  في  الفقر  انتشار 
والضرائب املباشرة

56.356.930.330.4

التحويل 4 مدفوعات  قبل  األنفس  صفوف  في  الفقر  انتشار 
والضرائب املباشرة

58.859.227.027.4

التحويل 5 مدفوعات  قبل  األوالد  صفوف  في  الفقر  انتشار 
والضرائب املباشرة

65.565.730.431.4

38.740.911.711.8انتشار الفقر في صفوف العائالت بعد مدفوعات التحويل 6

40.743.512.513.1انتشار الفقر في صفوف األنفس بعد مدفوعات التحويل7

47.350.517.719.2انتشار الفقر في صفوف األوالد بعد مدفوعات التحويل8

التحويل 9 مدفوعات  بعد  العائالت  صفوف  في  الفقر  انتشار 
والضرائب املباشرة

45.947.814.715.0

التحويل 10 مدفوعات  بعد  األنفس  صفوف  في  الفقر  انتشار 
والضرائب املباشرة

48.250.315.015.7

التحويل 11 مدفوعات  بعد  األوالد  صفوف  في  الفقر  انتشار 
والضرائب املباشرة

55.758.020.221.7

لدى 12 التحويل  مدفوعات  بعد  الفقر  من  الناجني  نسبة 
العائالت

31.328.161.361.0

30.726.753.752.1نسبة الناجني من الفقر بعد مدفوعات التحويل لدى األنفس13

27.723.141.938.9نسبة الناجني من الفقر بعد مدفوعات التحويل لدى األوالد14

والضرائب 15 التحويل  مدفوعات  بعد  الفقر  من  الناجني  نسبة 
املباشرة في صفوف العائالت

18.516.051.550.1

والضرائب 16 التحويل  مدفوعات  بعد  الفقر  من  الناجني  نسبة 
املباشرة في صفوف األنفس

17.915.044.442.6

والضرائب 17 التحويل  مدفوعات  بعد  الفقر  من  الناجني  نسبة 
املباشرة في صفوف األوالد

15.011.833.530.8
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الرئيس املشارك
پروفيسور چابريئيل سلومون

أعضاء الهيئة اإلدارية
د. محمد أمارة

د. يوس� جبارين
پروفيسور شلومو حسون

د. رمزي حلبي
د. نهاية داوود

پروفيسور سارة سترومزا
السيدة ماري شويتسر

احملامية نسرين عليمي- كبها
پروفيسور عبدالله غرة

السيدة پاتسي لندا
د. ألون ليئيل

السفير (املتقاعد) بنيامني ناڤون
رؤساء الهيئة اإلدارية السابقون

د. خالد أبو عصبة
پروفيسور يتسحاق چال-نور

املرحوم السفير حنان بار- أون
د. حامت كناعنه

املرحوم د. يسرائيل كاتس

مديران مشاركانطاقم سيكوي
شالوم (شولي) ديختر, مدير عام مشارك

احملامي علي حيدر, مدير عام مشارك
أعضاء طاقم سيكوي
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