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 מבוא .1

מטרת המסמ7 . 2004 �שבע לשלו2 הילד :ול לקראת כנס באר'כ עסא2 מח"מסמ7 זה נכתב לבקשת חה

 . בריאות ורווחה, חינו7: שראל בשלושה תחומי2 מרכזיי2היא הצגת נתוני2 על מצב הילדי2 הערבי2 בי

נתאר בקצרה , מיעוט: של המסמ7 נציג גישות תיאורטיות קיימות לפתרו1 סוגיית יחסי רובבחלקו הראשו1

לאומי בתחו2 זה ונפרט שלוש אמנות עיקריות להבטחת זכויותיה1 של קבוצות :את הניסיו1 הבי1

, מוקדש לבחינת מצב הילדי2 הערבי2 בישראל בתחומי החינו7 של המסמ7 חלקו השני. באוכלוסייה

:ומפורטות בו תוכניות קיימות והצעות לשינויי2 עתידיי2 לש2 צמצו2 הפערי2 והאי, הבריאות והרווחה

 . שוויו1 בי1 יהודי2 לבי1 ערבי2 בישראל

הבריאות , ו7יצוי1 כי קצרה היריעה של מסמ7 זה מלהקי> את כל הנושאי2 בני הבדיקה בתחומי החינ

ולש2 כ7 מוצגי2 , מטרתו של המסמ7 שלפנינו היא להצביע על מגמות מרכזיות בתחומי2 אלה. והרווחה

 . בו נתוני2 מרכזיי2 בלבד

 

 1גישות מרכזיות: מיעוט+יחסי רוב .2

פי תפיסת :מודרנית התבקשו קבוצות הרוב לאפשר לקבוצות מיעוט לחיות על:במציאות הפוליטית הטרו2

הדרישה לסובלנות התפרשה כבקשה של קבוצות המיעוט . אידיאולוגית שלה1:תרבותית:העול2 הדתית

המשתקפת בחוקי החברה , לפטור אות1 ממערכת הערכי2 והמנהגי2 של הקבוצות הדומיננטיות

 . סובלנות זו עוגנה רק בחסד& של הקבוצות הדומיננטיות. ובמוסדותיה השוני2

וכיו2 מת1 . ה החל עקרו1 הסובלנות לקבל משמעות שונהע2 התפתחות המחשבה הליברלית בעת החדש

האפשרות ליחיד או לקהילה לאמ= ערכי2 ואורחות חיי2 מסוימי2 אינו תלוי עוד בחסדי השלטו1 או 

, כ7. המבטיחה חופש בחירה לעשות כ1, אלא מעוג1 בזכות עקרונית של היחיד, קבוצה דומיננטית כלשהי

הפרשנות הנוכחית מדגישה את הקדימות המוסרית של , בלנותבניגוד לפרשנות הראשונה לער4 הסו

 .  היחיד על פני הקולקטיב

המצדד , לאומית: או רבתרבותית+האידיאל של חברה רבמודל נוס> שהתגבש בשני2 האחרונות הוא 

במעורבות אקטיבית של המדינה בהבטחת התנאי2 הדרושי2 לש2 המש7 קיומ1 ושגשוג1 של התרבויות 

אידיאל זה הוא ניסיו1 להציע סדרי ממשל המוסכמי2 על כלל האזרחי2 במדינה מחד . תההקיימות בחבר

:אידיאל הדמוקרטיה הרב. והעוני2 על הצור7 של היחיד להשתייכות קהילתית מאיד7 גיסא, גיסא

תרבותית מחייב מידה ניכרת של סובלנות בכל הקשור להשקפות העול2 המגוונות של אזרחי המדינה 

 .  את קהילות המשנה שה2 משתייכי2 אליה1ולרצונ2 לשמר

 

 

                                                 
 .238�263' עמ, 1998, 16 אלפיי6, "?תרבותית:מדינת לאו2 או דמוקרטיה רב, מדינת כל אזרחיה",  יוסי יונה 1
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 2לאומי+הניסיו& הבי& .3

חוקרי2 מתארי2 שתי גישות עיקריות שנוקטות ממשלות כדי לבסס מערכת פוליטית יציבה במדינות 

 יש גישת השליטה ב. גישת השליטה וגישת הפשרה:לאומיות בה1 אינ1 מתבוללות:שהקהילות האתנו

הפוליטית והכלכלית של קבוצת הרוב להפעלת מדיניות שתצר את , יתניסיו1 להשתמש בעוצמה הדמוגרפ

. צעדי קבוצת המיעוט ותעכב את עלייתה ככוח פוליטי שיכול לערער על הדומיננטיות של קבוצת הרוב

ובכללה הענקת , מיעוט:ההנחה היא שרק דמוקרטיזציה מלאה ביחסי רוב,  לעומתה,גישת הפשרהב

 .  רגיעה ותבטיח יציבותתביא, שוויו1 מלא ואוטונומיה

והתאפיינה , ועוד) 80:עד שנות ה(בספרד , באסטוניה, בקפריסי1,  נוסתה בצפו1 אירלנדגישת השליטה

במאמ= מצד המדינה להנציח את הדומיננטיות ואת העוצמה של קבוצות הרוב במדיניות יזומה של העדפת 

 זו באופ1 דמוקרטי מבחינה פורמלית א7 במקרי2 רבי2 יושמו עיקריה של מדיניות. הרוב וקיפוח המיעוט

ובה1 פגיעה בעקרו1 השוויו1 ובזכויות הקיבוציות של , בהפעלת פרקטיקות בלתי דמוקרטיות במהות1

בטווח , באופ1 יחסי, מניתוח מקרי2 אלו עולה כי גישת השליטה היא יעילה, לטענת חוקרי2. מיעוטי2

 הבשלת תחושות עמוקות נגד הקיפוח והניכור בקרב וזאת בשל, א7 מועדת לכישלו1 בטווח הארו7, הקצר

 גישת הפשרהמדינות שבחרו ב, לעומת זאת. קבוצת המיעוט ועמ1 נכונות לאתגר את המדיניות הזאת

חוו קשיי2 לא מעטי2 , פוליטיי2 וסמליי2 למיעוט, והובילו מהל7 הדרגתי של העברת משאבי2 חומריי2

מית1 , לדוגמה, כ7. 2 אתניי2 יציבי2 יותר ואלימי2 פחותא7 בטווח הארו7 השיגו יחסי, בטווח הקצר

שבמרכזה , המיעוט ההונגרי בסלובקיה לאחרונה את מאבקו בעקבות מדיניותה המכלילה של הממשלה

חוקרי2 . הפיכת ההשתייכות מרצו1 למדינה הסלובקית לכדאית ג2 בעבור רוב האזרחי2 ממוצא הונגרי

הדבר התבטא בתחומי2 . דיניות קרובה מאוד לקוטב השליטהמצביעי2 על כ7 שישראל נקטה עד כה מ

 . המשפטיי2 והזהותיי2, החינוכיי2, הכלכליי2

 

 לאומיות בדבר זכויות האד6+אמנות בי& .4

 הוועדה לזכויות .לאומיי1:2מסמכי2 ביאמנות ובההגנה על זכויות האד2 מוצאת ביטוי נרחב יותר ויותר ב

התקבלה אשר  , וניסחה את ההצהרה האוניברסלית בנושא זכויות האד19472: הוקמה ב2"האוהאד2 של 

ההכרזה לכל באי עול2 בדבר זכויות  "הצהרה זו ידועה בש2 .1948 בדצמבר 10: העצרת הכללית בדיי:לע

. 2"ד2 המקובלות על המדינות החברות באוומשמשת עד היו2 מסמ7 יסוד המסכ2 את זכויות הא" האד2

, האד2 נולדו בני חורי1 ושווי2 בערכ2 ובזכויותיה2:כל בני"הכרזה פותח בהצהרה כי בהסעי> הראשו1 

 בהמש7 קובעת ."הולפיכ7 חובה עליה2 לנהוג איש ברעהו ברוח של אחו, כול2 חוננו בתבונה ובמצפו1

, מי1, צבע, פליה כלשהי מטעמי גזעאשנקבעו בהכרזה ללא רויות יכל אד2 זכאי לזכויות ולח"ההכרזה כי 

 ". לידה או מעמד אחר, י1יקנ, בגלל מוצא לאומי או חברתי, דעה פוליטית או דעה בבעיות אחרות, דת, לשו1

 :2  שה1 רלוונטיות לעניינו של מסמ7 זה"נציג להל1 שלוש אמנות מרכזיות נוספות של האו

                                                 
הוגש , דוח חירו2, כיווני2 חדשי2 למדיניות הממשלה כלפי הערבי2 בישראל: אחרי השבר, אוניברסיטאי: צוות חוקרי2 בי1 2

 .2000נובמבר , לראש ממשלת ישראל אהוד ברק
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 3צורות האפליה על רקע גזעילאומית לביעור כל +האמנה הבי&

2 בדבר ביעור "היא ממשיכה את הצהרת האו. 1979 ואושררה בישראל בשנת 1969אמנה זו נחתמה בשנת 

צבע או , אד2 על בסיס גזע:ולפיה כל אפליה בי1 בני, 1963 בנובמבר 20:כל צורות האפליה על רקע גזעי מ

המדינות החתומות על האמנה . ת ואנשי2מקור אתני היא מכשול ליחסי השלו2 והידידות בי1 אומו

מתחייבות לבצע כל פעולה הנחוצה כדי לפקח על מדיניות לאומית או מקומית ולבטל כל חוק או תקנה 

האמנה מפרטת את זכויות האד2 והאזרח שזכאי2 . שיש בה2 כדי ליצור או להנציח אפליה על רקע גזעי

הזכות , בייחוד הזכות לעבוד, חברתיות ותרבותיות, תוכ1 זכויות כלכליו, ללא הבחנה, האד2:לה1 כל בני

הזכות לחינו7 והזכות להשתתפות , הזכות לביטחו1 סוציאלי ולשירותי2 חברתיי2, הזכות לבריאות, לדיור

 . שווה בפעולות תרבות

 

  4חברתיות ותרבותיות, לאומית בדבר זכויות כלכליות+האמנה הבי&

נובעת מכ4 שהוכר בה בפע6 חשיבותה . 1991ראל בשנת  ואושררה ביש1966אמנה זו נחתמה בשנת 

באמנה נקבע כי כל מדינה מתחייבת לפעול . הראשונה מעמד& המשפטי המחייב של זכויות חברתיות רבות

את השימוש המלא בזכויות שהוכרו " בשלבי2"כדי להבטיח " מירב האמצעי2 העומדי2 לרשותהעד כדי "

; לרבות תנאי עבודה צודקי2 ונאותי2 בלא אפליה, זכות לעבודהה: בי1 הזכויות המפורטות באמנה. בה

לרבות הגנה על אמהות לפני הלידה ואחריה והגנה על  ,זכויות בענייני משפחה; הזכות לביטחו& סוציאלי

הזכות ליהנות , לאד2 ולבני משפחתוהזכות לרמת חיי6 נאותה ; ילדי2 ונוער מפני ניצול כלכלי וחברתי

 לרבות נקיטת צעדי2 לש2 הפחתת ,נית והנפשית הגבוהה ביותר שאפשר להשיגהמרמת הבריאות הגופ

מניעת מחלות מידבקות וטיפול בה1 ויצירת , תמותת תינוקות ולהבטחת התפתחות תקינה של ילדי2

חינו7 תיכו1 נגיש , לרבות חינו7 יסודי חובה זמי1 וחינ2 לכול, הזכות לחינו4ו, תשתית שירותי בריאות

חינו7 גבוה נגיש לכול וכ1 עידוד החינו7 הבסיסי למי שלא השלי2 את ,  תיכו1 חינ2 בשלבי2והנהגת חינו7

 5.לימודיו

 

 6לאומית בדבר זכויות הילד+האמנה הבי&

                                                 
3  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, entry into force 4 January 

1969, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm. 
4  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Unites Nations – General Assembly 

Resolution 2200A(XXI) of 16 December 1966, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm. 
 .2003 בנובמבר 17, כתבה רוניה בריטברד, לאומי ובחוקות:עיגו1 זכויות חברתיות במשפט הבי1, הכנסת,  מרכז מחקר ומידע 5

6  The Convention on the Rights of the Child, UN – General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, 
http://www.unicef.org/crc/fulltext.htm.   
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ידי :זוהי האמנה שאושררה על. 1990 ואושררה בישראל ביולי 21989 בנובמבר "אמנה זו התקבלה באו

פות הרחבה מחזקת את תוקפה של האמנה ומאפשרת ההצטר. המספר הגדול ביותר של מדינות העול2

 . לאומי מקובל:לראות בעקרונותיה סטנדרט בי1

היא מבטיחה לילדי2 קשת רחבה של זכויות . באמנה נתפס הילד כאד2 אוטונומי הכשיר לזכויות ולחובות

 (protection) זכויות הגנההיא קובעת , למשל, כ7. כלכליות ותרבותיות, חברתיות, פוליטיות,  אזרחיות�

 כגו1 זכותו של הילד (provision) זכויות הענקה, כגו1 זכותו של הילד להגנה מפני אלימות והתעללות

, לחופש התאגדות,  כגו1 זכותו של הילד לחופש ביטוי(participation)זכויות השתתפות לחינו7 ובריאות ו

  7.למידע ולפרטיות

 'חלק ב

 6 כלליי6 מאפייני�האוכלוסייה הערבית בישראל  .5

שוויו1 זכויות מלא לכל האזרחי2 "הכרזת העצמאות קוראת ל. ישראל נוסדה  כמדינה יהודית ודמוקרטית

,  בה בעת8.מהבחינה המשפטית בני המיעוטי2 ה2 אזרחי2 מלאי2 ושווי זכויות". דת וגזע, ללא הבדל מי1

התרבותיי2 בי1 היהודי2 הסכסו7 המתמש7 בי1 ישראל לבי1 מדינות ערב השכנות והפערי2 החברתיי2 ו

 .לבי1 הערבי2 תורמי2 למתחי2  בי1 המיעוט הערבי לבי1 הרוב היהודי

לעומת ( מכלל אוכלוסיית ישראל 20%,  נפש1,245,700 היתה האוכלוסייה הערבית בישראל 2002בשנת 

ית  האוכלוסייה הערב18.9 ילדי2 מתחת לגיל 585,100מה2 , ) מכלל האוכלוסייה ע2 הקמת המדינה13%

,  מוסלמי80%2( אפשר להבחי1 בי1 הקבוצות לפי דת �קבוצות שה1 שונות זו מזו :בישראל מורכבת מתת

גיוו1 זה בא לידי ביטוי . לפי דפוסי מגורי2 וכ1 לפי תרבות או סגנו1 חיי2, ) דרוזי9%2,  נוצרי11%2

 . תעסוקתי:בתנאי הדיור ובמצב הכלכלי, בשיעורי הילודה

ללותה מתאפיינת במשפחות גדולות יותר משל כלל האוכלוסייה הישראלית האוכלוסייה הערבית בכ

שיעור הילדי2 הערבי2 החיי2 מתחת לקו העוני  , משו2 כ7. וברמת השכלה ורמת הכנסה נמוכות יותר

 ). 1ראה לוח (הוא גבוה מאוד 

יה  האוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסי�דמוגרפיי6 בסיסיי6 +מאפייני6 חברתיי6: 1לוח 

  2002, היהודית בישראל

  האוכלוסייה הערבית האוכלוסייה היהודית
 

13.5% 
42.4% 
42% 

 
39% 

37.3% 
22.8% 

 השכלה
  שנות לימוד8:פחות מ �נשי6 

  שנות לימוד11:12             
 תיכונית:              השכלה על

10.9% 
49.2% 
37.9% 

33.7% 
41.2% 
23.4% 

   שנות לימוד8:פחות מ �גברי6 
  שנות לימוד11:12           

 תיכונית:           השכלה על
3.13 

     17.7** 
5.06 

 44.7* 
 מספר ילדי6 ממוצע למשק בית

 משפחות מתחת לקו העוני
 )בכוח העבודה האזרחי(תעסוקה  39% 56.75%

                                                 
 .2003פברואר , דוח ועדת משנה בנושא חינו7, הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו2 הילד והמשפט,  משרד המשפטי2 7
 .2001פברואר , 2 לזכויות הילד"הוגש לוועדת האו, יישו2 האמנה בדבר זכויות הילד,   משרד המשפטי2 ומשרד החו= 8
 ).58(2' עמ, 2.18טבלה , 2003, 54 שראלשנתו& סטטיסטי לי,   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 9
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 .  2003, 54 שנתו& סטטיסטי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקורות
 .2003אוקטובר , 2002 �שוויו1 בהתחלקות ההכנסות במשק :ממדי עוני ואי, סד לביטוח לאומי               המו

 .יהודית:שיעור מכלל האוכלוסייה הלא*   
 ).יהודית ולא יהודית(שיעור מכלל האוכלוסייה ** 

 

   נאמר21997 בשנת "חברתיות ותרבותיות של האו, בדוח שהגישה מדינת ישראל לוועדה לזכויות כלכליות

ישראל מכירה בכ7 שבמהל7 תולדותיה הסוערות הופיעו תופעות מסוימות של חוסר שוויו1 בי1 יהודי2 "כי 

ישראל "עוד נכתב בדוח כי ". בייחוד בנוגע למידת הנאת2 מתמיכת המדינה בתחומי2 רבי2, יהודי2:ללא

להבטחת הנאה יהודי ו:מחויבת כעת למדיניות של סגירת הפערי2 ביחס בי1 המגזרי2 היהודי והלא

  10".ממשית של כל אזרחיה מזכויות שוות

 

 חינו4 .6

: בי1 מטרותיו של החוק, ) חוק חינו7 ממלכתי�להל1  (1953:ג"התשי,  לחוק חינו7 ממלכתי2לפי סעי> 

להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית "

, לשמירת החוק, לערכי2 דמוקרטיי2, לחירויות היסוד, בוד  לזכויות האד2ודמוקרטית ולפתח יחס של כ

... אד2 ובי1 עמי2:וכ1 לחנ7 לחתירה לשלו2 ולסובלנות ביחסי2 בי1 בני, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת

להנחיל את תודעת זכר , מורשת ישראל והמסורת היהודית, תולדות הע2 היהודי, ללמד את תורת ישראל

לכאורה נראה כי מהגדרת מטרות החוק באופ1 זה עלולי2 להתעורר ". ולחנ7 לכבד2, בורההשואה והג

להל1  (1949:ט"התש, בחוק חינו7 ממלכתי ובחוק לימוד חובה, למעשה. מתחי2 בעת יישומו במגזר הערבי

מלבד ניסוח כללי בדבר יחס של כבוד לתרבויות ולהשקפות שונות אי1 התייחסות , ) חוק לימוד חובה�

ההוראה היחידה שעניינה הצרכי2 הייחודיי2 של . לצרכי2 החינוכיי2 הייחודיי2 של ילדי המיעוט הערבי

במוסדות חינו7 לא יהודיי2 "הקובעת כי ,  בחוק חינו7 ממלכתי4התלמידי2 הערבי2 היא הוראת סעי> 

, 2000נת בש, במידה רבה, בעיה זו באה על תיקונה". תותא2 תוכנית הלימודי2 לתנאיה2 המיוחדי2

בחוק חינו7 ממלכתי ) 11(2בסעי> . כאשר נוספו מטרות אזרחיות אוניברסליות על המטרות האמורות לעיל

המורשת והמסורת , ההיסטוריה, התרבות, להכיר את השפה: "מצוי1 כי בי1 מטרות החינו7 הממלכתי

ולהכיר בזכויות , הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל

 ".השוות של כל אזרחי ישראל

פי תוכנית לימודי2 ממשלתית הנגזרת :תלמידי2 ותלמידות במגזר הערבי לומדי2 על, למרות האמור

במקצועות הלימוד המשותפי2 לשתי המערכות נעשה פיתוח תוכנית . מתוכנית הלימודי2 היהודית

והתוכניות מתורגמות לערבית , > מזערי שלה2הלימודי2 בלא שיתו> מחנכות ומחנכי2 ערבי2 או בשיתו

תוכני תוכנית הלימודי2 יוצרי2 לעתי2 קרובות תחושות . בפיגור של שני2 אחרי פרסו2 החומר בעברית

הדברי2 אמורי2 בפרט לגבי . ניכור ה1 בקרב התלמידי2 והתלמידות ה1 בקרב המורי2 והמורות

   7.11"עברית ותנ, המקצועות לשו1

 
                                                 

חברתיות , לאומית בדבר זכויות כלכליות:יישו2 האמנה הבי1, משרד החו= ומשרד העבודה והרווחה,  משרד המשפטי2 10
 . 1997, 2"חברתיות ותרבותיות של האו, הוגש לוועדה לזכויות כלכליות, ותרבותיות

באתר האינטרנט , Human Rights Watch   מתו7 מסמ7 של הארגו1 11
pdf.hb.sumrec/2israel/2001/reports/org.hrw.www://http ,2004 בינואר 28: תארי7 כניסה. 
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 נתוני6  .6.1

יודגש כי קצרה היריעה מלתאר את כל . פרמטרי2 אחדי2 של חינו7 הילדי2 הערבי2 במדינת ישראללהל1 

 . אול2 לטעמנו אפשר ללמוד מהנתוני2 הנבחרי2 על מצב החינו7 הערבי, מאפייני החינו7 הערבי

 ילדי6+גני. א

הוחלט כי . 4: ו3קובע החלת חוק חינו7 חובה חינ2 על גילאי , 1984:ד"התשמ, תיקו1 לחוק חינו7 חובה

 לפי 3: ו2, 1וכי ראשוני2 בכ7 יהיו יישובי2 באשכולות , החוק ייוש2 באופ1 הדרגתי על כלל האוכלוסייה

ויישובי קו ' יישובי עדיפות לאומית א, חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:המדד הכלכלי

  12.העימות

 עד שנת 1994/95שנת הלימודי2 מ, במסגרת ההחלה ההדרגתית של חוק חינו7 חובה במגזר הערבי

צעד זה עשוי לשפר את .  המבקרי2 בג3�41 מספר הילדי2 הערבי2 גילאי 100%: גדל ב2002/03הלימודי2 

היק> ואול2 , ההישגי2 הלימודיי2 העתידיי2 של ילדי2 אלה ולמנוע נשירה מוקדמת ממערכת החינו7

  13.הוא עדיי1 בלתי מספק, בנגבובפרט , בכל האר= ילדי2 ביישובי2 ערביי2:הבנייה של גני

 שיעורי הלמידה. ב

מהשוואת שיעורי הלמידה בי1 המגזרי2 עולה כי שיעור הלמידה במגזר היהודי גבוה משיעור הלמידה 

 ).2ראה לוח (במגזר הערבי כמעט בכל קבוצות הגיל 

  

  200214, שיעורי הלמידה במגזר היהודי והערבי בגילי6 שוני6 : 2לוח 

 6 מכלל קבוצת הגילשיעור הלומדי
 במגזר היהודי במגזר הערבי

 גיל

70.9% 89.7% 5 
96.9% 96.6% 6�13 
86.0% 97.8% 14�17 
75.6% 92.7% 17 

 

 נשירת תלמידי6. ג

נושר הוא נער בגיל חינו7 חינ2     , )משרד החינו7 �להל1 (התרבות והספורט , פי הגדרות משרד החינו7:על

, נשירה גלויה היא תוצאה של תהלי7 מתמש7. פר הנתו1 בפיקוח משרד החינו7ס:שאינו לומד בבית) 5�17(

                                                 

 בפברואר 26, כתבו אודי שפיגל ואיילת ברק, 3מעקב אחר ביצוע חוק חינו7 חובה חינ2 מגיל , הכנסת,  מרכז מחקר ומידע12 
2001. 

 . 2003 בספטמבר 9, האר>, "7ועדת אור ומצב החינו",  אמנו1 רובינשטיי1 13
מתו7 אתר האינטרנט של , 2003 � ילדי6 בישראל לקט נתוני2 מתו7 השנתו1 הסטטיסטי,  המועצה הלאומית לשלו2 הילד14

 .2004 בינואר 27:  תארי7 כניסה,il.org.children.www://http, הארגו1
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:ניכור כלפי בית, שמאפייניה ה2 היעדרויות תכופות(בדר7 כלל לאחר תקופה ארוכה של נשירה סמויה 

  15).התנהגות אלימה וכדומה, דחייה חברתית, הספר

ותר משיעורי הנשירה בקרב בני נוער שיעורי הנשירה הגלויה בקרב בני הנוער הערבי2 גבוהי2 הרבה י

וג2 במגזרי2 , אול2 אפשר לראות כי מספר הנושרי2 ושיעור2 הצטמצמו מעט בכלל האוכלוסייה, יהודי2

 ).3ראה לוח  (2001�2003במהל7 השני2 , השוני2

 
 2001�200316, א"י�נשירה שנתית של תלמידי6 בכיתות ט: 3לוח 

כלל  חינו4 עברי חינו4 ערבי

 ההאוכלוסיי
  

 2001/02 מספר הנושרי6 23,011 16,014 6,997
  שיעור הנושרי6  7.1% 6% 12%
 2002/03 מספר הנושרי6 21,596 15,006 6,590
  שיעור הנושרי6  6.6% 5.6% 11.1%

 

בשל בעיית הנשירה חל בעשור האחרו1 גידול ניכר במספר משרות , 2000לפי דוח מבקר המדינה לשנת 

ההקצאה עדיי1 נופלת משיעור חלקו של המגזר בקרב , ע2 זאת. ר במגזר הערביקציני הביקור הסדי

כי מספר משרות קציני הביקור הסדיר לחינו7 הערבי צרי7 להיות , בדוח נאמר עוד. אוכלוסיית בני הנוער

 17.נוכח שיעורי הנשירה הגבוהי2 במגזר זה, גדול א> יותר

 

 הצפיפות בכיתות. ד

  384,689:במגזר היהודי ו) 78%( מה2 1,357,781,  ילדי2 במערכת החינו1,742,4207: למדו כ2002בשנת 
אול2 , בפרט בחינו7 הערבי,  ירדה צפיפות התלמידי2 בכיתות1980�2003בשני2 . במגזר הערבי) 22%(

ובי1 )  תלמידי2 בכיתה בממוצע26(עדיי1 קיי2 פער בי1 צפיפות התלמידי2 בכיתות בחינו7 היהודי 

 18). תלמידי2 בכיתה בממוצע29(7 הערבי הצפיפות בחינו

 

 זכאות לתעודת בגרות. ה

אול2 , בעשור האחרו1 חלה עלייה בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות בכל המגזרי2 בחברה הישראלית

 היה שיעור הזכאות לתעודת בגרות במגזר הערבי 2002ג2 בשנת , כ7. הפערי2 בי1 המגזרי2 עדיי1 גדולי2

                                                 

, ומרכז מחקר ומידע"  מכו1 ברוקדייל:וינט 'ג", 2001 יוני ,הנשירה הגלויה והסמויה בקרב בני נוער, מרי2 כה1 נבות ואחרי2 15 
 .21�22' עמ, הכנסת

 ). 36(8' עמ, 8.20לוח . 2003, 54שנתו& סטטיסטי לישראל ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 16
ינו7 דוח ועדת המשנה בנושא ח, הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו2 הילד והמשפט ויישומ2 בחקיקה, משרד המשפטי2   17

 .261' עמ, 2003פברואר , בראשות השופטת סביונה רוטלוי
מתו7 אתר האינטרנט של , 2003 � ילדי6 בישראל לקט נתוני2 מתו7 השנתו1 הסטטיסטי,  המועצה הלאומית לשלו2 הילד18

 .2004 בינואר 27:   תארי7 כניסה,il.org.children.www://http, הארגו1
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 37%:כ;  בקרב הערבי34%2:כ: שיעורי הזכאות ה2 אלה. זכאות במגזר היהודינמו7 בהשוואה לשיעור ה

 ).4ראה לוח ( בקרב היהודי2 51.1%לעומת ,  בקרב הבדואי26%2:בקרב הדרוזי2 וכ

 
  19שיעור הזכאות לתעודת בגרות לפי מגזר: 4לוח 

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992  

כלל  31.5% 32.5% 34.0% 37.9% 38.8% 37.7% 38.5% 41.4% 40.8% 43.8% 46.5%

הזכאי6

 יהודי6 36.2% 37.3% 39.5% 43.8% 45.1% 43.7% 43.1% 45.9% 45.6% 48.2% 51.5%

 דרוזי6 18.8% 22.0% 21.4% 28.7% 27.6% 24.1% 29.8% 35.4% 28.6% 39.3% 36.8%

 ערבי6 19.8% 19.8% 18.8% 22.2% 23.1% 23.2% 27.4% 31.5% 29.0% 33.1% 34.0%

בדואי6  2.5% 3.2% 5.1% 5.7% 6.0% 10.3% 9.6% 13.1% 16.8% 27.7% 25.9%

 בנגב

 

 איכות תעודת הבגרות. ו

. איכותה של תעודת הבגרות נמדדת לפי יכולת העמידה של המחזיק בה בדרישות הקבלה לאוניברסיטה

רות העומדי2 בדרישות הס> של האוניברסיטאות  היה שיעור הזכאי2 לתעודת בג2002בשנת , למשל, כ7

ולמגזר הבדואי       ) 69%:כ(למגזר הדרוזי , )73%(בהשוואה למגזר הערבי , )87%:כ(גבוה במגזר היהודי 

חלה עלייה בשיעור הזכאות של העומדי2 , שלא כמו במגזר היהודי, במגזרי2 אלו, ע2 זאת). 47%:כ(

 ).5ראה לוח (2 שנבדקו בדרישות הס> של האוניברסיטאות בשני

, שיעור העומדי6 בדרישות הס= של המוסדות להשכלה גבוהה מתו4 כלל הזכאי6 לתעודת בגרות: 5לוח 

1997�200220 
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 .5' עמ, 2003אוגוסט , "מרכז אדוה", 2001�2002 �דת בגרות לפי יישוב זכאות לתעו, ר שלמה סבירסקי" ד

 .11' עמ, 2003אוגוסט , "מרכז אדוה", 2001�2002 �זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב , ר שלמה סבירסקי"ד  20 

2002 2001 2000 1999 1998 1997  
 כלל הזכאי6  86.2% 87.3% 86.7% 86.2% 85.1% 85.1%
 יהודי6 88.8% 89.7% 89.2% 88.6% 87.7% 87.3%
 ערבי6 69.4% 70.3% 69.8% 70.4% 71.5% 73.0%
 דרוזי6 57.8% 65.0% 67.0% 66.0% 66.3% 69.1%
 בדואי6 בנגב 41.2% 50.0% 47.5% 38.4% 40.7% 46.8%
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 לאומיי6 וארציי6+מבחני6 בי&. ז

  האחרוPISA 1הפער בי1 התלמידי2 הערבי2 והיהודי2 בהישגי2 הלימודיי2 הומחש במבח1 
השפיעו הישגי התלמידי2 הערבי2 על מיקומה של ישראל והביאו , וצאות המבח1פי ת: על21).2002(

 המדינות 42מתו7 ,  במדעי332: בקריאה ובמקו2 ה30:במקו2 ה,  במתמטיקה31:לדירוגה במקו2 ה

שג2 הוא ,  בסיכו2 הכולל12:הישגי התלמידי2 היהודי2 בלבד היו מביאי2 את ישראל למקו2 ה. שנבדקו

 PISAהמסתמכת על תוצאות מבח1 , איל1:זמירה מבר7 מאוניברסיטת בר' לדברי פרופ. אינו נחשב גבוה

 מכלל התלמידי2 הערבי2 בישראל 60%:כ, לדבריה. יש במגזר הערבי פיגור בהבנת הנקרא, האמור

  22. מכלל התלמידי2 היהודי30%2:לעומת כ, מתקשי2 בהבנת הנקרא

לפי נתוני2 אלה ניכרת . ג"לשנת תשס) ספרית:חה ביתמדד יעילות וצמי(ב "לאחרונה פורסמו ציוני המיצ

אול2 הפער העמוק בי1 התלמידי2 הערבי2 לבי1 , בחינו7 הערבי מגמה מעורבת של עליות וירידות

ב מראה יציבות " התמונה הכללית של דוח המיצ23).6ראה לוח  (20%סביב , התלמידי2 היהודי2 נותר יציב

יהודי :והשינוי הבולט הוא ירידה בהישגי2 במתמטיקה בחינו7 הלא, ב"ג ובי1 נתוני תשס"בי1 נתוני תשס

 .בחינו7 היהודי' ועלייה ברורה בהישגי2 במתמטיקה בכיתות ח, בשתי דרגות הכיתות

 

 24ג"תשס, ב במגזר היהודי ובמגזר הערבי"ציוני המיצ : 6לוח 

  'כיתה ה 'כיתה ח
  יהודי6 ערבי6 יהודי6 ערבי6

 עברית 71 46 68 49
 מתמטיקה 73 50 58 37
 מדעי6 70 52 64 53
 אנגלית 76 63 83 66

 

 

 סיכו6. ח

:המתאפיינת באיכות ירודה של בתי,  מכלל התלמידי2 בישראל לומדי2 במערכת החינו7 הערבית22%:כ

בריחוק גיאוגרפי , בבנייה ובתחזוקה לקויות, במחסור במורי2 ובצוות, בצפיפות יתר בכיתות, הספר

ניכר מחסור במבני2 , למשל, הספר במגזר הבדואי: בבתי25.במחשבי2 ובמעבדות, תובמחסור בספריו

, מוכרי2: היישובי2 הלא45:ב. ובציוד לימודי הול2) הספר אי1 חשמל ואי1 מי2:בכמה מבתי(נאותי2 

ורבי2 מהתלמידי2 נאלצי2 לצעוד או לנסוע מדי , ספר: בתי15פועלי2 רק , אד2: בני70,000:שחיי2 בה2 כ

                                                 

   (OECD:הידי ארגו1 :נער7 אחת לשלוש שני2 על) PISA ) Program for International Student Assessmentמבח1 21 
Organization for Economic Cooperation and Development .(2המבח1 האחרו1 התמקד בשלושה תחומי :

 .15בקרב תלמידי2 בני , קריאה ומדעי2, מתמטיקה
 .2003 בספטמבר 8, מעריב, " מהתלמידי2 הערבי2 לא מביני2 מה ה2 קוראי60%2", זלינגר  אס> 22
 .2003אוקטובר , ג"תשס�ב"ב תשס"מיצ, על:מערכת החינו7 בישראל במבט, פורטהתרבות והס,   משרד החינו7 23
 .2003אוקטובר , ג"תשס�ב"ב תשס"מיצ, על:מערכת החינו7 בישראל במבט, התרבות והספורט,   משרד החינו7 24

באתר האינטרנט , Watch  Human Rights  מתו7 מסמ7 של הארגו251 
pdf.hb.sumrec/2aelisr/2001/reports/org.hrw.www://http ,2004 בינואר 28: תארי7 כניסה. 
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מסכני2 את ביטחונ2 , תנאי2 אלה מכבידי2 על הילדי2. רחק רב מבית2 אל מוסד הלימודי2בוקר מ

והדבר , ספר תיכו1:מוכרי2 בית:אי1 א> באחד מ1 הכפרי2 הלא, נוס> על כ7. ומאריכי2 את יו2 הלימודי2

  26.מחייב את תלמידי התיכו1 לנסוע מרחקי2 גדולי2 ותור2 לתופעת הנשירה

 דיווחה 2001בשנת . 7 שמערכת החינו7 במגזר הערבי נחותה מזו שבמגזר היהודיממשלת ישראל הכירה בכ

קיימת מידה רבה של שונות במשאבי2 המוקצי2 לחינו7 "2 בנושא זכויות הילד כי "ישראל לוועדת האו

התאמות אלה משתקפות במרכיבי2 שוני2 של מערכת החינו7 במגזר :אי. במגזר הערבי לעומת היהודי

היק> שירותי , מספר שעות ההעשרה, מספר ממוצע של ילדי2 בכיתה, שתיות פיזיותכגו1 ת, הערבי

 27".ורמת ההשכלה של הצוות המקצועיהתמיכה 

 

 שוויו&+תוכניות לצמצו6 האי .6.2

. בקרב החוקרי2 אי1 מחלוקת על כ7 שהחינו7 הערבי קופח במש7 שני2 רבות בהשוואה לחינו7 היהודי

 והקצאת סל )שירותי חינו7 ורווחה(ר " בבחינת תוכניות אג> שחשוויו1 בתחו2 החינו7:נמחיש את האי

 .    טיפוח

 

 תוכניות קיימות. א

 ר "תוכניות אג> שח

 כדי לטפל במצוקת2 החינוכית של יישובי פיתוח נזקקי2 ושל אזורי2 70:ר הוק2 באמצע שנות ה"אג> שח

 כי שני2 רבות לא הפעילה את המדינה הודתה. שבה2 חברו יחד מצוקה כלכלית חברתית ובעיות ביטחו1

וכי אלה טופלו בידי יחידה ייעודית למגזר הערבי , ר במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי"תוכניות אג> שח

  28.א7 זאת בהיק> מצומצ2 בלבד,  החל האג> לטפל ג2 באוכלוסיית המיעוטי19922בשנת . במשרד החינו7

= נגד משרד החינו7 בעניי1 "ישראל עתירה לבג הגישה ועדת  המעקב לענייני החינו7 הערבי ב1997בשנת 

כלכלי :למרות המצב החברתי. הספר הערביי2 בתוכניות הרווחה החינוכיות של משרד החינו7:הפליית בתי

פי :בטענה שעל, סירב משרד החינו7 להפעיל ביישובי2 אלה את התוכניות, הקשה ביישובי2 הערביי2

א> . 1 מיועדות אלא לתלמידי2 שעלו מארצות ערב תוכניות אלה אינ70:החלטת הממשלה משנות ה

לא היתה מחלוקת כי החינו7 הערבי קופח : "הדי1:כתבה השופטת דורית בייניש בפסק, שהעתירה נדחתה

 בעקבות העתירה החל משרד 29".מש7 שני2 רבות וא> לא היתה מחלוקת כי יש לעשות לתיקו1 מצב זה

המשפט מומשה :החלטת בית. ספר ערביי2:ר לבתי"> שחהחינו7 להכניס באופ1 הדרגתי את תוכניות אג

                                                 
דוח ועדת המשנה בנושא חינו7     , הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו2 הילד והמשפט ויישומ2 בחקיקה, משרד המשפטי2   26

 .261' עמ, 2003פברואר ,  בראשות השופטת סביונה רוטלוי
27 State of Israel, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, Initial Periodic Report of the State of Israel 

Concerning the Implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC), February 2001, p. 307. 
ח ועדת המשנה בנושא חינו7 דו, הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו2 הילד והמשפט ויישומ2 בחקיקה,  משרד המשפטי2 28

 .261' עמ, 2003פברואר , בראשות השופטת סביונה רוטלוי
 ביולי 20:נית1 ב, התרבות והספורט, ועדת המעקב העליונה לענייני החינו7 הערבי בישראל נגד משרד החינו7, 2814/97= " בג 29

2000 . 
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 נכנסו לתוכנית הרווחה החינוכית עשרה יישובי2 של מגזר 1998:ח"כאשר בשנת הלימודי2 תשנ

 30.ושנה לאחר מכ1 נכללו בה יישובי2 ערביי2 נוספי2, ובכלל2 יישובי2 ערביי2, המיעוטי2

 

 הקצאת סל טיפוח

 מפקח ר"אג> שח. לקידומ1 של אוכלוסיות חלשותמפעילה נו7 סל טיפוח הוא אחד הכלי2 שמערכת החי

אומנ2 השימוש הנעשה בסל הטיפוח להבטיח שי ד ובמעקב כהעל דרכי השימוש במשאבי הסל בהכוונ

צמצו2 , מטרות הסל ה1 העלאת רמת2 הלימודית והחינוכית של הלומדי2. הול2 את יעדיו המקוריי2

קידו2 וטיפוח מצוינות ומניעת בעיות , ה ממסגרות החינו7מניעת נשיר, פערי2 חברתיי2 ולימודיי2

  31.התנהגות

יהודיי2 מופלי2 לרעה בהקצאת משאבי :הספר הלא:החוקרי2 סורל קאה1 ויעקב ילינק הראו כי בתי

יהודי רשמי ויהודי לא , דרוזי, ערבי(מגזרי2 :הקצאת משאבי הטיפוח נעשית בי1 ארבעה תת. הטיפוח

ויש בה התעלמות מההבדלי2 בי1 המגזרי2 ברמת , הקצאה זו היא שרירותית, ינקלדברי קאה1 ויל). רשמי

:הכותבי2 טועני2 כי אילו נקבע מדד טיפוח משות> על סמ7 שלושה מאפייני2 סוציו. החס7 החינוכי

, הספר: שיעור המשפחות בעלות הכנסה נמוכה בכלל משפחות הלומדי2 בבית�אקונומיי2 של התלמידי2 

 היה מתחוור � ממשפחות מרובות ילדי2 ושיעור התלמידי2 שלאבותיה2 השכלה נמוכה שיעור התלמידי2

חמישה מההקצאה המקבילה :הספר היסודי ובחטיבות הביניי2 היא פי:שההקצאה לחינו7 היהודי בבית

 32.יהודי:במגזר הלא

שמשו1 ר " ועדה בראשות דהוקמה, ספרה:תקצוב בתיבלכאורה  בלתי סבירי2  בדבר פערי2ותטענבשל ה

וזו , )ועדת שושני(לבדיקת שיטת התקצוב בחינו7 היסודי בישראל , ל משרד החינו7 לשעבר"מנכ, שושני

הוועדה שמה לנגד עיניה את שני העקרונות המנחי2 . 2002הגישה את מסקנותיה לשרת החינו7 באוגוסט 

  33.יותר שוויו1 בי1 המגזרי2 ושאיפה ללכידות תרבותית גבוהה יותר: האלה

איגו2 כל ; "תק1 לתלמיד"ל" תק1 לכיתה"ובכללה מעבר מ, דה המליצה לעבור לשיטת תקצוב חדשההווע

הספר על :ביסוס מדיניות התקצוב הדיפרנציאלי של בתי; על:הספר כדי קופת:המוקצי2 לבתי" סלי2"ה

מש שנועד לש, ספרי:מדד טיפוח אינדיבידואלי ולא בית; )מגזרי2:מעבר לכל המגזרי2 והתת(מדד אחיד 

כלי לניבוי ההישגי2 הלימודיי2 של התלמידי2 ולא לבטא את רמת החס7 החינוכי של אוכלוסיית 

  34.הספר:התלמידי2 בבית

 

 תוכנית החומש

תוכנית החומש "ע2 הפעלת , 2000שוויו1 בחינו7 ננקט בשנת :הצעד המשמעותי ביותר לצמצו2 האי

עדה להביא לצמצו2 הפערי2 החברתיי2 שנו, "לקידו2 ההישגי2 במערכת החינו7 הערבית והדרוזית

                                                 
 . 2000, ס"י2 תשר לשנת הלימוד"תוכנית העבודה של אג> שח,  משרד החינו7 והתרבות30
: תארי7 כניסה, htm.1p/5s/shachar/il.gov.negev-edu.www://http, אתר האינטרנט, מחוז דרו2,  משרד החינו7 והתרבות31

 .2004 בפברואר 1
, אומדנה הכמותי והשלכות ביטולה: יהודי בהקצאת משאבי הטיפוח בחינו4+אפליית המגזר הלא,  סורל קאה1 ויעקב ילינק 32

 .2000יולי , טה העבריתהאוניברסי
 .2002אוגוסט , דוח הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב בחינו7 היסודי בישראל,  משרד החינו337
טרו2 , )דוח שושני(הספר היסודיי2 במערכת החינו7 בישראל :השלכות היישו2 של השיטה החדשה לתקצוב בתי,  סורל קאה341

 .2002אוקטובר , הצעת מחקר
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 לפי התוכנית היו אמורי2 להיות מוקצי2 למגזר הערבי 35.הניכרי2 בי1 המגזר הערבי ובי1 המגזר היהודי

 . ח על פני חמש שני2" מיליו1 ש250

הוש2 ) ב"שנת הלימודי2 תשס(בשנה השלישית . השני2 הראשונות להפעלת התוכנית היו שנות התארגנות

שפת :  שיעור הזכאות לתעודת בגרות ופותחו תוכניות לימודי2 ייחודיות בתחומי2 האלהדגש בהעלאת

שנת הלימודי2 (בשנה הרביעית להפעלת התוכנית . היסטוריה וחינו7 מיוחד, מתמטיקה, הא2 ערבית

הספר במגזר הערבי לשותפי2 במשאבי2 הניתני2 בתוכנית והחלה התמקצעות :היו כל בתי) ג"תשס

כיו2 נמצאת תוכנית החומש לקידו2 מערכת החינו7 הערבית . 'וב' א2 ערבית לכיתות אהמורות בשפת 

   36.ד"והפעלתה אמורה להסתיי2 בסו> שנת הלימודי2 תשס, בשנתה החמישית

מאחר שהתקציבי2 המופני2 ישירות למימו1 פעולות של העדפה מתקנת ה2 , לדברי חיי2 אדלר ונעמי בלס

לא היה בה2 כדי לבטל את השפעותיה1 של ההקצאות ,  החינו7 בלבד מכלל תקציב משרד4.5%:כ

שיש לה1 אפקט מגדיל פערי2 שכ1 אוכלוסיות חזקות מנצלות את , האוניברסליות שעושה המשרד

   37.המשאבי2 הניתני2 לה1 ביתר יעילות

היתה במגזר הערבי . 11% �התוכנית הביאה לעלייה ניכרת בשיעור הזכאות לתעודת בגרות במגזר הבדואי 

:במגזר הדרוזי אי. שיעור שאינו חורג מתחו2 הטעות הסטטיסטית,  בלבד3%:כ, העלייה מתונה יותר

 �היתה לתוכנית תרומה צנועה לעליית שיעור הזכאות לתעודת בגרות ,  למעשה38.אפשר לזהות כל השפעה

ויי2 לעמוד א7 לא השתפרו הסיכ, )דרוזי ובדואי, ערבי( בממוצע במגזר כולו 4%:שיעור זה עלה בכ

 . בדרישות הס> של האוניברסיטאות

פי הערכות שמציגה ועדת המעקב :על, ראשית. גופי2 שוני2 העלו כמה נקודות ביקורת על תוכנית החומש

התוכנית אינה מתייחסת לפערי2 , לענייני חינו7 שליד ועדת המעקב העליונה של הערבי2 בישראל

ע2 התחלת , "סיכוי"לפי דוח עמותת , שנית. הערביבתשתיות החינוכיות ולמתקני2 החסרי2 במגזר 

על כ7 שנציגיה2 לא שותפו בתהליכי , יישו2 תוכנית החומש עלו תגובות נזעמות בקרב אנשי חינו7 ערבי2

בשני2 הראשונות להפעלת התוכנית לא שות> חלק גדול מציבור , יתירה מזאת. תכנו1 התוכנית וביצועה

מטרה , נית החומש מתמקדת בהעלאת שיעורי הזכאות לתעודת בגרותתוכ, שלישית. המורי2 ג2 ביישומה

טיפול . אול2 שיעורי הזכאות אינ2 הבעיה המרכזית של מערכת החינו7 הערבית, מבורכת כשלעצמה

    39.בהישגי2 בלבד משול לטיפול בסימפטומי2 ולא בבעיות המרכזיות והמהותיות בתחו2

 

 

 

    

                                                 
וגובשה לאור המלצותיה1 של שלוש ועדות אשר בחנו את , 90:כנית חומש שהופעלה בתחילת שנות ההתוכנית היא המש7 לתו  35

 �וועדת כ= ,  שעסקה במגזר הבדואי בצפו�1ועדת גולדשטיי1 ,  שעסקה במגזר הערבי�פר= :ועדת ב1: 1999הנושא בשנת 
יישו2 תוכניות ,  ובה2 חינו7 מיוחד,הוועדות הגישו המלצות במגוו1 רחב של תחומי2. שעסקה במגזר הבדואי בדרו2

 . הכשרת מורי2 ופיתוח פיזי, מדע וטכנולוגיה, פדגוגיות
 .   2003 באוקטובר 30, עמי:כתבה נעמי מי, הישגי2 לימודיי2 במגזר הערבי, הכנסת,  מרכז מחקר ומידע 36
מכור : פלורליז6 בישראל: מתו7, "7 המבדיל והמאחד במערכת החינו�פי דרכו :חינו7 לנוער על",  חיי2 אדלר ונעמי בלס 37

 .  146' עמ, 2000, המרכז לחקר מדיניות בישראל, "מעורב ירושלמי"היתו4 ל
 .ג"ירושלי2 תשס, ב"הקצאת משאבי2 והשפעה על הזכאות לתעודת בגרות תשס: תוכנית החומש,  משרד החינו7 והתרבות 38
 . 2002, "סיכוי"עמותת , ת בישראלתוכנית החומש לקידו2 מערכת החינו7 הערבי,  עואודה בכר 39



 

 

 
 
 
 

 14 מתו7 14עמוד 

 ד"ט בשבט תשס"י  2004 בפברואר 11
  )רווחה ובריאות, חינו/(ילדי- ערבי- בישראל 

 הצעות לשינויי6 עתידיי6. ב

  40עדת רוטלוידוח ו

 הוקמה במשרד המשפטי2 ועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו2 הילד והמשפט ויישומ2 2003בשנת 

שעסקה בנושאי חינו7 בכלל , בראשות השופטת סביונה רוטלוי, חברי ועדת המשנה של ועדה זו. בחקיקה

ה המרבית את השתכנעו כי יש צור7 ביצירת מנגנו1 אשר יבטיח בצור, ובחינו7 במגזר הערבי בפרט

שיתו> הציבור הערבי באחריות לחינו7 , שיפור איכות החינו7 שהתלמיד הערבי זוכה לו: העקרונות האלה

 .שלפיו החינו7 הערבי שיי7 ארגונית לחינו7 הממלכתי, בניו ובנותיו ושימור המצב הקיי2

 :המלצות הוועדה היו אלה

משרד החינו7 ושילוב2 בכל דרגות המשרד נקיטת פעולות למע1 ייצוג הול2 של אנשי חינו7 ערבי2 ב .1

 ;וועדותיו

פי :הקמת מועצה לחינו7 ערבי במסגרת החינו7 הממלכתי על: מת1 אוטונומיה מבנית לחינו7 הערבי .2

במסגרת אוטונומיה זו תייע= המועצה לחינו7 ערבי לשר החינו7 . דתי:הדג2 של החינו7 הממלכתי

 מנהל אג> החינו7 הערבי במשרד החינו7 ומינוי כמו למשל מינוי, ותהיה בעלת סמכויות נרחבות

 . ערבי:מנהלי2 ומורי2 למוסדות החינו7 הממלכתי, מפקחי2

 

  41המלצות ועדת המעקב לענייני החינו7 הערבי

 דוח מסכ2 ובו הצעת מבנה חלופי 2003ועדת המעקב לענייני החינו7 הערבי בישראל פרסמה בדצמבר 

1 שהציעה ועדה זו א> הוא הקמת מבנה עצמאי המתקיי2 תחת הפתרו. למערכת החינו7 הערבי בישראל

שיתאפיי1 בפדגוגיה המתאימה , דתית:הגג של משרד החינו7 דוגמת מערכת החינו7 הממלכתית:קורת

הוועדה הציעה עקרונות אחדי2 לשינוי . היסטורית וערכית, למבנה החברה הערבית מבחינה תרבותית

מינוי וניצול מקסימלי של מומחיות אנשי מקצוע וחינו7 , ו>שית: ובה2, מבנה מערכת החינו7 הערבי

את ההיסטוריה ואת הערכי2 , שינוי תוכנית הלימודי2 באופ1 שישק> את התרבות; ערבי2 כמובילי שינוי

הקצאה ; שיתו> מלא ע2 משרד החינו7 ודיאלוג עמו בשינוי ובקמת המבנה החדש; של החברה הערבית

הימנעות משיקולי2 פוליטיי2 בניהול מערכת ; ינו7 כלל התלמידי2שוויונית של משאבי הממשלה לח

 . החינו7 ושמירה על קבלת החלטות מקצועית

 

 רווחה  .7

. יש פרמטרי2 רבי2 שניתני2 לבדיקה, בבואנו לדו1 במצב הרווחה של הילדי2 הערבי2 במדינת ישראל

וני בקרב האוכלוסייה  תחולת הע�במסגרת מסמ7 זה בחרנו להתמקד בשני פרמטרי2 עיקריי2 בלבד 

היו2 והמשפחתוני2 השייכי2 למשרד :ומצב מעונות, הערבית בכלל ובאוכלוסיית הילדי2 הערבי2 בפרט

                                                 
דוח ועדת המשנה בנושא חינו7 , הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו2 הילד והמשפט ויישומ2 בחקיקה,   משרד המשפטי2 40

 . 262�264' עמ, 2003פברואר , בראשות השופטת סביונה רוטלוי
ת גורמי2 שוני2 בחברה הערבית בשאלת מבנה עמדו, ועדת המעקב לענייני החינו7 הערבי בישראל, עסבה: חאלד אבו 41

 .2003,  דוח מסכ�2אלטרנטיבי למערכת החינו7 הערבי בישראל 
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לסיכו2 חלק זה יפורטו כמה הצעות והמלצות למדיניות של . המסחר והתעסוקה במגזר הערבי, התעשייה

 .וסייה הערביתשוויו1 בי1 האוכלוסייה היהודית ובי1 האוכל:גישור על הפערי2 והאי

 

 תחולת העוני  .7.1

, של המוסד לביטוח לאומי" 2002שוויו1 בחלוקת ההכנסות במשק לשנת :דוח ממדי העוני והאי"לפי 

גבוהה מתחולת , 44.7%תחולת העוני לאחר תשלומי העברה ומסי2 בקרב משפחות של לא יהודי2 היא 

זאת א> שתחולת העוני , )17% (1990ומשפחות עולי2 משנת ) 25.2%(הוריות :העוני בקרב משפחות חד

, 55.6% �לא יהודי2 (בקרב קבוצות אלה , פחות או יותר, לפני תשלומי העברה ומסי2 היתה ברמה זהה

+ משפחות עניות בקרב אוכלוסיית הלא87,300 היו 2002בשנת ). 44.9% �עולי2 , 56% �הוריות :חד

לאחר תשלומי (מכלל האוכלוסייה הענייה ) 26.9%(ויותר מרבע ,  מכלל האוכלוסייה10.7%שה& , יהודי6

יותר , יהודי6 בישראל חיי6 בעוני+אוכלוסיית הילדי6 הלא) 54.4%( יותר ממחצית 42).העברה ומסי6

ו ותח נשראלישער7 בנק  מחקרב 43.החיי2 מתחת לקו העוני) 20.4%( משיעור הילדי2 היהודי2 2.5:מפי

, של ילדי2 במשפחה דולגספר מ �ר תשלומי ההעברה  י1 הגורמי2 לעוני ג2 לאחבמצא ש ונ1999נתוני 

 44.השכלה נמוכה של ראש משק הבית והיותו בעל עיסוק לא מקצועי

ולמעשה מתקיי2 מצב , ) בלבד27(% שיעור ההשתתפות של נשי2 ערביות בכוח העבודה הוא קט1 מאוד 

 ממשקי 30%:אחד   ובכ ממשקי הבית יש מפרנס 50%:ב,  ממשקי הבית הערביי2 אי1 מפרנס18%:שבו בכ

נוס> על מעמדה הנחות ממילא של האוכלוסייה הערבית בחברה ,  מאפייני2 אלה45. מפרנסי2�32הבית יש 

ור6 הגתעסוקה הוא  עדרה, למעשה. יוצרי2 במשפחות הערביות מצוקה כלכלית גדולה ביותר, בישראל

 . קו העוני עלמ  מעט מובטח שתחיהכ, ומשפחה שיש בה יותר ממפרנס אחד, לעוני רכזיהמ

 

 יו6 ומשפחתוני6+מעונות .7.2

באחריות . 3עד גיל ולידה גיל ה מ, ילדי2 ויותר20: הוא מסגרת חינוכית טיפולית המיועדת ליו6+מעו&

א> . מקומות שינה נאותי2 וארוחות מסודרות, צוות המעו1 לספק לפעוטות סביבה בטיחותית ומוגנת

כמסגרת חינוכית המעו1 נועד לשמש סביבה אשר תורמת , ובההיו2 אינו כלול במסגרת חוק חינו7 ח:שמעו1

:מסגרת טיפולית הוא משפחתו&. הילדי2:ישירות להתפתחותו הנאותה של הפעוט לקראת כניסתו לג1

 בפיקוח ,בביתה של המטפלת המשפחתו1 פועל. 3 לידה עד גילגיל ה ילדי2 מ5 חינוכית לקבוצה של

מחלקת הרווחה של הרשות המקומית  באמצעות ני2 מופעלי2המשפחתו. ובהנחיה של רכזת המשפחתוני2

, למעשה. המסחר והתעסוקה, היו2 מופעלי2 בידי משרד התעשייה: ומעונות46,סי2"או באמצעות המתנ

                                                 

, 2003אוקטובר , 2002 �שוויו1 בהתחלקות ההכנסות במשק :ממדי עוני ואי, מינהל המחקר והתכנו1,  המוסד לביטוח לאומי42 
 .2004 בינואר 27: תארי7 כניסה, pdf.2002oni/pdf/il.gov.btl.www://http, באתר האינטרנט של המוסד

מתו7 אתר האינטרנט של , 2003 � ילדי6 בישראל לקט נתוני2 מתו7 השנתו1 הסטטיסטי, המועצה הלאומית לשלו2 הילד 43
  .2004 בינואר 27: תארי7 כניסה, il.org.children.www://http, הארגו1

 . 2001 אוגוסט ,מחקרהמחלקת  , ישראל נק ב,2דה ומה שביניהעבו, עוני לע,  )קלינר(קסיר  ניצהופלוג   רנית ק 44
 ).32(5' עמ, 5.20טבלה , 2003, 54 שנתו& סטטיסטי לישראל,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 45
, אתר האינטרנט, המסחר והתעסוקה,  משרד התעשייה46

htm.11/documents/Meonot/ZhuitOvdim/il.gov.molsa.www://http ,2004 בינואר 27: תארי7 כניסה. 
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ואילו המשפחתוני2 ה2 מסגרות , היו2 ה2 מסגרות מקצועיות שהדגש בה1 הוא בהתפתחות הילד:מעונות

 .למרות ההכשרה של המטפלות, של השגחה

, משרד זה פוצל ( בפיקוח משרד העבודה והרווחהו פעל2003בשנת , "סיכוי"לפי נתוני2 שמציגה עמותת 

בלבד מה2  36 ,יו2: מעונות1,700: כ)המסחר והתעסוקה, שיי7 היו2 למשרד התעשייה" עבודה"וחלק ה

מה2 היו  1,750 קר, משלתיהיו2 שבפיקוח מ: ילדי2 את מעונות82,500: כופקדבשנה זו . 2שובי2 ערביייבי

נתו1 נוס> המעיד על הפערי2 בהקצאת ). 7ראה לוח (היו2 : מכלל הילדי2 במעונות2.1% �ילדי2 ערבי2 

 2004בשנת . המסחר והתעסוקה, משאבי2 למגזר הערבי הוא תקציב המעונות השנתי של משרד התעשייה

  47.ח"ליו1 ש מי13.2שמה2 הוקצו למגזר הערבי רק , ח" מיליו1 ש336.2היה  תקציב זה 

המשפחתוני2 ה2 מסגרת מתאימה לערכי2 , המסחר והתעסוקה, לדברי אנשי המקצוע במשרד התעשייה

מאחר שנשי2 ערביות רבות אינ1 עובדות ומעדיפות שילדיה1 יגיעו , התרבותיי2 של האוכלוסייה הערבית

. ל החברה הערביתהביתה בצהריי2 ומכיוו1 שהצביו1 האינטימי של המשפחתוני2 מתאי2 יותר לאופי ש

שכ1 הוגי הרעיו1 היו ארגוני נשי2 , יו2:יש ג2 סיבות היסטוריות לכ7 שבמגזר הערבי אי1 כמעט מעונות

ומשרד העבודה השתת> במימונ2 בשיעור , שבנו והפעילו מסגרות לילדי נשי2 עובדות, ו"וויצ" נעמת"כמו 

  48. בלבד20%

משפיע על  במגזר הערבי ר בפתרונות חינו7 לגיל הר7מחסוה, 2002:2003לשני2 " סיכוי"לפי דוח עמותת 

למחסור . ח העבודהולכ  של יותר נשי12הצטרפותאת הספר ומעכב :רמת המוכנות של ילדי2 לגני2 ולבתי

 מחקרי2 הצביעו על קשר בי1 חינו7 איכותי בגיל הר7 לבי1 סיכויי :לטווח ארו7ג2  יש השפעה שלילית זה

  להמש7 המצוקה החברתיתתרו2המחסור במעונות כיו2 עלול ל, 7לפיכ. ההיחלצות ממעגלי מצוקה

 49.יה הערבית בישראל ג2 בעתידיכלכלית בקרב האוכלוסוה

 1990�200350, היו6+התפתחות מערכת מעונות: 7לוח 

+מספר מעונות מה6 במגזר הערבי
 היו6

 שנה

2 1,264 1991 
5 1,350 1993 
9 1,603 1995 
13 1,720 1997 
19 1,865 1999 
23 1,650 2001 
36 1,700 2003 

 

 הצעות והמלצות למדיניות הטיפול בפערי6 .7.3

כדי לגשר על הפערי2 , 2000לפי דוח של חוקרי2 מהאקדמיה שהוגש לראש הממשלה אהוד ברק בנובמבר 

 51:שנוצרו לאור7 זמ1 יש לנקוט את הפעולות האלה

                                                 
 5, מכתב, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה, יו2 ולמשפחתוני2 לגיל הר7:מנהלת האג> למעונות, תמי אלמוג'  הגב47

 .2004בפברואר 
 .2002 במאי 31, האר>, " מהיהודי60%2לעומת ,  מהילדי2 הערבי2 יש מעונות2%:רק  ל",  רותי סיני48
, מתו7 אתר האינטרנט של העמותה, 2003יולי , 2002�2003" סיכוי"דוח עמותת  ,ר אסעד גאנ2"דודיכטר ) שולי(שלו2  49

html./20032003/il.org.sikkuy.www://http ,2004 בינואר 25: תארי7 כניסה . 
 .  ש502
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קני2 לעובדי2 סוציאליי2 לחזק את מער7 שירותי הרווחה בהגדלה משמעותית של מספר הת .1

ביישובי2 הערביי2 ושל כמות המשאבי2 העומדי2 לרשות2 וביצירת מסגרות משותפות למער7 

 ; המקצועי ולקבוצות בתו7 הקהילה

האזורית והארצית ולשתפ2 , להעניק תמיכה לארגוני המגזר השלישי הפועלי2 ברמה המקומית .2

 ; בעיצוב תוכניות של פיתוח קהילתי וביישומ1

ידי השוואת תנאיה2 לתנאי הסטודנטי2 :דד צעירי2 ערבי2 להמשי7 בלימודי2 אקדמיי2 עללעו .3

בד בבד ע2 פעולה זו יש להקי2 מער7 של הכשרה . היהודי2 במלגות ובדיור ללא שו2 אפליה או העדפה

 ;מקצועית ושל מכללות ביישובי2 הערביי2 מתו7 כוונה להעלות את רמתו המקצועית של כוח העבודה

יש להפריד . משלה לפצות אזרחי2 ערבי2 ויישובי2 ערביי2 על האפליה שהיתה מנת חלק2על המ .4

לצור7 ניצול כספי . פיצויי2 אלה מהתקציב השוט> ולנתק את ניהול2 מהמערכות המינהליות הרגילות

פי :הפיצויי2 יש לאמ= מודל ניהול מבוזר שיאפשר לרשויות המקומיות לנתב את המשאבי2 הללו על

 . פויות המתאי2 לה1סדר העדי

 

 בריאות .8

כל אזרח חייב קובע כי , ) חוק בריאות ממלכתי�להל1  (1994:ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ידי משרד :קבע עלנקנה לכל אזרח זכאות לסל שירותי בריאות בסיסי שהרכבו ומבביטוח בריאות ממלכתי 

החוק יצר מערכת . אל לבריאות אזרחיהבע את מחויבותה החברתית של מדינת ישרוחוק זה ק. הבריאות

שלפיו , תשלו2 פרוגרסיבי וקבע ,עזרה הדדיתשל פי עקרונות של צדק ו:על, לוזמינה לכובריאות שוויונית 

  52.להכנסתו של המבוטחמותאמת גביית דמי הביטוח תהיה 

ההפרדה , ראשית: לחוק בריאות ממלכתי נודעו שתי השפעות חיוביות על האוכלוסייה הערבית בישראל

 כיו2 �בי1 תשלו2 מס בריאות ובי1 הזכות לקבל שירותי בריאות גישרה על הפער בכיסוי ביטוח הבריאות 

:תוצאה ישירה של התחרות בי1 ארבע קופות, שנית. פי חוק:נהני2 כל האזרחי2 מביטוח בריאות על

צורפו , שובי2 ערביי2ובכלל2 יי, החולי2 על צירו> חברי2 חדשי2 היתה שתושביה2 של יישובי פריפריה

  53.שירותי מומחי2, לראשונה, וביישובי2 רבי2 נוסדו מרפאות חדשות והוענקו, באופ1 פעיל

לא מפתיע שרמת הבריאות של , כלכלי:אפשר להפריד את המצב הבריאותי מהמצב החברתי:מכיוו1 שאי

גבוהה נסמכת בי1 רמת בריאות . האוכלוסייה הערבית בישראל נמוכה מזאת של האוכלוסייה היהודית

מרפאות ושירותי בריאות , ביוב, כבישי2, מי שתייה, השאר על תשתיות בסיסיות דוגמת מערכות חשמל

ברוב היישובי2 הערביי2 אי1 מערכות כבישי2 וביוב ראויות ורמת שירותי הבריאות נמוכה הרבה . אחרי2

 . יותר מאשר ביישובי2 היהודיי2

 .י2 בכמה ממדי2להל1 נתוני2 על בריאות ילדי2 ערב

                                                                                                                                                       
 הוגש, דוח חירו2, כיווני2 חדשי2 למדיניות הממשלה כלפי הערבי2 בישראל: אחרי השבר, אוניברסיטאי: צוות חוקרי2 בי1 51

 .2000נובמבר , לראש ממשלת ישראל אהוד ברק
 

עבור  בלגבות תשלומי2 נוספי2 ממבוטחיההרשות החולי2 : ניתנה לקופות1998במסגרת חוק ההסדרי2 של שנת  אול2  52
תשלומי2 אלו אינ2 קשורי2 . עבור תרופותב את התשלו2 ולהעלות, )17טופס (ביקורי2 אצל רופאי2 מומחי2 ובדיקות 

 .וה2 מהווי2 מס רגרסיבי, חי2הכנסת המבוטל
 .1999מאי , 9 מידע על שוויו&, "שירותי בריאות בישראל", "מרכז אדוה " 53
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 פריו& ישיעור .8.1

 באוכלוסייה 37,275לעומת ,  נפש64,037 באוכלוסייה הערבית בישראל 54 היה הריבוי הטבעי2002בשנת 

 היה  2002לשנת )  מספר הילדי2 הממוצע הצפוי לאשה בימי חייה�קרי ( שיעורי הפריו1 הכולל 55.היהודית

 באוכלוסייה 2.77: באוכלוסייה הנוצרית ו2.29, ת באוכלוסייה הערבי4.58,  באוכלוסייה היהודית2.64

 מכלל הנולדי2 בישראל       29.3% היה שיעור הילודה בקרב האוכלוסייה הערבית 2002 בשנת 56.הדרוזית

 57). ילדי40,9312(

 

  תינוקותתמותת .8.2

ל אב,   לידות חי1,000 פטירות לכל 6.6 היה שיעור תמותת התינוקות הממוצע באר= 1990�2002בשני2 

 לידות 1,000 פטירות לכל 5.3שבה2 היה הממוצע , ממוצע זה מסתיר פערי2 גדולי2 בי1 יישובי2 יהודיי2

בשני2 .  לידות חי1,000 פטירות לכל 11 �שבה2 היה השיעור כפול מזה , ובי1 היישובי2 הערביי2,  חי

תשע (ע הארצי  היו שיעורי התמותה ביישובי2 ערביי2 אחדי2 גדולי2 בהרבה מ1 הממוצ1998�2002

א> ,  למעשה58).10.3(וערערה ) 10.5(תמרה , )12.1(טורעא1 , )13.2(רהט ):   לידות חי1,000:פטירות ל

שיעור תמותת : הפערי2 בי1 יהודי2 ובי1 ערבי2 נותרו בעינ2, ששיעורי התמותה ירדו בכלל האוכלוסייה

 נעצרה מגמת 2002בשנת . י2התינוקות בקרב הערבי2 הוא עדיי1 יותר מכפול משיעורה בקרב היהוד

הנתוני2 מוצגי2  (וא= חלה עלייה בשיעור התמותה, הירידה בשיעור הכללי של תמותת תינוקות בישראל

 מכלל התינוקות שנפטרו באותה 48%, )עד גיל שנה( תינוקות ערבי6 367 נפטרו 2002בשנת ). 8בלוח 

 . שנה

יהודי2 בתקופה שלאחר היות2 :קרב הלאהסיבות העיקריות לשיעור הגבוה של תמותת התינוקות ב

יילודי2 ה1 מומי2 מולדי2 המיוחסי2 לנישואי קרובי2 והימנעות מהפלות מלאכותיות כאשר בדיקות 

 מיתות 0.4�0.5:הגורמות ל(התרומה של מחלות זיהומיות . רפואיות מצביעות על מומי2 מולדי2 צפויי2

   59.לסטטיסטיקה זו היא זעומה)  לידות1,000:ל

בשנת ).  גר5002 להיריו1 או במשקל שמעל 20:לאחר השבוע ה(טיסטיקה זו יש להוסי> לידות מת לסט

 60.)36%( מה&  במגזר הערבי 334,   לידות מת922 נרשמו בישראל  2002

 

                                                 
הנפטרי2 באוכלוסייה במהל7  מספרבי1 ידי מציאת ההפרש בי1 מספר הנולדי2 ל:את שיעור הריבוי הטבעי מחשבי2 על  54

 אוכלוסיית העול2 הולכת וגדלה בתהלי7 של ,פטרי2הנ מספר הנולדי2 ממספרגדול מאחר שבעול2 כולו . תקופה מסוימת
 .ריבוי טבעי

 ).12(3' עמ, 3.1טבלה , 2003, 54 שנתו& סטטיסטי לישראל,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 55
 ).33(3'  עמ3.11טבלה ,  ש2 56
 . 2003 בפברואר 3, מכתב, לילד ולמתבגר במשרד הבריאות, מנהל המחלקה לא2, יונה אמיתי'  פרופ 57

מתו7 אתר האינטרנט של , 2003 � ילדי6 בישראל לקט נתוני2 מתו7 השנתו1 הסטטיסטי,  המועצה הלאומית לשלו2 הילד58 
 .2004 בינואר 27: תארי7 כניסה, il.org.children.www://http, הארגו1

חברתיות , ליותלאומית בדבר זכויות כלכ:יישו2 האמנה הבי1, משרד החו= ומשרד העבודה והרווחה,  משרד המשפטי2 59
 . 1997, 2"חברתיות ותרבותיות של האו, הוגש לוועדה לזכויות כלכליות, ותרבותיות

מתו7 אתר האינטרנט של , 2003 � ילדי6 בישראל לקט נתוני2 מתו7 השנתו1 הסטטיסטי,  המועצה הלאומית לשלו2 הילד 60
 .2004 בינואר 27: תארי7 כניסה, il.org.children.www://http, הארגו1
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          2001, 1990 לידות חי במגזר היהודי ובמגזר הערבי בשני6 1,000+שיעור תמותת תינוקות ל: 8לוח 

 200261+ו

 לידות חי1,000+ר תמותת תינוקות לשיעו
 המגזר 1990 2001 2002

הכלל האוכלוסיי 9.2 5.1 5.5

 יהודי 7.9 4.1 4.0

 מוסלמי 15.7 8.2 9.1

 

  תוכניות למניעת תמותת תינוקות ולמניעת מומי6 מולדי6 ביישובי6 הערביי6  .8.3

 מה1 80%:כ, ח" ש780,000ב של בתקצי,  הופעלו תוכניות ייחודיות לצמצו2 תמותת תינוקות2002בשנת 

:לעתי2 בשיתו> בתי(תוכניות אלה מתקיימות במסגרת לשכות הבריאות המחוזיות . הופעלו במגזר הערבי

עידוד , תזונה, ומתמקדות בהדרכת נשי2 הרות בנושאי2 כגו1 בדיקות גנטיות ומעקב היריו1) חולי2

כמו כ1 .  בריאות חיוניי2 ומת1 חיסוני2הרגלי, השימוש בכדורי חומצה פולית לצמצו2 מומי2 מולדי2

  62.נערכות חקירות על מקרי מוות של תינוקות כדי למנוע הישנות מקרי2 דומי2 באותה משפחה

 

 שיעורי חיסו&  .8.4

לפי נתוני .  בקרב יהודי2 וערבי2 כאחד90%:יותר מ, שיעורי החיסו1 של ילדי2 בישראל ה2 גבוהי2 מאוד

וני2 של האוכלוסייה הערבית גבוה מעט משיעורו בקרב האוכלוסייה שיעור כיסוי החיס, משרד הבריאות

' לדברי פרופ. 90%שיעור כיסוי החיסוני2 בקרב האוכלוסייה הבדואית הוא ). 92% לעומת 94%(היהודית 

ההסבר לכ7 ששיעור כיסוי החיסוני2 , לילד ולמתבגר במשרד הבריאות, מנהל המחלקה לא2, יונה אמיתי

 63.ערבי הוא שבמגזר היהודי יש קבוצות אשר מתנגדות למת1 חיסוני2גבוה יותר במגזר ה

 

 

                                                 
 . ש2 61
 .  ש2 62
 4, וכ1 שיחת טלפו1, 2003 בפברואר 3, מכתב, לילד ולמתבגר במשרד הבריאות, מנהל המחלקה לא2, יונה אמיתי'  פרופ 63

 . 2004בפברואר 



 

 

 
 
 
 

 20 מתו7 20עמוד 

 ד"ט בשבט תשס"י  2004 בפברואר 11
  )רווחה ובריאות, חינו/(ילדי- ערבי- בישראל 

  חיי6 וזמינות שירותי6גנו&ס .8.5

סגנו1 חיי2 וטיב , סביבה, ובה2 תורשה, רמת הבריאות של אוכלוסייה מושפעת ממגוו1 רחב של גורמי2

2 כלכלי הוא אחד הגורמי�קיימת הסכמה כללית כי המעמד החברתי. מער7 השירותי2 הרפואיי2

רמת הבריאות הכללית בקהילה ורמת בריאות הילדי2 קשורות קשר . המשפיעי2 ביותר על רמת הבריאות

:אפשר לזקו> את האי, חוה פלטי'  לטענת פרופ64.בייחוד זו של האמהות לילדי2, ישיר ע2 רמת ההשכלה

ידת הבדלי2 במ: שוויו1 בתחו2 הבריאות בי1 מעמדות חברתיי2 לחובת הגורמי2 העיקריי2 האלה

כלכלי :גורמי2 התנהגותיי2 המיוחסי2 למעמד חברתי, הנגישות לשירותי2 הקהילתיי2 והרפואיי2

  65.הגור2 הגנטי וההתנסות בילדות, והנובעי2 בעיקר מחוסר ידע 

מהנתוני2 שהוצגו במסמ7 זה על החינו7 ועל הרווחה במגזר הערבי עולה כי לשיעור ניכר מכלל אוכלוסייה 

נתוני2 אלו יכולי2 להסביר את הדרישה .  קט1 בהשוואה לאוכלוסייה היהודיתזו מספר שנות לימוד

 . והניצול המועטי2 של שירותי הבריאות בקרב המגזר הערבי

מערכת בריאות צריכה לכלול ג2 טיפול בנושאי2 . בריאות אינה מתמצה במניעת מחלות ובטיפול בה1

שירותי2 אלה . זונה נכונה ואורח חיי2 בריאת, קידו2 הבריאות, בריאות הנפש, דוגמת התפתחות הילד

 חוסר שוויו1 רב בי1 תושבי המדינהיש  ,שירותי מדינה אחרי2 כמו ב66.אינ2 מוענקי2 ביישובי2 הערביי2

אלה מפחות שירותי בריאות טובי2 מקבלי2 ישובי הפריפריה יהמגזר הערבי ו. ברמת הטיפול הרפואיג2 

נמוכה ברמה צוות רפואי , פחות אנשי צוות רפואי, ת אשפוזפחות מיטוובה2  ,תושבי המרכזשמקבלי2 

  67.תשתיות פיזיותליותר והקצאה נמוכה 

כלכליות אלא ג2 בכ7 שבמגזר הערבי זמינות השירותי2 היא :הבעיה אינה טמונה רק בנסיבות חברתיות

 יותר �יאות מחקרי2 מצביעי2 על פערי2 בי1 יהודי2 לבי1 ערבי2 בזמינות של מגוו1 שירותי בר. פחותה

ניצול של שירותי בריאות בגלל המרחק ועל הצור7 להמתי1 זמ1 רב מדי לרופא :ערבי2 מדווחי2 על אי

  68.משפחה או לתור לרופא מומחה

 

 מוכרי6+הכפרי6 הלא .8.6

 כפרי2 אלו מכוני2 .מוכרי6+המגזר המקופח ביותר בקרב האוכלוסייה הערבית הוא תושבי הכפרי6 הלא

 רשויות 100:שהוציא מתוכניות המיתאר הארצית יותר מ, 1965ה"התשכ,  והבנייהכ7 בעקבות חוק התכנו1

 מה2 60%:כ(אד2 : בני75,000:כ, כתוצאה מכ7 מנועי2 תושבי רשויות אלה. מקומיות ערביות קטנות

 . מלקבל שירותי חינו7 ובריאות ושירותי2 ממלכתיי2 אחרי2, )ילדי2

י2 והרמה הנמוכה של שירותי2 בסיסיי2 או העדר2 כלכלי:הפערי2 החברתיי2, תנאי המחיה הקשי2

עלה שיעור תמותת , למשל, כ7. מוכרי2:המוחלט יוצרי2 רמת בריאות נמוכה ביותר ביישובי2 הלא

                                                 
 .1999מאי , 9 מידע על שוויו&, "שירותי בריאות בישראל", "מרכז אדוה " 64
ילדי6 עניי6 בישראל , עור7, גלוני 'ג: בתו7, "חברתי והשכלת ההורי2פי המדדי2 מעמד :בריאות הילד ועוני על",  חוה פלטי 65

 .97�114' עמ, 1997ירושלי2 , תחומית+ סקירה רב�
ילדי6 עניי6 בישראל , עור7, גלוני 'ג: בתו7, "פי המדדי2 מעמד חברתי והשכלת ההורי2:בריאות הילד ועוני על",  חוה פלטי66

 .97�114 'עמ, 1997ירושלי2 , תחומית+ סקירה רב�
 .2000דצמבר , "מרכז אדוה", 21:יעדי2 למדיניות בריאות למאה ה, חאת2 כנענה ואיימי אבגר,  ברברה סבירסקי67
השפעת ",  ורה אדלר ומיכאל לוט1, 1998, "תפיסת מערכת הבריאות והשימוש בה בקרב ערבי2 ויהודי2",   ד1 פרפל וד1 יובל68

,  9 מידע על שוויו&, "שירותי בריאות בישראל", "מרכז אדוה: "מתו7, 1998, "חוק ביטוח בריאות במגזר הערבי בישראל
 .1999מאי 
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 17.1:ל) 4.5 �במגזר היהודי  (1996 לידות בשנת 1,000: ל11.2:התינוקות בקרב התושבי2 הבדואי2 בנגב מ

 69. בשש שני50%2:ייה של יותר מזוהי על). 4 �במגזר היהודי  (2002:ב

הסיכו1 היחסי של לידת תינוק בעל מו2 בקרב אמהות : פער גדול נרש2 בנתוני2 על מומי2 מולדי2

הפער נובע בחלקו מ1 השיעור הגבוה של נישואי . ארבעה מאשר בקרב נשי2 יהודיות:בדואיות גבוה פי

אגודת " בעבור 1997סקר שנער7 בשנת ב: אול2 הוא קשור ג2 בגורמי2 אחרי2, קרובי2 בקרב הבדואי2

 יישובי2 בדואיי2 בלתי מוכרי2 19נבחנו "  האגודה הארצית הערבית למחקר ושירותי בריאות�הגליל 

וכי אלה שהגיעו למרפאות , חלב:ונמצא כי רק מחצית מכלל האמהות ההרות בה2 ביקרו בטיפת, בנגב

 רק כשליש מכלל התינוקות ומחצית מכלל  .פחות ממחצית ממספר הביקורי2 המומל=, בממוצע, ביקרו

  70.הפעוטות קיבלו את מלוא החיסוני2 המומלצי2 לגיל2

: מכלל האמהות ההרות ביישובי2 הבדואיי2 הלא19%: מכלל התינוקות ו16%משרד הבריאות מדווח כי 

 חברי2 החולי2 על צירו>:התחרות בי1 קופות, ע2 זאת. מוכרי2 בנגב אינ2 נהני2 משירותי רפואה מונעת

 . מהקהילה הבדואית תרמה לשיפור מסוי2 בנגישות לשירותי2 רפואיי2 יומיומיי2

למערכת הביוב ולשירותי פינוי , למי2, אשר אינ2 מחוברי2 לחשמל, מוכרי2:תנאי החיי2 בכפרי2 הלא

ה מכלל הנישואי2 ה2 בי1 בני דודי2 מדרג 40%(בצירו> מאפייני2 תרבותיי2 כגו1 נישואי קרובי2 , אשפה

 כל �ונטייה להימנע מהפלות מטעמי דת )  בשנה5.3%ריבוי טבעי בשיעור (מספר רב של ילדי2 , )ראשונה

אלה גרמו באופ1 טבעי לכ7 שתמותת התינוקות במגזר הבדואי רבה בהשוואה לשאר המגזרי2 בציבור 

  71.הישראלי

                                                 
 . 2004 בינואר 20, האר>מוס> , "?למה ה2 מתי2",  אביב לביא 69
 .1999מאי , 9 מידע על שוויו&, "שירותי בריאות בישראל", "מרכז אדוה " 70
 .2004 בינואר 20, האר>מוס> , "?למה ה2 מתי2",  אביב לביא 71
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 מקורות 

  מאמרי2 ודוחות, ספרי2

וינט 'ג", יו6 עתידי+ ממצב קיי6 לקראת סדר�ר ערבי6 בישראל ילדי6 ובני נוע, עור7, אלד'עסבה ח:אבו

 .1998ירושלי2 , " מכו1 ברוקדייל�

עמדות גורמי2 שוני2 בחברה הערבית בשאלת מבנה אלטרנטיבי למערכת החינו7 , אלד'עסבה ח:אבו

 . 2003,ועדת המעקב לענייני החינו7 הערבי בישראל, דוח מסכ2, הערבי בישראל

פלורליז6 : מתו7, " המבדיל והמאחד במערכת החינו�7פי דרכו :חינו7 לנוער על", נעמיאדלר חיי2 ובלס 

 .  146' עמ, 2000, המרכז לחקר מדיניות בישראל, "מעורב ירושלמי"מכור היתו4 ל: בישראל

 .2002, "סיכוי"עמותת , תוכנית החומש לקידו2 מערכת החינו7 הערבית בישראל, בכר עואודה

מכו1 פלורסהיימר , דמוקרטיזציה ואחריות מוגברת, רגולציה+דה: וח החינו4 בישראלאזר, אליא נחו2:ב1

 . 2000ירושלי2 , למחקרי מדיניות

 .1997ירושלי2 , תחומית+ סקירה רב�ילדי6 עניי6 בישראל , עור7, וני'גל ג

, 2003יולי , 2002�2003" סיכוי"דוח עמותת , סעדוגאנ2 א) שולי(שלו2 דיכטר 

html./20032003/il.org.kkuysi.www://http ,2004 בינואר 25: תארי7 כניסה . 

, 2003 �ילדי6 בישראל לקט נתוני2 מתו7 השנתו1 סטטיסטי , המועצה לשלו2 הילד

pdf.yeled/UploadPic/il.org.children://http ,2003 בינואר 27: תארי7 כניסה . 

:238' עמ, 1998, 16 אלפיי6, "?תרבותית:במדינת לאו2 או דמוקרטיה ר, מדינת כל אזרחיה", יונה יוסי

263. 

 .2001יוני , "מכו1 ברוקדייל �וינט 'ג", הנשירה הגלויה והסמויה בקרב בני נוער, נבות מרי2 ואחרי2:כה1

 .1999מאי , 9 מידע על שוויו&, "שירותי בריאות בישראל", "מרכז אדוה"

דצמבר , "מרכז אדוה", 21:ת בריאות למאה היעדי2 למדיניו, כנענה חאת2 ואבגר איימי, סבירסקי ברברה

2000. 

 . 2003אביב :תל, "רכז אדוהמ", 2001�2002 �זכאות לתעודות בגרות לפי יישוב , סבירסקי שלמה

כיווני2 חדשי2 למדיניות הממשלה כלפי הערבי2 בישראל : אחרי השבר, אוניברסיטאי:צוות חוקרי2 בי1

 . 2000נובמבר , וד ברקהוגש לראש ממשלת ישראל אה,  דוח חירו�2

הספר היסודיי2 במערכת החינו7 בישראל :השלכות היישו2 של השיטה החדשה לתקצוב בתי, קאה1 סורל

 .2002אוקטובר , טרו2 הצעת מחקר, )דוח שושני(

אומדנה הכמותי : יהודי בהקצאת משאבי הטיפוח בחינו4+אפליית המגזר הלא, קאה1 סורל וילינק יעקב

 .2000ירושלי2 , אוניברסיטה העבריתה, והשלכות ביטולה

המרכז , הקצאת משאבי6 לשירותי6 חברתיי6, עור7, קופ יעקב: בתו7, "שוויו1 כלכלי:אי", שרו1 עמנואל 

 . 86' עמ, 1996, לחקר המדיניות החברתית בישראל
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Unites Nations General 
Assembly Resolution 2200A(XXI) of 16 December 1966, 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm   

The Convention on the Rights of the Child,. UN – General Assembly resolution 44/25 of 20 
November 1989, http://www.unicef.org/crc/fulltext.htm 

 

 מסמכי הממשלה

 .2003, 54 שנתו& סטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 �שוויו1 בהתחלקות ההכנסות במשק :ממדי עוני ואי", מינהל המחקר והתכנו1, המוסד לביטוח לאומי

 27: תארי7 כניסה, pdf.2002oni/pdf/il.gov.btl.www://httpבאתר האינטרנט , 2003אוקטובר , "2002

 .2004בינואר 
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, ב"ת תשסהקצאת משאבי2 והשפעה על הזכאות לתעודת בגרו: תוכנית החומש, משרד החינו7 והתרבות

 . 2000, ס"ר לשנת הלימודי2 תש"תוכנית העבודה של אג> שח, משרד החינו7 והתרבות.ג"ירושלי2 תשס

 ד"אוקטובר תשס, "ג"תשס:ב"ב תשס"על מיצ:מערכת החינו7 בישראל במבט", משרד החינו7 והתרבות

דוח ועדת , הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו2 הילד והמשפט ויישומ2 בחקיקה, משרד המשפטי2
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 . 1997, 2"חברתיות ותרבותיות של האו,  הוגש לוועדה לזכויות כלכליות,חברתיות ותרבותיות, כלכליות

 אוגוסט ,מחקרהמחלקת  , ישראל נק ב,2עבודה ומה שביניה, עוני לע, ניצה) קלינר(קסיר  ורניתקפלוג 

2001 . 
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