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 مقدمة 

 یحظى موضوع  مع ھذا ال  االنسان،ویكمن بھ اختراق لحقوق  األبعاد، الفقر یعتبر ظاھرة اجتماعیة متعددة 

بعیدا عن   المجتمع، الفقر باھتمام جدي في دولة اسرائیل خاصة وأن المتضررین منھ موجودین على الھامش 

في ھذا المستند   من األقلیة العربیة. مركز االھتمام حیث أن السواد األعظم من الفقراء من الیھود الحریدیم أو

سنركز على الفقر في المجتمع العربي في محاولة منا لجلب بعض االھتمام الى خطورة المشكلة ودفع االھتمام  

مع ھذا مجرد عدم حصول تغییر جدي على وضع المجتمع   جدیدا،ال یحمل التقریر  األولویات،بھا الى سلم 

العربي یقوي حقیقة الحاجة لمجموعة عمل تسعى الى وضع موضوع الفقر في المقدمة والى اقامة شراكات  

 واقتراح حلول عملیة لتحسین وضع المجتمع. 

  للفقر،   ة وبعضھا ُمسبب  للفقر،عتبر عوارض جانبیة  بعضھا تُ   اجتماعیة،یعاني المجتمع العربي من عدة مشاكل  

مواصالت   صحة، تعلیم، سكن، فقر،: الحدیث عن دائرة سحریة یؤثر جمیع مركباتھا واحدا على االخر

على ظاھرة الفقر ولم یتم تخصیص مبلغ   لم یكن ھناك تركیز 2015لعام  922وغیرھا. في قرار الحكومة 

المجتمع العربي تلزمنا بخطة شاملة مع أھداف واقعیة ورؤیة استراتیجیة  رغم أن ظاھرة الفقر في    للموضوع،

 ال تركز فقط على الحل اآلني انما تأخذ المجتمع العربي لمكان متساوي مع المجتمع العام في المستقبل. 

الفقر  التي فصلت توجھات وأسباب  1تم نشر تقریر لجنة مكافحة الفقر  2014من الجدیر ذكره أنھ في عام 

تم تنفیذ جزء من التوصیات مثل اتاحة معلومات باللغة   .2وحددت توصیات وأھداف لتقلیص ظاھرة الفقر 

وفتح مراكز تمكین وغیرھا. مع ھذا الجزء األكبر    أكبر،وایصال حق "مساعدة بأجرة الشقة" لشریحة    العربیة،

الفقر التي تم وضعھا كھدف في حینھ وھي    أن لن یتم الوصول لنسبة  من التوصیات لم یتم تنفیذھا ویبدو أیضا

 . 2012عام   في  OECD-مساواة نسبة الفقر في اسرائیل مع نسبتھا في دول 

 

 

 

 
1 
http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%
2022.6.14.pdf 
2 https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf 

http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.14.pdf
http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.14.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf
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مساواة نسبة    2024, الھدف النھائي في عام  2024الرسم البیاني التالي یبین نسبة الفقر واالھداف حتى عام  

 %: 10.9والتي كانت   2012لعام  OECDالفقر في اسرائیل مع نسبتھا في  

 

موعد كتابة التقریر یمكننا االستنتاج بشكل واضح أن نسبة الفقر في المجتمع العام لن تصل    –  2019في عام  

كم بالحري بنسبة الفقر في المجتمع العربي ومن ھنا تنبع الحاجة بوضع خطة مع أھداف   المنشود،للھدف 

    فصلة.سنویة أكثر تحدیدا عدا عن الحاجة لخطة متابعة م 
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 : 2018استنتاجات أساسیة عن المجتمع االسرائیلي من تقریر الفقر الصادر عن التأمین الوطني  .1

التي تحوي معطیات عن دخل   المركزیة  االحصاءدائرة  مصدر المعطیات لحسابات الفقر ھو استبیانات 

 .العائالت 

 . 2017عام في  % 4.6 ب  الواحد للفرد صافي ع مستوى المعیشة من حیث الدخل الاارتف -1

  % 18.5من  2016مع عام  بشكل طفیف مقارنة نسبة الفقر بین األسر  انخفضت  2017في عام  -2

 . % 18.4-إلى

 %. 21.2% الى 21.9انخفضت نسبة الفقر بین األفراد من   -3

 %. 29.6إلى  % 31بین األطفال من  انخفضت نسبة الفقر   -4

شخصا عاشوا   1,780,500وشكلت  الفقر،عائلة تحت خط  466,400 عاشت  2017في عام  -5

 . طفال  800, 814 تحت خط الفقر بینھم 

نسبة الفقر لدى العائالت التي تم قیاس دخلھا بحسب الدخل من االسواق (بدون الدعم الحكومي)   -6

 . 2017% في عام 28.4الى  2016% في عام 28.8انخفضت من 

 2016 عام  مقابل   2017-في % 10 بنسبة ارتفع   FGT مؤشر شدة الفقر  -7

 . 2017في عام  %53.4الى  2009 عام  في  47.9ارتفعت من % الطبقة الوسطى  نسبة  -8

   2017في عام  % 4.4ارتفع ب  مؤشر عمق الفقر  -9
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 :تعریف الفقر .2
 

في األدبیات المھنیة الفقر والتھمیش    والمكان، مصطلح الفقر یعتبر فضفاضا جدا ویتغیر تعریفھ بحسب الزمان  

 من ثالثة أنواع من النقص: یتكونون 

 نقص مادي ویعتبر النقص المركزي في حالة الفقر خاصة وأنھ مرأي للعین ویمكن قیاسھ.  -1

 (تھمیش)  – نقص في الفرص االجتماعیة  -2

 (تھمیش)  –أي في القیمة المجتمعیة والكرامة  الرمزي،نقص في الرأسمال  -3

تعاني من الفقر, خاصة عندما یكون   التي فئة فھم المركبات الثالث وطرق عالجھا تعطینا فھما أعمق لل

الحدیث عن فقر نابع من سیاسة ممھنجة تعزز وضع الفقر والتھمیش, من المھم جدا التشدید على أن أنواع  

ص التي ذكرناھا تؤثر على بعضھا وأیضا تغذي بعضھا بحیث أن النقص المادي یؤدي الى النقص في  النق

الفرص مثلما أن النقص في الرأسمال الرمزي ممكن أن یؤدي الى نقص في الفرص أو الى نقص مادي,  

اكتساب    مثال على ذلك أن النقص المادي ممكن أن یكون سببا لنقص في فرصة الدخول الى جامعة أو الى

الفئة التي تعاني منھ   النقص، وغیرھا. ونتیجة لكل أنواع أو من تلقي خدمات صحیة  مھنة مع دخل عالي 

وجمیع ما ذكرنا یعزز  جاھلة واألنكى من ذلك مذنبة في الوضع الذي وصلت الیھ و شأنا، أقل  تعتبر فئة 

 النقص بالرأسمال الرمزي. 

 

 : النقص المادي 

یتم ذلك وفقا لما یسمى بخط الفقر والذي یعتبر مؤشر اقتصادي   الفقر، في الغالب عند الحدیث عن قیاس 

العیش. یعتبر الشخص أو العائلة  المؤشر یتحدث عن الحد االدنى للدخل الذي یمكن االفراد من  اجتماعي،

 كان دخلھم أقل من خط الفقر بشكل دائم.  إذافقراء 

, العائالت التي كان دخلھا تحت خط الفقر ھي التي كان دخلھا أقل من المبالغ المحددة في  2017حتى عام 

: الجدول التالي 
3
 

 
 التأمین الوطني – 2017تقریر الفقر   3
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االضافة   خط الفقر للعائلة  عدد األفراد 

 الھامشیة 

1 3423   ---- 

2 5477 2054 

3 7257 1780 

4 8764 1506 

5 10270 1506 

6 11639 1369 

7 13008 1369 

8 14241 1232 

9 15336 1095 

جمعیة "التیت" تنشر كل عام تقریر الفقر البدیل الذي یركز على الفقر متعدد   ذكره،لكل ما تم  باإلضافة 

أتى بعد نقاش حول تقریر الفقر الذي تعده مؤسسة التأمین الوطني كل عام حیث    األبعاد. المؤشر المعتمد لدیھم

ح أن األشخاص  أن االدعاء كان ھل فعال التقریر یعكس العدد الحقیقي للفقراء. في نھایة المطاف من الواض

بینما    الدخل،عدا عن ذلك تقریر الفقر یفحص فقط موضوع    فقراء،الموجودون فوق خط الفقر بقلیل ھم أیضا  

تقریر الفقر متعدد األبعاد یفحص أیضا درجة النقص في خمسة مجاالت تعتبر أساسیة للعیش بكرامة وھي:  

 األمن الغذائي والقدرة على التعامل مع غالء المعیشة.  الصحة، التعلیم، السكن،

% أكثر من المعطیات المنشورة في  30, حجم الفقر في اسرائیل 2018بحسب المؤشر متعدد االبعاد لعام 

)  2017ملیون (  1.8شخص ولیس    ملیون   2.34تقریر الفقر (التأمین الوطني) بحیث یصل عدد الفقراء الى  

  ألف  550ق بین عدد الفقراء المعلن والحقیقي بحسب جمعیة "التیت" یصل الى حوالي كما یتم تداولھ .  الفر

شخص. معنى ذلك انھ یتوجب العمل لیس فقط على تخلیص االشخاص من دائرة الفقر انما أیضا على منع  

ع  % من المجتم50فعدا أن حوالي  العربي، أخرین من الدخول الیھا. وھنا یمكن التشدید على وضع المجتمع 

% موجودون في الطبقة المتوسطة من األسفل ومعرضون بنسبة عالیة ألن  22العربي یعتبرون فقراء یوجد 

یدخلوا في دائرة الفقر حیث أنھم یتمیزون بثبات وظیفي واتزان مالي مع ھذا تنقصھم خطط احتیاطیة للحاالت  

 لمعیل األساسي وغیر ذلك. الطارئة مثل مصروف كبیر غیر مخطط لھ أو فصل من مكان العمل أو وفاة ا
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 معطیات عن الفقر في المجتمع العربي  .3

في نھایة كل سنة میالدیة تنشر مؤسسة التأمین الوطني تقریرا عن الفقر في السنة التي سبقت سنة النشر. في  

, بحسب التقریر یمكن رؤیة التناقض في المجتمع االسرائیلي عند  2017تم نشر تقریر عن سنة   2018عام 

خاصة التي تتعلق بارتفاع   عن الوضع االقتصادي, حیث أن المؤشرات العامة ھي مؤشرات ایجابیةالحدیث 

معدل االنتاج القومي والمحلي ومعدل دخل الفرد ومقابل ذلك نرى فئات مثل العرب والیھود الحریدیم تعاني  

یرة ال یتماشى مع ارتفاع  حتى التحسن الطفیف الذي طرأ على وضعھا في السنة األخ ة عالیة من الفقر ومن نسب

ا لدى المجتمع  قد ارتفع  كما ذكرنا أعاله المؤشرات االقتصادیة بل ونرى أن مؤشر عمق الفقر أو حدة الفقر 

لذلك رغم االنخفاض الطفیف في نسبة   باإلضافةیدل على أن وضع الفقراء یزداد سوءا, مما  العربي مثال

 عائلة.    4300بحوالي   2017و  2016الفقر الى أن العدد المطلق للفقراء قد ارتفع بین السنوات 

التقریر أیضا یشیر بشكل واضح الى أن من ال یستطیع االندماج بسوق العمل (یعاني من نقص بالفرص او  

وارتفاعا    %4.4  ب   4وھو ما یسبب ارتفاعا في عمق الفقر  بالرأسمال الرمزي) ال یستطیع أیضا المضي قدما 

 . %10في حدة الفقر ب  

 

 : 2018استنتاجات عن المجتمع العربي من تقریر الفقر 

  –  مقابل نسبتھا من عدد العائالت العام في الدولة وھو  %37.4نسبة العائالت العربیة الفقیرة كان  -1

15% . 

  عام  في  %49.2 في نسبة الفقر بین العائالت العربیة من نسبة  انخفاض بحسب التقریر كان ھناك  -2

مع ھذا جدیر بالذكر      . % 2.1بالمجمل نسبة االنخفاض كانت  ,  2017  عام   في   %47.1  الى   2016

أن االنخفاض في نسبة الفقر یحوي أیضا ارتفاعا في نسبة الفقر بین البدو وسكان القدس الشرقیة یقابلھ  

ویُعزى ھذا االنخفاض الى ارتفاع في نسبة   العرب،انخفاض أكبر في نسبة الفقر لدى باقي السكان 

قیھا مثل مخصصات الشیخوخة  تشغیل النساء العربیات وأیضا الى اعطاء مخصصات الى مستح 

 . 5وغیرھا 

 
   העונישל משק בית עני לקו הממוצעת  הפער הממוצע בין ההכנסה הפנויה  4
 .  השפעת אמצעי המדיניות על ממדי העוני3, פרק 14דוח בט"ל, עמ'  5
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مقابل انخفاض نسبة الفقر كان ھناك ارتفاع في عمق الفقر بین العائالت العربیة حیث كانت نسبة   -3

للمقارنة: المعطیات  ( % في حدة الفقر. 22الى ارتفاع بنسبة  باإلضافة  2017% عام 10االرتفاع 

  ن ومعنى ذلك أ  .%)10% وحدة الفقر بنسبة 4.4العامة لذات السنة كانت ارتفاع عمق الفقر بنسبة 

كثر فقرا وأكثر بعدا عن خط الفقر مما یصعب مھمة ایجاد حلول لتخلیصھم من  الفقراء أصبحوا أ

 وضعھم. 

 % 3انخفاض في نسبة الفقر بین االفراد ب   -4

 % 2انخفاض في نسبة الفقر بین االوالد ب  -5

 : بالنسبة المئویة   2017تقسیم الطبقات المجتمعیة لعام  -6

 مرتفعة  متوسطة/مرتفعة  متوسطة  منخفضة/متوسطة  فقیرة/ منخفضة  طبقة 

 0.1 0.7 26.5 22.4 50.3 مجتمع عربي 

 1.9 7.1 53.4 16.4 21.2 مجتمع عام 

 

% الذین یعتبرون من الطبقة الفقیرة یوجد حوالي  50 ال -ل باإلضافة من الجدول یمكن رؤیة انھ  •

 % یعیشون بالقرب من خط الفقر. 22

نسبة الطبقة المتوسطة في المجتمع العربي تقترب لتكون نصف ما تمثلھ ھذه الطبقة من المجتمع   •

وھذا مؤشر خطیر جدا ألنھ یُضعف من قدرة المجتمع على التطور والنمو   اسرائیل،العام في 

ة متوسطة قویة یشكل عامة محركا اقتصادیا مھما خاصة بسبب القوة الشرائیة  ود طبق حیث أن وج

التي تتمتع بھا ھذه الشریحة عدا عن قدرتھا على اكتساب تعلیم جامعي واالندماج في سوق العمل  

 بشكل كبیر وبحسب المعطیات أعاله یمكن أن نرى أن قدرة تأثیر ھذه الطبقة محدودة. 
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 6  ح االجتماعيالمجتمع العربي بحسب المسمعطیات حول  .4
 

قاعدة المعلومات الرسمیة بمعلومات حول ظروف معیشة ودرجة رفاھیة    حتلنة ھدف المسح االجتماعي ھو  

السكان في إسرائیل. المسح بشكل أساسي یتحدث عن مواضیع حیاتیة مثل: الصحة، السكن، التشغیل، التعلیم،  

 الوضع االقتصادي، استعمال الحاسوب وغیرھا. 

م وال یتم عمل مسوح على كل المواضیع  بشكل عام یتم اختیار موضوع أساسي أو أكثر لعمل مسح في كل عا 

بشكل سنوي لذلك المعطیات المعروضة تعتمد على معلومات من سنوات مختلفة ویتم تركیز المعطیات  

 وحتلنتھا من قبل دائرة اإلحصاء المركزیة في مكان واحد ھو المسح االجتماعي. 

ً من االستنتاجات حول المجتمع العربي من المسوحات  التي تم القیام بھا في السنوات  سنعرض ھنا قسما

والتي تعبر بشكل كبیر عن األزمة التي یعیشھا المجتمع العربي وعن الفجوة الكبیرة أمام المجتمع   األخیرة 

الیھودي والتي تفسر بشكل كبیر واقع الفقر المتفشي في المجتمع العربي الذي یعاني من اإلھمال والتمییز  

 المستمرین.  

 ألساسیة من المسوح: الیكم االستنتاجات ا 

 : )2017( الوضع االقتصادي  .1

تؤشر على وجود تحسن طفیف في حالة الفقر في المجتمع    تقریر الفقر والتي  معطیات   في بدایة المستند عرضنا  

 : 2017في عام  العربي، مع ذلك

نفقاتھم  من العائالت العربیة حسب المسح االجتماعي أشاروا الى وجود صعوبات في تغطیة    55.2% •

 % من العائالت غیر العربیة. 26مقابل 

من   %52مقابل  – شیكل 7500من العائالت العربیة جنت دخال شھریا صافیا حتى مبلغ  67% •

 . العائالت غیر العربیة 

 : من ناحیة جودة الحیاة  •

 عطلة خارج البالد  عطلة في البالد  یوجد مساِعدة  معطیات بالنسبة المئویة 

 31 29.8 3.4 عائالت عربیة 

 49 58.9 16.4 عائالت غیر عربیة 

 
6 https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.aspx 

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.aspx
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وجود  ورغم عدم  وسواھا،الفرق الشاسع بین جودة الحیاة لدى العائالت العربیة  یمكن رؤیة 

معطیات عن معدالت االنفاق في السفر اال انھ یمكن القول من خالل اطالعنا على وضع  

أن معظم العائالت العربیة التي تسافر لعطلة خارج البالد بالعادة تسافر الى   يالمجتمع العرب 

بالد قریبة وزھیدة ومعدل تكلفة السفر للعائلة یكون منخفض نسبیا مقارنة بالعائالت غیر العربیة  

لذلك معطى الترفیھ  التي ال تمانع في السفر الى بالد بعیدة نسبیا سواءا لزیارة أقارب أو للترفیھ.  

 لوحده بدون معدل االنفاق نعتبره غیر كافیا. 

 

 : التشغیل .2

مجال التشغیل ھو أحد أكثر المجاالت تأثیرا على الوضع االقتصادي ألي عائلة وبذلك یؤثر بشكل كبیر على  

وبسبب أھمیة الموضوع، یوجد عدة برامج تسیرھا  إمكانیة تقدمھا ومن ھنا على إمكانیة تطور وتقدم المجتمع.  

وبین التشغیل. جزء من المشاكل المتعلقة  وزارات الرفاه واالقتصاد وغیرھا تربط بین الخروج من دائرة الفقر  

بالتشغیل في المجتمع العربي ھي مسألة االعمال ذات االجر المنخفض أو النقص في المواصالت العامة أو  

داخل البلدات   النقص في الحضانات الیومیة وجمیع ذلك یضاف الى النقص في المناطق الصناعیة والتشغیلیة

 العربیة. 

% من  66.5ن العرب كانوا مندمجین في سوق العمل مقابل % م 50, 2017بحسب مسح  •

 الیھود. 

الدخل المنخفض یعتبر أحد أسباب الفقر في المجتمع العربي خاصة عندما ال تتواجد بدائل.   •

كان   2017بحسب دائرة اإلحصاء المركزیة معدل دخل العامل العربي الشھري في عام 

من الجدیر  من معدل األجور في المجتمع الیھودي.  %  65-والذي یمثل حوالي    شیكل  6,896

فلدى   التعلیم،ان الفجوة في األجور تتوسع كلما ازداد المنصب أھمیة أو زادت سنوات ذكره 

من   %87ل معدل اجر العامل العربي شكّ  أقل،سنوات تعلیمیة أو  8االفراد الحاصلین على 

سنة تعلیمیة وأكثر فان معدل أجر العامل   16دى الحاصلین على لكن ل  الیھودي،أجر العامل 

 % من أجر العامل الیھودي. 74العربي شكل حوالي 
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باإلضافة لما تنشره دائرة اإلحصاء المركزیة، بدأت ممثلیة المساواة في فرص التشغیل التابعة لوزارة التشغیل  

والذي یفحص   7"التنوع في التشغیل" شر مؤشر  ي بنسنوات وبشكل سنو  3منذ والرفاه والخدمات االجتماعیة 

 موضوع تساوي األجور وتمثیل األقلیات والنساء في أماكن العمل.  

في الرسم البیاني التالي المأخوذ من التقریر والذي یعرض موضوع التساوي باألجور لدى األكادیمیین العرب  

في سوق العمل ومعدل اجورھن منخفض أمام   االكادیمیات  الرجال والنساء یمكن أن نرى أن تمثیل النساء

وبالمجمل النساء العربیات   % من الرجل الیھودي) وأمام الرجال العرب أیضا.50المجتمع العام (اقل من 

االكادیمیات یعتبرن األقل حظا في التمثیل في سوق العمل خاصة عندما یتعلق االمر بالعمل في الشركات  

 توجب المعالجة. الكبیرة وھو أمر یس

 
 

 
https://people.socsci.tau.ac.il/mu/alexandrakalev/files/2019/02/%D7%9E%D7%93%D7%93-التقریر الكامل:  7

2018.pdf-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F 

https://people.socsci.tau.ac.il/mu/alexandrakalev/files/2019/02/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-2018.pdf
https://people.socsci.tau.ac.il/mu/alexandrakalev/files/2019/02/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-2018.pdf
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وفي الرسم البیاني التالي نرى مؤشر التساوي بالمثیل واألجور لدى العاملین العربي غیر األكادیمیین وھنا  

أیضا یمكن رؤیة أن تمثیل واجور النساء العربیات ھم األقل مقارنة مع المجتمع العام ومقارنة حتى مع  

 الرجال العرب 

 
 

 : التعلیم  .3

الفقر، ألنھ منظومة كھذه تنتج عددا أقل  بدون شك یعتبر التعلیم بحسب المناھج غیر الحدیثة أحد أسباب  

و االفراد القادرین على االبداع واالستعداد للتنقل واالندماج في سوق عمل یتغیر بوتیرة  أ  من األكادیمیین 

 حیاة أفضل. متسارعة، باإلضافة لذلك فان اللقب األكادیمي یعتبر مفتاحا لجودة 

مقابل   %64.2 كانت  2017في المجتمع العربي نسبة المستحقین لشھادة البجروت لعام  •

 في المجتمع الیھودي.  79.5%
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في المجتمع    %53.6  مقابل  %73.8نسبة الفتیات العربیات المستحقات لشھادة البجروت كانت   •

الیھودي، وھذا أمر یتوجب التوقف عنده لما یمكن أن یكون تأثیر لھ على الجانب المجتمعي  

خاصة في المجتمع العربي والذي یعتبر الرجل المعیل األول لألسرة وبسبب ذلك حافظ على  

ى  مدار السنوات على مكانة مجتمعیة معینة وتغییرھا من شأنھ التأثیر على المجتمع عامة وعل

تطوره وعلى قدرتھ على الخروج من دائرة الفقر خاصة ان دخل المرأة آخذ بالتصاعد والتحسن  

 أمام دخل الرجل الذي ال یتغیر فبالتالي االمر یخلق تحدیا مجتمعیا یستدعي التفكر فیھ. 

منظومة التعلیم الحالیة تخّرج أكادیمیین في موضوعات اعتیادیة وبدون اكسابھم مھارات جدیدة  •

اجھا سوق العمل، رغم االرتفاع المضطرد لعدد األكادیمیین العرب لكنھم ال زالوا بعیدین  یحت

وھو مجال یقدم للعاملین فیھ دخل عالي   عن االندماج في مواضیع مثل التكنولوجیا المتقدمة

 %. 4ونسبة العرب فیھ أقل من 

 

 : السكن .4

ي ان السكان العرب یتوسعون سكنیا  منذ قیام الدولة لم تتم إقامة أي بلدة عربیة جدیدة مما یعن  •

 . في مكانھم بدون أي حلول تخطیطیة تراعي ثقافتھم وبیئتھم 

السكن العام وان  للفئة المستضعفة ال یوجد حلول سكن كالتي نراھا في البلدات الیھودیة مثل  •

 وجدت فبشكل قلیل جدا في المدن مثل الناصرة. 

یزال محدودا في المجتمع العربي وفي بعض  استنفاذ مخصصات "مساعدة في أجرة الشقة" ال  •

 األحیان یوجد صعوبة في استنفاذ الحق. 

یتمیز المجتمع العربي بالھجرة القلیلة بین البلدات العربیة، من غیر المتعارف علیھ االنتقال   •

للسكن من بلدة عربیة الى أخرى بداعي العمل مثال اال في حالة االنتقال لمدن كبیرة مثل  

 الغالب من یھجرون بلدتھم ھن النساء بداعي الزواج. الناصرة، في 

% من المواطنین العرب الذین أجابوا على االستبیان صرحوا انھم  88بحسب نتائج المسح  •

 . % من المجتمع الیھودي 50عام مقابل  20یسكنون نفس المكان منذ أكثر من 

 

 : المواصالت  .5
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  خاصة القرى لعدة سنوات واجھ المواطنون العرب مشكلة في التنقل من والى البلدات العربیة  •

كمیة نقاط التوقف ووتیرة  رغم حصول تحسن في السنوات األخیرة الى ان  المدن،البعیدة عن 

 المواصالت العامة ال زالت بعیدة عن تلبیة ما یحتاجھ المواطنون العرب. 

خدمات المواصالت العامة ھن النساء العربیات خاصة وانھ فقط نصفھن  أكثر من یعاني من قلة   •

% من الرجال العرب. ویعانین كثیرا بسبب وتیرة المواصالت  80یحملن شھادات سیاقة مقابل  

وساعاتھا التي ال تتالءم ما ساعات عملھن او مع ساعات نھایة دوام األوالد من المدرسة او  

م المتعارف علیھا ھي االھتمام باألوالد یشمل ایصالھم وأخذھم  الحضانة حیث أن أحد واجبات اال 

من األطر المدرسیة یومیا وھذه المشكلة تتدفع العدید منھن الى االمتناع عن العمل وبالتالي  

 العیش مع دخل أقل. 

% من المواطنین العرب المشاركین في المسح االجتماعي أشاروا الى انھم یستعملون  80 •

 % من المواطنین الیھود. 68للتنقل مقابل المواصالت العامة 

% من  28% من المواطنین العرب أشاروا الى عدم رضاھم عن المواصالت العامة مقابل  40 •

 المواطنین الیھود. 

 

 تلخیص: 

یمكن أن نرى بحسب المسح االجتماعي أن التحدیات تحیط بالمجتمع العربي من جمیع الجوانب وأن  

یة، بدءا من نقص فرص العمل والتعلیم المتساویة وحتى موضوع  مسببات الفقر موجودة في كل زاو

المواصالت والصحة وغیرھا. من ھنا تأتي الحاجة لخطة شاملة متعددة السنوات تتعرض للمشاكل  

 والتحدیات من جذورھا. 
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 : 2017 - و 2016 مقارنة بین السنوات .5

 

 

 السنة 
نسبة الفقر لدى  

 االفراد العرب 

عدد االفراد  

 العرب الفقراء

نسبة الفقر بین  

 األوالد العرب 

عدد األوالد  

 العرب الفقراء

نسبة الفقر لدى  

 المسنین العرب 

عدد الفقراء   

 المسنین العرب 

2017 50.3 851100 60.7 404,500 52.5 49100 

2016 52.0 861200 61.7 407,100 58.1 48100 

 

 الجداول أعاله نستنتج االتي: من 

 % في الفقر لدى المجتمع العربي 2.1انخفاض بنسبة  •

 ارتفاع في عمق الفقر وفي حدة الفقر  •

وانخفاض نسبتھا بین العائالت   عائلة 5,500ارتفاع العدد المطلق للعائالت العربیة الفقیرة ب  •

 %. 1.6الفقیرة عامة بنسبة 

% ومن ناحیة عددیة انخفض عدد الفقراء  1.7العرب بنسبة انخفاض نسبة الفقر بین األفراد  •

 . 10,100ب 

% ومن ناحیة عددیة انخفض عدد االوالد العرب الفقراء  1انخفاض نسبة الفقر بین االوالد ب  •

 . 2600ب 

% ومن ناحیة عددیة ارتفع عدد المسنین الفقراء ب  5.6انخفاض نسبة الفقر بین المسنین ب  •

 فرد.  1000

 السنة 

نسبة  

الفقر  

 العامة

نسبة الفقر لدى  

 العربیة العائالت 
 

عمق  

 الفقر

 حدة الفقر 

FGT 

عدد 

العائالت  

 الفقیرة 

نسبة العائالت  

العربیة من مجمل  

 لسكان ا

نسبة العائالت  

العربیة من مجمل  

 العائالت الفقیرة 

2017 18.4 47.1 39.7 21.2 174,600 14.6 37.4 

2016 18.5 49.2 36.0 17.4 180,100 14.6 39.0 
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مقلقة جدا ومعناھا:  المعطیات أعاله  

 أوالد عرب یعتبر فقیر.  3من كل   2 •

 واحد من كل مسنین اثنین عرب یعتبر فقیرا.  •

 عائلة من كل عائلتین عربیتین تعتبر فقیرة.  •

 من بین كل مواطنین اثنین عرب یوجد مواطن فقیر   •
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 : 2017و  2016مقارنة بین المجتمع العربي والمجتمع العام بین السنوات  .6

 

تحسن في نسبة العائالت التي   أنھ رغم حصول تفاقم في حدة وعمق الفقر یوجد  بنظرة عامة یمكن أن نرى 

تتناسب    ورغم ذلك ال زالت نسبة العائالت العربیة الفقیرة من مجمل العائالت الفقیرة ال  تعیش تحت خط الفقر,

مع تحسن مؤشرات الفقر في المجتمع  وأیضا تحسن مؤشرات الفقر العامة ال تتماشى مع نسبتھا بین السكان, 

من المھم االشارة الى ان  . أكبر بین السكان غیر العرب  ت العربي مما یدلنا على أن جھود مكافحة الفقر كان

حصل تفاقم في نسبة الفقر بین العائالت   OECD -حسب طریقة حساب نسبة الفقر المتعارف علیھا في دول

 . %4.7الفقر ب العربیة بما مجملھ ارتفاع نسبة 

 

 السنة  

عدد 

العائالت  

 الفقیرة

A 

عدد 

العائالت   

العربیة  

 الفقیرة

B 

نسبة العائالت العربیة  

من مجمل العائالت  

 الفقیرة

(B/A) 

نسبة الفقر  

  في  

OECD 

من   50%

 الوسیط 

عدد 

االشخاص  

 الفقراء

C 

عدد 

االشخاص  

العرب  

 الفقراء

D 

نسبة االشخاص  

الفقراء العرب من  

 الفقراء مجمل 

(D/C) 

2017 466400 174600 37.4% 40.8 1780500 851100 47.8% 

2016 462100 180100 39.0% 36.1 1802800 861200 47.8% 

     مالحظات 

  انخفاض بین السنوات 

   –  2017 و  2016

نسبة العائالت العربیة  

من مجمل العائالت  

 % 15بین السكان ھو 

بحسب  

معاییر  

OECD  

ارتفاع  یوجد 

 بنسبة الفقر

  

انخفاض  

العدد  

المطلق  

بحوالي  

10000 

ال یوجد تغییر 

بالنسبة رغم  

انخفاض العدد  

  لألشخاصالمطلق 

 الفقراء
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عدد 

االوالد  

 الفقراء

عدد 

االوالد  

العرب  

 الفقراء

نسبة االوالد العرب الفقراء من  

 مجمل االوالد الفقراء 

عدد 

المسنین 

 الفقراء

عدد 

المسنین 

العرب  

 الفقراء

نسبة المسنین العرب من  

 مجمل المسنین الفقراء

2017 814800 404500 49.6% 176100 49100 27.9% 

2016 838500 407100 48.6% 166900 48100 28.8% 

   مالحظات 

انخفاض  

بالعدد 

المطلق  

  لألوالد

  - الفقراء 

2600 

ق  لرغم انخفاض العدد المط

العرب الفقراء اال ان   لألوالد

نسبتھم بین مجمل االوالد الفقراء  

ارتفعت والسبب االساسي لذلك ھو  

أن نسبة انخفاض حاالت الفقر بین  

,   االوالد غیر العرب كان أعلى 

مما یؤشر مرة أخرى على أن  

جھود مكافحة الفقر كانت أعلى  

 بین السكان غیر العرب. 

  

ارتفاع 

بالعدد 

المطلق  

للمسنین ب  

1000 

ارتفاع بالعدد المطلق  

للمسنین الفقراء یرافقھ  

انخفاض لنسبتھم بین  

نظرائھم والسبب لذلك ھو  

ارتفاع عام لعدد المسنین  

 الفقراء

  

% من  37%, اال أنھن یشكلن  15رغم أن نسبة العائالت العربیة من مجمل العائالت ھو حوالي   •

 . الضعف من نسبتھم بین السكانمجمل العائالت الفقیرة اي حوالي ضعفین ونصف 
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 : أسباب الفقر في المجتمع العربي  .7

 ومن بینھا:   لھ،یوجد أسباب كثیرة للفقر في المجتمع العربي والتي تؤثر على حدوثھ وأیضا على ایجاد حلول 

نقص في المیزانیات المخصصة لمكافحة الفقر خاصة میزانیات أقسام الرفاه ومیزانیات برامج محدد    -1

 شبیبة في خطر وغیرھا. مثل 

وقادر    للمجتمع،یعمل وفق رؤیة شاملة    الفقر،عدم وجود جسم مسؤول / سلطة مسؤولة عن موضوع   -2

 . تناسب جمیع الفئات والثقافات  على بناء ومتابعة خطة لمكافحة الفقر 

 نقص في مناطق صناعة وتجاریة یمكن الوصول الیھا بسھولة.  -3

عدم منالیة أماكن عمل ذات جودة (غالبیتھا في المدن الكبرى وھي مدن غیر عربیة) ألسباب تتعلق   -4

بنقص في المواصالت العامة سواء من ناحیة التوقیت غیر المناسب أو من ناحیة سھولة استعمال  

في السنوات األخیرة تحسن وضع المواصالت في األماكن الریفیة ومع ھذا ال زال   المواصالت،

 الوضع بحاجة لتحسین كبیر. 

نقص في الحضانات الیومیة: احدى الیات مكافحة الفقر ھي اعطاء النساء فرص متساویة في الحصول   -5

النقص في الحضانات الیومیة تمتنع العدید من النساء عن الخروج الى سوق   ولكن بسبب  على العمل

بدیل ھو التوجھ لحضانات خاصة  العمل مما یصعب خروجھا وعائلتھا من دائرة الفقر خاصة وأن ال

 ذات التكلفة العالیة والتي تجعل الخروج للعمل غیر مجدي. 

خاصة بما یتعلق بعالم العمل   واألكادیمي منظومة تعلیم مھترئة وتعاني من نقص في التوجیھ المھني  -6

   .الجدید 

المطلقة كان ھناك ارتفاع في السنوات االخیرة بنسبة النساء الالتي اندمجن في سوق العمل   باألرقام -7

جزئیة وبرواتب ھزیلة مما یؤكد على المقولة التي وردت في   اال أن معظمھن اندمجن في وظائف 

 تقریر الفقر بأن العمل ال یخلص بالضرورة من الفقر. 

یجعلھم عرضة للوقوع في مشاكل مالیة وبالتالي الوصول    نقص الثقافة المالیة لدى المواطنین العرب  -8

 لحالة الفقر وأیضا یصعب عملیة الخروج منھ. 

مع ھذا   للعائلة،منظومة بنكیة غیر حساسة ثقافیا: بشكل عام ممكن أن یشكل البنك رافعة اقتصادیة  -9

الى  مما یجرھم  السكن،یواجھ المواطنون العرب صعوبة في الحصول على قروض خاصة لھدف 

عادات مالیة خاطئة مثل االستعانة بقروض قصیرة المدى من عدة جھات في نفس الوقت االمر الذي  
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یوصلھم الى عدم قدرة على سداد الدین وبالتالي الدخول في دوامة من المشاكل المالیة المؤدیة او التي  

 ترسخ حالة الفقر لدیھم. 

  السداد في والتي یقابلھا عدم القدرة على  سھولة امكانیة الحصول على اموال من السوق السوداء  -10

الكثیر من االحیان تكون سببا لوصول عائالت الى دائرة الفقر خاصة عندما تتطور االمور الى  

بعض    الجسدي في حاالت عنف یتم فیھا ایذاء المقترض جسدیا بسبب عدم قدرتھ على السداد واالیذاء  

 االوقات قد یمنع الشخص من االستمرار في عملھ او حتى في مسیرة حیاتھ العادیة. 

بما یتعلق بالحد األدنى لألجور للساعة أو بما یتعلق باألمان في    سواءً   العمل،نقص في فرض قوانین   -11

مكان العمل. مثال أغلب العاملین في مجال البناء ھم من غیر الیھود وال یوجد فرض كامل لشروط  

مما یترك   األمان في مواقع البناء األمر الذي یؤدي الى حوادث عمل كثیر ینتھي بعضھا بالوفاة

 عائالت كاملة بال معیل. 

لیس فقط بسبب عدم تخصیص   االفقار،یعاني المجتمع العربي من التمییز العنصري ومن سیاسیة  -12

مستحقي الحقوق من أخذھا مثل   أو تؤخر  انما ایضا بسبب وجود عوائق تنظیمیة تمنع  میزانیات،

 مخصصات التأمین الوطني على أنواعھا. 

 أزمة السكن.  -13

 ة الوسطى وخسارة امكانیة اثرائھا للتطویر االقتصادي. سحق الطبق -14

الخروج باكرا من سوق العمل: بسبب عمل أغلب الرجال العرب في وظائف تتطلب جھدا جسدیا   -15

ھذا االمر یعرضھم للخروج باكرا من سوق العمل خاصة ألسباب صحیة ویقابل ھذا الخروج صعوبة  

الى ذلك عدم الوعي المالي الذي یجعلھم یستنفذون  ویضاف    )،45ایجاد عمل في جیل كبیر (فوق ال  

 مخصصات التقاعد مما یعرضھم أكثر لحالة فقر. 

على الرغم مما ذكرناه أعاله حول ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل اال ان النسبة العامة ال تزال   -16

   و المبطنة. منخفضة (تقریبا نصف المجتمع الیھودي) عدا عن ازمة بطالة االكادیمیات المباشرة أ

یعاني المجتمع العربي من ارتفاع في نسبة الذین یعانون من أمراض مزمنة والتي قد تمنعھم من   -17

 االندماج في سوق العمل او قد تؤدي بھم الى الخروج من سوق العمل قبل جیل التقاعد القانوني. 
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 : احصائیات مھمة  .8
,   8مؤشر یسمى المؤشر االقتصادي االجتماعي في  10حتى  1یتم تدریج البلدات في إسرائیل من  9.1

كلما كان المؤشر منخفضاً كان ذلك مؤشرا على ان السكان في تلك البلدات أكثر فقرا والمجالس الحلیة  

 : شحیحة الموارد 

 : معطیات عن المؤشر وعدد البلدات في كل درجة 

مؤشر اقتصادي  

 اجتماعي 

عدد البلدات 

 الیھودیة 

عدد البلدات 

 العربیة 

 مالحظات 

 جمیع البلدات موجودة في النقب  9 11 1

2 42 34  

3 36 26  

4 19 9  

5 31 4  

 فسوطھ، الجش  2 29 6

 معلیا  1 37 7

 : استنتاجات من الجدول

على    3و    1موجودة بین الدرجات  )  من مجمل السلطات العربیة%  82  سلطة محلیة (تقریبا  69 •

 . من جمیع السلطات المحلیة في تلك الدرجات  %77السلم ویشكلن 

وھو أعلى مؤشر لبلدة عربیة تلیھا قریتا   7قریة في الشمالي موجودة في المؤشر رقم  – معلیا  •

 . 6فسوطة والجش في المؤشر رقم 

 

 

 
 القائمة الكاملة لترتیب البلدات في الملحقات  8
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 مع البلدات غیر العربیة:  ومقارنة   2015و 2013تغیر المؤشر االقتصادي االجتماعي بین األعوام 

العربیة في المؤشرات المنخفضة مقابل تركز البلدات  یمكننا من الجدول أعاله بوضوح رؤیة تركز البلدات 

  7% من البلدات الیھودیة موجودة في المؤشرات 45الیھودیة في المؤشرات المتوسطة والمرتفعة نسبیا (

 ) 8و

 : 9معطیات عن البطالة  9.2

 08/2019 معطیات صحیحة لشھر 

 معدل البطالة 

 % 4.50 قطري

 % 3.38 بلدات یھودیة 

 % 6.42 عربیة بلدات 

وسیط نسبة  

 البطالة 

 % 2.73 بلدات یھودیة 

 % 5.8 بلدات عربیة 

) والتي نشرتھا دائرة  10.02019المعطیات السابقة ھي المعطیات المحتلنة حتى موعد كتابة التقریر (

الفرق في  القائمة الكاملة للبلدات ونسبة البطالة في الملحقات. من المعطیات التي أوردناھا نرى  التشغیل، 

 
 معطیات كاملة في الملحقات  9
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والیھودي، ومن المھم التشدید على ان ھذه المعطیات تأخذ بعین االعتبار  بین المجتمع العربي    نسبة البطالة 

غیر العاملین وغیر المسجلین  فقط األشخاص المسجلین في مكتب التشغیل كطالبي عمل وال تأخذ بالحسبان  

% لكن على األرض نسبة البطالة تتجاوز ال  4.5لدیھا مثال في بلدة جسر الزرقاء نسبة البطالة تقارب 

 % معظمھم من الرجال. مما یعني أن الوضع الحقیقي أخطر بكثیر مما تعرضھ المؤسسة الرسمیة. 20

 

 العربیة بناًء على المعطیات الرسمیة: في الجدول االتي نلخص خطورة وضع البطالة في البلدات 

سلطات   8%, منھا 10سلطة محلیة عربیة او مجلس اقلیمي كان معدل البطالة أكثر من  85من  9في 

, نسبة الفقر فیھ ارتفعت  2018محلیة في النقب والذي حسبما ذكرنا في بدایة المستند وبحسب تقریر الفقر  

 .  2017و    2016بین السنوات 

 %. 10.28% ھي حریش والتي نسبة البطالة فیھا 10دیة الوحیدة مع معدل بطالة فوق البلدة الیھو

 باإلضافة لذلك عدد من یتم تشغیلھم یقارب الصفر وھو أمر خطیر جدا. 

 البلدة

عدد 

طالبي  

 العمل

 أكادیمیین  نساء  رجال
غیر  

 أكادیمیین 

متلقي  

ضمان  

 دخل

طالبي  

عمل ال  

 یعملون 

عدد من  

تم  

 تشغیلھم 

نسبة  

البطالة  

 المقدرة

مجلس إقلیمي  

 %29.30 0 792 679 810 12 480 342 822 القسوم -

 %19.99 6 934 848 927 27 559 395 954 عرعرة النقب 

 %19.33 3 991 901 1001 2 606 397 1003 كسیفة 

 %12.72 2 684 571 727 4 411 320 731 تل السبع 

 %12.48 1 565 454 587 6 341 252 593 لقیة 

 %11.33 3 346 255 352 8 205 155 360 شقیب السالم 

 %10.41 9 461 392 471 8 264 215 479 حورة 

 %10.41 6 321 239 315 10 180 145 325 شعب 

واحة  

 %10.11 0 133 101 132 4 83 53 136 الصحراء
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 أعلى عدد طالبي عمل:  عربیة مع بلدات   10 في الجدول التالي نعرض معطیات عن

 البلدة

عدد 

طالبي  

 العمل

 نساء  رجال

نسبة  

النساء من  

عدد طالبي  

 العمل

 أكادیمیین 
غیر  

 أكادیمیین 

متلقي  

ضمان  

 دخل

طالبي  

عمل ال  

 یعملون 

عدد 

من تم  

 تشغیلھم 

نسبة  

البطالة  

 المقدرة

 %6.56 11 2330 1501 2223 122 %54.71 1283 1062 2345 الناصرة 

 %9.63 45 2094 1532 2089 48 %55.73 1191 946 2137 ام الفحم 

 %9.79 35 2063 1343 2061 22 %60.11 1252 831 2083 رھط 

 %9.14 13 1318 938 1271 60 %55.22 735 596 1331 سخنین 

 %6.02 24 1118 708 1087 48 %55.42 629 506 1135 شفاعمرو 

 %7.12 6 1049 747 1033 32 %51.27 546 519 1065 طمرة

 %19.33 3 991 901 1001 2 %60.42 606 397 1003 كسیفة 

عرعرة  

 %19.99 6 934 848 927 27 %58.60 559 395 954 النقب 

جدیدة  

 %9.34 13 901 585 904 13 %56.27 516 401 917 المكر

 %8.85 11 906 717 870 46 %56.00 513 403 916 عرابة 
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الجدول ال تقول كثیرا حتى لو قارناھا مع بلدات یھودیة, مع ذلك اذا قارنا بین  المعطیات التي قدمناھا في 

في بات   الناصرة وبات یام التي یتقارب بینھما عدد طالبي العمل یمكننا مثال رؤیة أن عدد من تم تشغیلھم

  ھودیة أكبر أضعاف من تم تشغیلھم في الناصرة مما یدلنا على ان فرص العمل في البلدات الی 7یام تقریبا 

   خاصة مع بناء وتوسعة المناطق الصناعیة فیھا.

 البلدة

عدد 

طالبي  

 العمل

 نساء  رجال

نسبة  

النساء من  

طالبي  

 العمل

 أكادیمیین 
غیر  

 أكادیمیین 

متلقي  

ضمان  

 دخل

طالبي عمل  

 ال یعملون 

عدد من  

تم  

 تشغیلھم 

نسبة  

البطالة  

 المقدرة

 %6.56 11 2330 1501 2223 122 %54.71 1283 1062 2345 الناصرة 

 %3.18 71 2228 546 1954 368 %52.5 1220 1102 2322 بات یام 
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  OECD - مقارنة مع  .9

للطریقة التي تم تطویرھا في التأمین الوطني ومعتمدة في   شبیھة  OECD-"طریقة حساب نسبة الفقر في 

نھ على أنھ خط الفقر. مع ذلك  الوسیط كمؤشر لجودة الحیاة ویعرفاالدخل الصافي  ان كالھما یعرف – اسرائیل 

ة والتي تتعلق بالمعادلة الداخلیة بین طرق الحساب. مصدر المعطیات لحساب نسبة الفقر في  نیوجد فروق معی 

ھو استبیان األسر ذات الدخل والذي تقود بھ عادة دوائر االحصاء.   اسرائیل، یشمل  ،OECD-جمیع دول 

 10" .ي حول اسرائیل تعتمد أیضا على ذات المعطیات التي یعتمد علیھا التأمین الوطن OECD-حسابات 

, ال زالت اسرائیل تحتل المكانة االولى 2018في عام    OECDبحسب التقریر الذي تم اصداره على ید  

بین الدول المتقدمة في نسبة الفقر بین االفراد, وذلك رغم انخفاض نسبة الفقر وعدم العدل في تقسیم 

. وال زالت اسرائیل أیضا تحظى بلقب الدولة مع أكبر عدد من الفقراء لعدة أسباب من بینھا 11الدخل

 خرى.تحسن الوضع في الدول األ

% من المواطنین یعیشون تحت خط الفقر (بحسب الدخل الصافي 17.9أن  الى حقیقةیشیر التقریر 

  في الوالیات المتحدة وتركیا والمكسیك. امقابلتھوتعتبر ھذه النسبة أعلى بقلیل من  ،) OECDومعادلة 

ھو ولد   تقریبا كل واحد من اربعة أوالد التقریر یحذر أیضا من مشكلة الفقر لدى األوالد ومن تفاقم حجمھا, 

 .  بالمعدل في الغرب   )%13.5(مقابل واحد من كل سبعة أوالد ), %23.8( في اسرائیل فقیر

ن مندمجان في سوق  بوا محاكاة تفحص ماذا كان سیحصل لألوالد الفقراء في حال كان األ  التقریر یعرض 

وھي    األوالد،% بین مجمل  5.6نسبة الفقر تھبط الى    عشریة، والنتیجة كانت: اسرائیل تخرج من أول    العمل،

 .OECD، 5.4%-نسبة قریبة جدا من المعدل الموجود بین دول  

  OECDمع ذلك یجب تذكر أنھ بحسب طریقة الحساب في اسرائیل نسبة االوالد الفقراء أعلى مما ذكره تقریر  

ال زال االدعاء   ورغم الفرق في طرق حساب  . )2016% في 31(مقابل  2017% في عام 29.6 وكانت 

 بأن عمل األبوان من شأنھ أن یخفف نسبة الفقر بین األوالد ساري المفعول. 

 

 
 41, صفحة 2018اقتباس من تقریر الفقر 10
 2018تفصیل التحسن الكامل في تقریر الفقر  11



29 
 

ما توقفنا عند وضع المجتمع العربي الذي یعاني من نسبة بطالة عالیة بین   إذا سابقا، عطفا على ما ذكرنا 

عندھا نستطیع أن نقول جازمین بأن تحسین   والشروط،النساء أو من عمالة تعاني من التمییز في االجور 

 ل كبیر. تحسین نسبة وعمق الفقر بشك  من شأنھظروف التشغیل لدى النساء العربیات 

 

یمكن رؤیة أنھ عند المقارنة بین طریقة حساب نسبة الفقر بحسب الدخل   12بحسب الرسوم البیانیة التالیة

وبین طریقة حساب نسبة الفقر  )  الطریقة المتبعة والتي بحسبھا اسرائیل موجودة في المرتبة األخیرة(  الصافي

عندھا یمكن مالحظة أنھ بحسب الطریقة   ،)لالمابحسب الدخل العام (مصدر الدخل یكون العمل او أسواق 

الفرق بین النتائج یدلنا على أن جزء من  . OECD- الثانیة یوجد تحسن في ترتیب اسرائیل مقارنة بمعدل 

 . OECD-مشكلة الفقر في اسرائیل ھو التدخل الحكومي غیر الكافي مقارنة بباقي دول 

   

 
 . 2018تقریر الفقر   12
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في الرسم البیاني التالي یمكن رؤیة أن نسبة الفقر بین االوالد في اسرائیل موجودة في المرتبة قبل األخیرة  

 . OECD-دولنقاط مئویة من معدل  10وبفارق یتجاوز 
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 ظواھر جانبیة للفقر, العنف كمثال:  .10

 

بحسب أدبیات الفقر والتھمیش والنقص المادي یوجد عالقة مباشرة مع ظواھر مثل العنف. وكم بالحري  

عرقیة تعاني من نقص اقتصادي ومن تمییز وتھمیش وموجودة    عندما یكون الحدیث عن فقر بین أقلیة 

المجموعات یمیلون الى التصرف وفق   في فجوة كبیرة وملموسة أمام مجموعة األغلبیة. افراد ھذه

  خاصة من الناحیة المادیة سواءً  – خاصة وأن لیس لدى غالبیتھم ما یخسرونھ  "، طریقة " بدون ثمن

عادة ھكذا أفراد ال یرون المستقبل وال یفكرون فیھ   جامعي، عن مال أو عمل أو امكانیة تعلیم  الحدیث 

 ومن السھل اغراؤھم "بالمال السھل" والذي بشكل عام یأتي من مصدر غیر قانوني. 

یمكن أیضا أن نضیف أنھ لدى العائالت التي یعمل أفرادھا في أعمال ذات رواتب منخفضة وبدون  

 یوجد احتمال أكبر الستعمال العنف للوصول الى اھداف اقتصادیة.  الوظیفي، أفق للتقدم 

قیل بشكل واضح أن أكثر   العربي، في التقریر الذي نشرتھ الشرطة حول وضع الجریمة في المجتمع 

وھو االمر الذي یقوي ادعائنا حول   مالیة، في المجتمع العربي سببھا خالفات  % من الجرائم 60من 

موضوع القروض في السوق السوداء وأیضا ترتیب موضوع عدم اعطاء القروض  الحاجة لترتیب 

وما ذكرنا یُضاف الى واقع   . من خالل المؤسسات المعتمدة مثل البنوك وشركات بطاقات االعتماد 

المالیة وھو األمر الذي یدخل العدید من المواطنین   باألمور المجتمع العربي الذي یعاني من جھل 

حیث أن معدل    االجراءات،الدیون من جیل صغیر وبالتالي الى فتح ملفات في دائرة  العرب الى دوامة  

  وأیضا  عام   13عام للمدینین غیر العرب) ومعدل حیاة الدین ھو    35عام (مقابل    28سن فتح ملف ھو  

 اضعاف نسبتھم من السكان.   3% تقریبا من المدیني لدائرة االجراءات وھو  60یشكل العرب ما نسبتھ  

نسبة جرائم العنف في المجتمع   )، 2010منذ بدایة العقد الحالي ( اسرائیل،بحسب معطیات شرطة 

 العربي (جرائم واضحة مع متھم عربي) في تصاعد مستمر.  

% نسبة السكان  21 المعطى للمقارنة ھو(للمجتمع العام  والعنف نسبةمعطیات اضافیة عن الجریمة 

 ) 2017العرب لعام 

 ناء ھم عرب من مجمل السج  51% •

 % نسبة المشاركة في قضایا مخدرات 30 •
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 مشاركة في أحداث اطالق نار  93% •

 مشاركة في أحداث قتل 64% •
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 : برنامج الصحة والفقر .11
بسبب وجود فجوات كبیرة في مجال الصحة بین فئات مجتمعیة مختلفة على خلفیة الوضع االقتصادي  

قامت وزارة الصحة على مدار السنوات الماضیة بعدة    وغیرھا،مكان السكن    القومیة،   التعلیم،  االجتماعي، 

 :  مثل میشخطوات لتسھیل استنفاذ الحقوق الصحیة خاصة لألشخاص الذین یعانون من الفقر والتھ

   تقلیل دفعات االشتراك الشخصي عند اقتناء الدواء للمسنین ذوي الدخل المنخفض.  •

 الغاء االشتراك الشخصي الذي تمت جبایتھ لتلقي خدمات في "الصحیة".  •

  إضافة خدمات عالج االسنان لألوالد لسلة الصحة. •

مشكلة منالیة الخدمات موجودة یشمل إیصال  باإلضافة للخدمات التي تمت اضافتھا او لتلك الموجودة ال زالت  

معلومات حول الحقوق الطبیة ومن ھنا كان التعاون بین وزارة الصحة ووزارة الرفاه المسؤولة عن عشرات  

تم تطویر برنامج    2018مراكز التمكین التي تھدف الى تسھیل وصول الحقوق الى الفئة المستضعفة. في عام  

ف الى كشف األشخاص الذین یعانون من الفقر والتھمیش على حقوقھم الطبیة  بین وزارتي الصحة والرفاه یھد 

وعلى جمیع البرامج التي تھتم بالحقوق الصحیة من خالل استغالل منظومة مراكز التمكین الموجودة والفاعلة  

 أیضا في المجتمع العربي. 

حقوقھم برنامج كالذي أعدتھ وزارتا    یعانون من عدة عوائق تمنعھم من استنفاذ بالنسبة للمواطنین العرب الذین  

الصحة والرفاه تعتبر قفزة في مواجھة العوائق البیروقراطیة وعائق اللغة وسواھا. حتى موعد كتابة التقریر  

لم یتم تخصیص أي میزانیة لتنفیذ البرنامج. مركز مساواة، باإلضافة لعدة جمعیات أخرى , كان شریكا في  

 ناصرة لتخصیص میزانیات لھ. اعداد البرنامج ویعمل على الم
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 مطالب: .12

استثمار اقتصادي  الى  نحتاج الى استراتیجیة جدیدة و  أعاله،  ا المعطیات التي ذكرناھلحل مشكلة الفقر وبحسب  

ولخطة للعقد القادم مع أھداف واضحة یتابعھا طاقم متخصص    ھناك حاجة لخطة خمسیة.  في مجاالت موازیة

مطلوب خطة تستثمر في كافة المجتمع خاصة وأن   . من المجتمع العربي على جمیع أطیافھ  یشمل مندوبین 

خطة تعتمد االستثمار في الرأسمال البشري تعني بالضروري استنفاذ أقل للمخصصات ودخل أكبر من  

 ن شأنھ أنھ یحسن من حیاة المواطنین ومن وضع الحكم المحلي وصندوق الدولة. الضرائب، وھو األمر الذي م

 : مجاالت للعالج الفوري 

 التعلیم:   -1

وبرنامج توجیھ مھني وأكادیمي یبدأ من  رنامج توجیھ مالي لجمیع األجیال،  یوجد حاجة الى ب .1

المرحلة اإلعدادیة ویشمل العمل على المھارات اللینة وعلى ترسیخ مبادئ سوق العمل  

 المستقبلي.  

 باإلضافة الى ذلك یوجد حاجة لتخصیص میزانیات أكبر للتعلیم التكنولوجي والمھني.  .2

 

 : التشغیل -2

 لى دمج النساء العربیات في سوق العمل.  تكثیف البرامج الموجودة، خاصة تلك التي تعمل ع  .1

باإلضافة لذلك یوجد حاجة الى برامج تراعي خصوصیة المجتمع العربي مثل برنامج   .2

تشغیل الرجال فوق جیل  ر" لكن مع مالئمة للمجتمع العربي، مثال موضوع دوائ – "معجالیم 

   وما یواجھونھ من عوائق. 45

رموقة وإلزام الشركات العامة بتشغیل نسبة  تخصیص ملكات للمواطنین العرب في وظائف م .3

 معینة من المواطنین العرب. 

 

 مناطق صناعیة وتجاریة:  -3

 بناء خطة شاملة لبناء أو توسیع مناطق صناعیة وتجاریة قریبة من التجمعات العربیة.  .1
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تقسیم الدخل من المناطق الموجودة وتخصیص العائدات لمشاریع تشغیل داخل البلدات  .2

 العربیة. 

 

الیوم بسبب مشاكل مالیة تعاني منھا المجالس المحلیة العربیة یوجد صعوبة في التواصل مع المزودین   -4

تفعیل منظومة التواصل المباشر بین الوزارات  واستنفاذ بعض المیزانیات، في ھذه الحالة نقترح 

بمعرفة ورقابة   أخرىوالمكاتب الحكومیة من جھة والمزودین العاملین مع الحكم المحلي من جھة 

 . الحكم المحلي 

الصحة: یوجد عالقة واضحة بین الفقر والصحة، لذلك نطالب بتفعیل برنامج لتعزیز الصحة البلدیة   -5

 في كل بلدة یشمل فعالیات جماھیریة وفردیة. 

إقامة منظومة في الحكم المحلي تعنى بموضوع التطویر االقتصادي عامة والتشغیل خاصة. حیث   -6

 بمتابعة جمیع البرامج الموجودة وتضمن عدم التكرار في التنفیذ. تھتم  

  



36 
 

 مصادر 

 : 2018تقریر الفقر الصادر عن التأمین الوطني في عام 

nts/oni2017.pdfhttps://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Docume 

 تقریر الفقر البدیل, جمعیة التیت: 

https://www.latet.org.il/upload/files/15446269055c1122d99bb63885325.pdf 

 تقریر لجنة الفقر, القسم األول: 

http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7

%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.14.pdf 

  تقریر لجنة الفقر, القسم الثاني:

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Al

laluf2.pdf 

  

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2017.pdf
https://www.latet.org.il/upload/files/15446269055c1122d99bb63885325.pdf
http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.14.pdf
http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.14.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/Veadat%20Allaluf2.pdf
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 :  ملحقات

2018رسوم بیانیة من تقریر الفقر  .1
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 08-2019 13صحیحة لشھر   -معطیات عن التشغیل . 2
 البلدات العربیة مرتبة حسب نسبة البطالة  

 البلدة
عدد 

طالبي  
 العمل

 نساء  رجال

نسبة  
النساء من  

طالبي  
 العمل

غیر   أكادیمیین 
 أكادیمیین 

متلقي  
ضمان  

 دخل

طالبي  
عمل ال  
 یعملون 

عدد من  
تم  

 تشغیلھم 

نسبة  
البطالة  
 المقدرة

 %29.30 0 792 679 810 12 %58.39 480 342 822 القسوم
عرعرة 

 %19.99 6 934 848 927 27 %58.60 559 395 954 النقب
 %19.33 3 991 901 1001 2 %60.42 606 397 1003 كسیفة

 %12.72 2 684 571 727 4 %56.22 411 320 731 نل السبع
 %12.48 1 565 454 587 6 %57.50 341 252 593 لقیة

شقیب 
 %11.33 3 346 255 352 8 %56.94 205 155 360 السالم
 %10.41 9 461 392 471 8 %55.11 264 215 479 حورة
 %10.41 6 321 239 315 10 %55.38 180 145 325 شعب
واحة  

 %10.11 0 133 101 132 4 %61.03 83 53 136 الصحراء
 %9.79 35 2063 1343 2061 22 %60.11 1252 831 2083 رھط

 %9.63 45 2094 1532 2089 48 %55.73 1191 946 2137 ام الفحم
كوكب أبو 

 %9.44 0 169 117 163 8 %57.89 99 72 171 الھیجا
جدیدة 
 %9.34 13 901 585 904 13 %56.27 516 401 917 المكر

 %9.14 13 1318 938 1271 60 %55.22 735 596 1331 سخنین
 %8.85 11 906 717 870 46 %56.00 513 403 916 عرابة

 %8.78 6 538 368 537 9 %55.68 304 242 546 طلعة عارة
 %8.76 7 854 584 836 31 %58.25 505 362 867 مغار

 %8.64 2 423 275 414 11 %57.41 244 181 425 دیر حنا
 %8.13 3 618 393 601 21 %49.84 310 312 622 كفرمندا
 %8.07 0 244 159 237 7 %54.10 132 112 244 عیلوط

 %7.71 4 464 299 470 3 %54.33 257 216 473 أبو سنان
طوبا 

 %7.67 7 245 147 249 4 %60.87 154 99 253 الزنجریة
 %7.65 1 276 204 276 7 %52.65 149 134 283 البعنة

 %7.58 3 78 60 81 1 %62.20 51 31 82 عین قینیا
 %7.45 3 209 152 208 5 %57.28 122 91 213 بقعاتا
 %7.34 1 81 39 81 3 %59.52 50 34 84 الغجر

 
13 https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/MonthlyReports.aspx#k=%20ListID:%2233637105-4558-4b58-a265-
40e5d562b6e9%22 

https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/MonthlyReports.aspx#k=%20ListID:%2233637105-4558-4b58-a265-40e5d562b6e9%22
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/MonthlyReports.aspx#k=%20ListID:%2233637105-4558-4b58-a265-40e5d562b6e9%22
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 البلدة
عدد 

طالبي  
 العمل

 نساء  رجال

نسبة  
النساء من  

طالبي  
 العمل

غیر   أكادیمیین 
 أكادیمیین 

متلقي  
ضمان  

 دخل

طالبي  
عمل ال  
 یعملون 

عدد من  
تم  

 تشغیلھم 

نسبة  
البطالة  
 المقدرة

 %7.31 2 125 83 124 6 %62.31 81 49 130 مسعدة
 %7.12 6 1049 747 1033 32 %51.27 546 519 1065 طمرة

 %6.89 1 143 80 143 4 %52.38 77 70 147 المزرعة
 %6.77 16 615 447 603 30 %49.92 316 317 633 كفر كنا

 %6.64 2 355 236 344 14 %55.03 197 161 358 نحف
 %6.56 11 2330 1501 2223 122 %54.71 1283 1062 2345 الناصرة

 %6.56 0 458 256 454 14 %59.19 277 191 468 مجد الكروم
 %6.41 4 323 233 324 7 %48.04 159 172 331 كابول

 %6.38 2 210 132 203 8 %45.02 95 116 211 أبو غوش
 %6.26 0 355 208 348 21 %69.11 255 114 369 بیت جن

بیر 
 %6.24 2 243 145 240 5 %45.31 111 134 245 المكسور

 %6.09 7 202 89 199 5 %56.37 115 89 204 زرزیر
 %6.02 24 1118 708 1087 48 %55.42 629 506 1135 شفاعمرو

 %6.01 1 363 280 347 18 %53.97 197 168 365 اكسال
 %6.00 0 189 125 180 15 %50.26 98 97 195 البطوف
 %6.00 4 117 59 112 8 %70.83 85 35 120 ساجور
 %5.91 1 246 178 244 5 %55.82 139 110 249 البسمة 

 %5.87 1 304 175 301 9 %58.39 181 129 310 كفریاسیف
ام  -شبلي 
 %5.86 2 159 78 154 8 %64.81 105 57 162 الغنم

معلوت 
 %5.81 38 694 271 638 87 %52.97 384 341 725 ترشیحا
كعبیة 
طباش 

 %5.80 3 140 79 139 4 %58.74 84 59 143 حجاجرة
 %5.73 2 317 214 313 15 %59.15 194 134 328 دیر االسد
 %5.53 3 300 211 296 10 %52.94 162 144 306 عین ماھل

 %5.50 4 322 221 311 17 %57.32 188 140 328 اعبلین
 %5.49 8 388 243 375 21 %53.54 212 184 396 رینة
 %5.42 2 216 125 206 20 %61.06 138 88 226 رامة 

 %5.42 2 164 68 162 2 %69.51 114 50 164 جولس
 %5.39 4 323 207 302 24 %60.74 198 128 326 طرعان
مجدل 
 %5.35 8 268 182 262 11 %63.37 173 100 273 شمس 
یافة 

 %5.31 1 437 288 412 28 %54.77 241 199 440 الناصرة
 %5.22 5 447 258 443 18 %58.13 268 193 461 عرعرة
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 البلدة
عدد 

طالبي  
 العمل

 نساء  رجال

نسبة  
النساء من  

طالبي  
 العمل

غیر   أكادیمیین 
 أكادیمیین 

متلقي  
ضمان  

 دخل

طالبي  
عمل ال  
 یعملون 

عدد من  
تم  

 تشغیلھم 

نسبة  
البطالة  
 المقدرة

 %5.16 1 145 71 141 6 %52.38 77 70 147 عیلبون
بعینة 

 %5.13 6 208 133 198 12 %52.86 111 99 210 نجیدات
 %5.11 2 171 115 161 10 %57.89 99 72 171 مشھد
 %5.02 5 323 197 324 3 %61.16 200 127 327 یركا

دالیة 
 %4.76 5 394 174 381 27 %59.07 241 167 408 الكرمل
 %4.66 8 268 129 262 19 %55.87 157 124 281 عسفیا
 %4.62 0 201 135 191 11 %49.01 99 103 202 دبوریة
 %4.43 3 79 31 73 10 %56.63 47 36 83 فسوطة
كسرى 

 %4.28 6 157 67 161 4 %56.97 94 71 165 سمیع 
بسمة  
 %4.08 0 139 75 138 6 %50.00 72 72 144 طبعون

 %3.97 5 118 46 114 8 %59.02 72 50 122 یانوح جث
باقة 

 %3.83 14 473 256 469 13 %51.66 249 233 482 الغربیة
 %3.82 3 340 158 326 23 %56.45 197 152 349 كفرقرع

 %3.60 23 661 445 749 22 %54.47 420 351 771 طیبة
 %3.51 4 109 52 103 7 %51.82 57 53 110 زیمر

جسر 
 %3.47 5 214 43 213 4 %41.94 91 126 217 الزرقا
 %3.35 1 95 52 86 11 %46.39 45 52 97 بقیعة

 %3.15 1 181 26 169 13 %47.25 86 96 182 فریدیس
 %3.08 0 51 18 46 5 %58.82 30 21 51 معلیا

 %2.90 6 266 136 286 13 %50.84 152 147 299 قلنسوة
 %2.86 3 158 78 151 8 %42.77 68 91 159 جت

 %2.79 0 79 38 80 7 %54.02 47 40 87 حرفیش
 %2.63 0 44 17 39 6 %57.78 26 19 45  جش

 %2.00 0 33 11 32 2 %44.12 15 19 34 كفركما
 %1.99 2 30 5 27 3 %56.67 17 13 30 كفربرا

 %1.96 7 193 68 189 9 %52.53 104 94 198 كفرقاسم
 %1.71 2 69 30 68 5 %53.42 39 34 73 جلجولیة

 %1.39 11 167 17 152 17 %52.07 88 81 169 الطیرة
بستان  מ.א.  
 %0.63 0 21 17 21 0 %61.90 13 8 21 المرج 
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 المنخفض (یمینا) الى األعلى (یسارا) قائمة البلدات العربیة وترتیبھا االقتصادي االجتماعي من  .3

 4مؤشر اقتصادي اجتماعي  3مؤشر اقتصادي اجتماعي  2مؤشر اقتصادي اجتماعي  1مؤشر اقتصادي اجتماعي 
 الطیرة  باقة الغربیة  ام الفحم  رھط 
 جولس  الطیبة  طمرة  حورة 
 جت  كفرقاسم  عرابة كسیفة

 دالیة الكرمل  الناصرة قلنسوة  لقیة
 حرفیش  سخنین بعینة نجیدات النقب عرعرة 

 كفرقرع  شفاعمرو بقعاثا شقیب السالم 
 مزرعة  أبو غوش  بیر المكسور  تل السبع

 عسفیا أبو سنان البسمة  القسوم 
 رامة  اكسال  بسمة طبعون واحة الصحراء 

 5مؤشر اقتصادي اجتماعي  دیر األسد  كفر مندا 2مؤشر اقتصادي اجتماعي 
 كفرباسیف زیمر مغار جسر الزرقا 

 عیلبون یانوح جث  مجد الكروم  طوبا الزنجریة 
 البقیعة یافة الناصرة  مسعدة كعبیة طباش حجاجرة 

 6مؤشر اقتصادي اجتماعي  یركا طلعة عارة  كفركنا
 الجش  كوكب أبو الھیجا  مشھد الرینة
 فسوطة  كسرا سمیع  نحف  شعب 

 7مؤشر اقتصادي اجتماعي  كفر برا غجر البطوف 
 معلیا مجدل شمس  عیلوط  بستان المرج

 ساجور  كابول البعنة

 

 عرعرة عین ماھل جدیدة المكر 
 ام الغنم  - شبلي  عین قینیا جلجولیة 
 اعبلیین فریدیس  زرزیر

 

 بیت جن 
 دبوریة 
 طرعان
 دیر حنا
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