מועסקי ערבי
בענ ההי טק
יאסר עואד

 .1הקדמה
ענ ההי טק נחשב ,מאז ראשית שנות התשעי  ,החוד חנית של התפתחות הכלכלה העולמית
והמקומית ה לשיפור רמת החיי  ,דר עליית התשואה להשכלה וליכולת האישית ,של אוכלוסיית
העובדי וה כראי לקדמה טכנולוגית ודר השתלבות בטוחה לשוק העבודה של המחר .יחד ע
זאת ,הרמה הטכנולוגית הגבוהה הפכה את שוק העבודה לדינאמי ולמסוכ יותר עבור עובדי
משכילי  .לאור זאת ,תנודתיות גבוהה מאפיינת את שוק ההי טק בנוס לאי יציבות במקו
העבודה ומנגד לתמורה גבוהה 1אשר כרוכה בענ הזה .עובדי אוהבי סיכו  ,ינצלו את שוק
העבודה החדש )ענ ההי טק( בכדי להחזיר כמה שיותר מהר את השקעת בהשכלה .לעומת
עובדי שונאי סיכו שמוותרי על ההשתלבות בענ ההי טק לטובת עבודה יותר בטוחה ע שכר
יותר נמו  .2שנאת/אהבת סיכו תלויה בפונקצית התועלת של הפרט אשר מושפעת ממשתני רקע
ותרבות.

 .2חינו טכנולוגי באוכלוסייה הערבית
האוכלוסייה הערבית השכילה להבי את התועלת הכלכלית בענ בשלהי שנות התשעי  .הנתוני
מראי שחל גידול באחוז התלמידי בכיתות י"ב במגזר הערבי שלומדי בנתיב הטכנולוגי מ
 20.9%בשנת  1998ל  36.8%בשנת ) 2003הודעה לעיתונות מס'  ,240/2005בתארי ,2.11.2005
הלמ"ס( .במיוחד בולטת עליה גבוהה באחוז התלמידי באשכול מערכות עתירות מדע וידע בי
השני  1998ו  2003מ  10.0%ל  23.2%בהתאמה .יתרה מזאת ,אחוז תלמידי י"ב הזכאי לתעודת
בגרות ועומדי בדרישות הס של האוניברסיטאות עמד על  61.7%בענ הטכנולוגי בשנת ,2003
ובמיוחד באשכול מערכות עתירות מדע וידע שעמד על  88.3%וזהו האחוז הגבוה ביותר מבי כל
האשכולות בביה"ס.
לוח  :1סטודנטי ערבי באוניברסיטאות  ,לפי מקצוע בשני 1999 2005
שנה סה"כ סטודנטי
מה  :בהנדסה
מה  :במדעי
3
מדויקי
925
1,060
7,708
1999
962
1,183
8,755
2001
1,022
1,142
9,263
2002
849
1,093
9,119
2003
881
1,130
9,804
2004
950
1,160
10,925
2005
מקור :שנתוני סטטיסטי לישראל  ,1999 2005הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לוח  1מלמד שחלה עליה של  9.4%במספר הסטודנטי הערבי שלומדי בתחו המדעי
המדויקי  ,ותחת ההנחה )אומד ראלי( שרק  15%מאלו שלומדי הנדסה לומדי בתחו ההי טק
 1השפעת הטרוגניות ההשכלה על השכר :עדות אמפירית מענף התעשייה ,גיא נבון ,סדקת מאמרים לדיון יוני  ,2004בנק
ישראל.
 2שינויים טכנולוגים ,שנאת סיכון והתפתחות שכר ,עדית יוטב-סולברג ,סדרת מאמרים לדיון ,ינואר  ,2004בנק ישראל.
 3מדעים מדויקים :מתמטיקה ,סטטיסטיקה ,פסיקה ,כימיה ,מדעי מחשב ,הנדסת חשמל /מכונות /אלקטרוניקה
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)הנדסת מחשבי ( ,יוצא אפוא ,כ  1,300בוגרי
המדויקי .

ערבי

מסיימי

את לימודיה

תרשי  :1אחוז סטודנטי ערבי מסה"כ ולפי תחו לימוד בשני 1999 2005

במדעי

4

בשלוש השני האחרונות התייצב אחוז הסטודנטי הערבי שלומדי לקראת תואר בהנדסה
ובמדעי מדויקי סביב  6.0% 5.0%כפי שנית ללמוד מתרשי .1

 .3ענ ההי טק בישראל
קיימות כמה הגדרות לענ ההי טק בעול  .אחת ההגדרות המקובלות בלמ"ס היא ה ) ICT
 .5 (Information and Communication Technologistבסקירה שלנו נאמ הגדרה יותר רחבה
אשר כוללת את הענפי שבהערה  .26ענ ההי טק מחולק לשני ענפי משניי  ,הענ המשני
הראשו נקרא ענ התעשייה בהי טיק ,והוא כולל :תעשיית מכונות למשרד ,לחשבונאות ומחשבי
)קוד  ,(30תעשיית רכיבי אלקטרוניי )קוד  ,(32תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני )קוד ,(33
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה )קוד  (34ופיקוח ותעשיית כלי טייס )קוד  .(355הענ המשני השני
נקרא ענ השירותי בהי טיק ,והוא כולל :תקשורת )קוד  ,(66שירותי מחשב )קוד  (72ומחקר
ופתוח )קוד  .(73ההגדרה הנ"ל לא כוללת תעשיית תרופות לבני אד או לשימוש ווטרינארי )קוד
.(245
ענ ההי טיק 6בישראל מתאפיי בקצב קליטת עובדי גבוה כ  7.7%שנתית לעומת  2.3%במשק
בכלל בי השני  .1995 2005התפלגות גיל המועסקי בענ כדלקמ  10% :עד גיל  50% ,24בטווח
גילאי  .25 34כשליש מהמועסקי בענ נשי  .היצוא מהענ מהווה  30%מסה"כ יצוא סחורות
ושירותי בשנת  .2005חלקו של הענ בתמ"ג )תוצר לאומי גולמי( מעל ) 10%תמ"ג כ  550מ' (.
הצמיחה השנתית הממוצעת בתוצר ההי טק כ  7.2%לעומת  2.9%בתמ"ג ו  3.2%בתוצר העסקי
בי השני  .1997 2005הענפי המובילי בשירותי ה חברות הזנק ,תוכנה ומו"פ .ובענ
התעשייה ,רכיבי אלקטרוני .

 4מקור :שנתונים סטטיסטים לישראל  ,1999-2005הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(.
 5לא כולל תעשיית מכונות משרד ,לחשבונאות ומחשבים )קוד  30בסיווג ענפי כלכלה בלמ"ס( ,וגם תעשיית כלי טייס )קוד
 355בסיווג ענפי כלכלה בלמ"ס(.
 6הודעה לעיתונות מס'  ,72/2006בתאריך " ,5.4.2006אומדן ענפי הטכנולוגיה  ,ICTלשנת  ,"2005הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
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התפלגות היצוא ,כמעט רבע לארה"ב ,ורבע לאיחוד האירופי ,וכ  30%נוספי לאסיה .ההוצאה על
מו"פ בענ כאחוז מתמ"ג בשנת  ,2002עמד בישראל על  ,3.34%בארצות הברית על 0.62%
ובאנגליה על  .0.32%הוצאה לאומית למו"פ כאחוז מתמ"ג בישראל עמדה על  4.8%בשנת 2002
כאשר חלקה של הממשלה  1.05%והשאר מהמגזר העסקי ,לעומת  2.1%במדינות .OECD
שכר ממוצע למשרת שכיר בענ כמעט פי שתיי משכר ממוצע במשק
לעומת  – (7,100מחירי  45% .2004מהמועסקי היהודי נמצאי בענ
השירותי ( לעומת  55%מהמועסקי הערבי )  45%בענ השירותי (.
בקרב העובדי הערבי בענ מוער בפחות מ  10.0%ורוב עובדות
התעשייה.

למשרת שכיר )13,800
התעשייה ) 55%בענ
אחוז הנשי הערביות
בענ השירותי ולא

 .4ערבי בהי טק
קיי רצו אמיתי בקרב האוכלוסייה הערבית להשתלב בעול ההי טק ,עליה תלולה באחוז
בביה"ס אשר לומדי בנתיב הטכנולוגי בנוס לעליה במספר )אחוז( הסטודנטי
התלמידי
אשר לומדי במקצועות של מדעי מדויקי  ,מעידי על כ שהאוכלוסייה הערבית רואה בענ
ההי טק כמנו לשיפור כלכלי ושדרוג מדעי ותרבותי .יחד ע זאת ,חלק גדול מאוד מהכישרונות
המתאימי לא מצליחי למצוא עבודה בענ וה פוני לעבודה עצמאית כמו מסחר ,מת שירות
חומרה ותוכנה למשקי בית ועוד.
לוח  :2שכירי יהודי וערבי בענ ההי טק  ,בשני 1995 2005

שנה
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

שכירי
יהודי
)אלפי (
106.8
113.4
118.7
132.7
141.0
174.9
190.8
175.9
174.9
180.4
187.0

שכירי
ערבי
)אלפי (
2.8
1.8
3.0
3.3
4.7
7.2
7.7
7.3
7.2
8.0
8.0

סה"כ
שכירי
)אלפי (
109.6
115.2
121.7
136.0
145.7
182.1
198.5
183.2
182.1
188.4
195.0

אחוז שכירי
ערבי בענ
2.6%
1.6%
2.5%
2.4%
3.2%
4.0%
3.9%
4.0%
4.0%
4.2%
4.1%
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אחוז שכירי ערבי
בענ מסה"כ שכירי
ערבי
1.3%
0.8%
1.2%
1.3%
1.9%
2.7%
2.8%
2.7%
2.5%
2.6%
2.7%

אחוז שכירי יהודי
בענ מסה"כ שכירי
יהודי
7.4%
7.7%
8.0%
8.8%
9.0%
10.7%
11.3%
10.3%
10.1%
10.1%
10.0%

לוח  2מלמד שמספר השכירי הערבי שעובדי בענ ההי טק עומד על  ,8,000מספר זה כולל
שכירי לא יהודי אינ דוברי ערבית .לאור זאת ,מספר השכירי מוער בכ ) 5,600אומד  .(8ג
בלי התיקו הזה ,אחוז השכירי הערבי בענ ההי טק ) 4.1%אחרי התיקו האחוז יורד ל 2.8%
בלבד( שלא השתנה בחמש השני האחרונות ,ואחוז השכירי הערבי בענ ההי טק מסה"כ
שכירי ערבי במשק  , 2.7%לעומת  10.0%בקרב היהודי  .במילי אחרות ,הסיכוי של משכיל
יהודי בהי טק למצוא עבודה שכירה בענ גדולה פי  4מערבי ע נתוני זהי .
7מיכל אבוגנים & מרק פלדמן ,אפריל " .2002התפתחות ענף ההי-טק בישראל בשנים  :1999-1995כוח אדם ושכר" ,סדרת
ניירות עבודה מס'  ,1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלים .וסקר כוח אדם לשנת  ,2005פרסום מס'  ,1276לשכה
מרכזית לסטטיסטיקה.
 8כ 30%-מהשכירים "הערבים" אינם דוברי ערבית או שדתם לא הוגדרה ע"י המדינה ,סביר להניח שאלו עולים מברית
המועצות לשעבר.

3

תרשי  :2שכירי ערבי ויהודי בענ ההי טק  ,לפי שני
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החסמי והמכשולי שעומדי בפני האקדמאי הערבי בענ ההי טק אינ שוני במהות
מאלו שבשירות המדינה .הפעילות היצירתית בחברות ההי טק ממונעת ע"י עיקרו עלות תועלת
שתומ בעיקרו גיוו ההו האנושי .עבור זה נקרא גיוו ) (diversityבהו האנושי ועבורנו זה
נקרא ייצוג הול .
בשנה האחרונה יזמה עמותת סיכוי פעילות ממוקדת מטרה בכמה חברות בענ ההי טק ובראש
חברת  HP-Indigoלהגברת המודעות בצור לגיוו ההו האנושי שלה וסלילת הדר בפני
אקדמאי ערבי לעבודה בחברות אלו .זאת ועוד ,הקימה עמותת סיכוי מאגר נתוני לאקדמאי
ערבי בכלל ובמיוחד בוגרי בתחו המדעי המדויקי בכדי להקל ולעזור ,בי היתר ,לחברות
ההי טק בגיוס עובדי חדשי מהאוכלוסייה הערבית.
חשוב לציי כתוצאה מהפעילות של עמותת סיכוי ,חלק מהחברות החלו לנהוג ,בדומה לחברות
במדינות אירופה וארצות הברית ,במאמצי לגיוו ההו האנושי ובניית צעדי אמו כלפי החברה
הערבית מבלי להתפשר על הטיב והאיכות הנדרשת מ המועמדי החדשי  .המחויבות לגיוו
אנושי הופכת בעצ ימי אלה להיות חלק מ החוזי של חברות היי טק רבות ע חברות ההשמה
עמ ה קשורות .מהל זה כולל העברת סדנאות בקרב אקדמאי ערבי בכתיבת קורות חיי
וראיונות עבודה בענ ההי טק ,העברת ימי עיו בקרב מתבגרי  ,תלמידי י"א ו י"ב ערבי
וחשיפת לעול ההי טק ,ועוד.

 .5סיכו
לאור הנתוני שהוצגו לעיל נית לקבוע שהאוכלוסייה הערבית ערה לשינויי המבניי במשק
הישראלי וערה לכיווני ההתפתחות בענפי הכלכליי  ,אבל מנגד ישנ חסמי בלתי נראי
שמונעי מבוגרי החברה הערבית להשתלב בענפי כלכלה מתקדמי ו/או למלא תפקידי מפתח
בענפי אלו .הדר היחידה לבניית חברה נאורה שמכבדת את כל חבריה ללא הבדיל של גזע ,מי ,
דת ולאו היא דר שיתו פעולה ושותפות בעשייה ובקבלת ההחלטות .על כל חברה בענ ההי
טיק ,שמאמינה בגיוו ההו האנושי שלה ,לבצע בדיקה מעמיקה במער של גיוס כוח אד ,
 9מקור :ראה הערה 7
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ולזהות את החסמי המקשי על מועמדי ערבי להיקלט .בנוס לכ חשוב לטפל בדרישות
התפקידי  ,בקריטריוני לסינו מועמדי ובמנגנו לבחירת עובדי חדשי  .על כל מערכת
ארגונית לבדוק את האקלי ואת הפרוצדורה הפני ארגונית ,במטרה לזהות ולתק נורמות
ותפיסות שעלולות לבלו ולחסו עובדי ערבי .
רוב החברות בענ ההי טק  ,ובענפי שירותי כלכליי אחרי  ,במדינות דמוקרטיות כגו ארה"ב,
קנדה ואנגליה ,השכילו להבי את הסכנה הכלכלית חברתית הטמונה באי גיוו בהו האנושי
שלה החלו בשני האחרונות להשקיע יותר במנגנוני פיקוח בכדי להבטיח יותר  . diversityמנגד
החברות בישראל עדיי מפגרות בנושא זה למרות קיומ של חוקי עבודה שאוסרי אפליית
בקבלת עובדי על רקע מי  ,לאו וגזע ועדיי לא השכילו את הסכנה הטמונה באפליה זו .הקמת
הנציבות לשוויו הזדמנויות 10שפעילותה ,מעמדה ועצמאותה מעוגני בחוק ,אמורה לפעול ביתר
יעילות כנגד האפליה ,לקד שוויו הזדמנויות והעדפה מתקנת ,להשגיח ,לפקח ולעקוב אחר יישו
החוקי הרלוונטיי באופ שיבטיח שינוי ממשי.
קיי צור בהקמת ועדת מעקב שמורכבת מאנשי מקצוע ,אנשי ציבור  ,נבחרי וחברי כנסת
)וועדה אפוליטית אד הוק לנושא הייצוג בשירות המדינה( שתבדוק מדוע ההחלטות והחוקי
הרלוונטיי אינ מיושמי בכדי להגביר את הלח במסדרונות הכנסת והממשלה .
תנאי הכרחי ואולי המכריע לשילוב והסכמה אזרחית כרו בשגשוג כלכלי צודק ופעילות כלכלית
נבונה .שגשוג כלכלי  /מיתו כלכלי במוב שכל תושבי המדינה נהני  /נפגעי במידה שווה ללא
הבדיל דת גזע ומי  .שגשוג כלכלי בר השגה ,בהתא לתיאוריה הכלכלית המופשטת ,נית להשגה
על ידי ניצול יעיל לכל גורמי היצור במשק ובמיוחד ההו האנוש.11
ייצוג האוכלוסייה הערבית בסקטור הפרטי בכלל ובתפקידי מפתח במיוחד אינו שונה מהסקטור
הציבורי .כ  5,600עובדי מהחברה הערבית בענ היי טק )לעומת  200אל מהמגזר היהודי( ועוד
כ  2,500במשרות ניהול בכלל המשק )לעומת  100אל מהמגזר היהודי( והשאר שייכי לענפי
כלכלה מסורתיי כמו ,בנייה ,תעשייה קלאסית ,שירותי ותעשייה בלתי מקצועית.
לדעתי לא די בכוחות השוק בכדי לייש הלכה למעשה את עקרו הגיוו האנושי במיוחד ומערכות
האכיפה הממסדיי בנושא זה לא עושי דבר .יש למסד ולמקד חוקי אקטיביי בכדי להבטיח
זכויות האוכלוסייה הערבית .במקו שבו כשלו כוחות השוק צרי "יד נעלמת" בכדי לתקנו
ולהסיטו למסלול של עשייה משותפת ושיתו פעולה בי האוכלוסיות השונות בחברה.

 10ראה הערה .1
 11תרומת ההון-האנושי לצמיחה ולפריון ,אריה ברגמן ואריה מרום ,סדרת מאמרים לדיון ,דצמבר  ,2005בנק ישראל
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