למצוא
מחקר:ערבים מתקשים
שתהלום אתהשכלתם
עבודה
גדולים
לערבים סיכויים
לפי המחקר,
להתקבל למשרה שהשכלתם גבוהה
אור

עבודה .מנגד,

קשתי

יתר
סיכוייו
יהודי

של

להתקבל
לעבודה,

השכלתו

נמוכה

מהדרוש למשרה,

מהדרוש לה
במצב

של השכלת

התקשה למצוא תעסו־
$TS1$תעסוקה$TS1$

האדם

המתאימהלהשכלתו,ועל

קה
$DN2$תעסוקה$DN2$
אזרח ישראלי
כאשר

יותר

נאלץ להסתפק בתעסוקה

לרוב

גבוהים פי ארבעה משל אזרח יש־
$TS1$ישראלי$TS1$

רמת

כן

הדורשת

השכלה נמוכהמשלו.

עוד עולה

מהמחקר כי במ־
$TS1$במצב$TS1$

ראלי
$DN2$ישראלי$DN2$ערבי.לעומת
מהמקובל
במשרה
של ערבי ישראלילזכות
בי
מהדרוש לה
שהשכלתו גבוהה
$DN2$ערבי $DN2$ישראלי המועסק באותה תע־
$TS1$תעסוקה$TS1$
$DN2$תעסוקה $DN2$כמו העובד היהודי ישתכר
סוקה
מאלה של יהודי
גדולים ככ-
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כ&-ל  12פחות .גם במקרה ההפוך,
כךעולה ממחקר שהשלים לא־
$TS1$לאחרונה$TS1$
$DN2$לאחרונה $DN2$המכון הישראלילדמוקר־
$TS1$לדמוקרטיה$TS1$.
חרונה
שבו שני המועסקים באותה תע־
$TS1$תעסוקה$TS1$
$DN2$תעסוקה $DN2$הם בעלי השכלה גבוהה
סוקה
טיה.
$DN2$לדמוקרטיה $DN2$.לדברי ד״ר סאמי מיעארי,
עמית מחקר במכון ואחד מעורכי
מהמקובל במקום העבודה (הש־
($TS1$השכלת$TS1$
($DN2$השכלת$DN2$יתר) ,העובד הערבי ישתכר
כלת
המחקר ,הממצאים ״מצביעים על
צב
$DN2$במצב$DN2$
זאת ,סיכוייו

שבו

השכלת העובד

נמוכה

במקום העבודה ,ער־
$TS1$ערבי$TS1$

כך שערבים מועסקים יותר בעבו־
$TS1$בעבודות$TS1$
$DN2$בעבודות $DN2$שאינן
דות

פחות מעמיתו היהודי .כך ,מהנ־
$TS1$מהנדס$TS1$

$DN2$מהנדס $DN2$ערבי המועסק כהנדסאי ישת־
$TS1$ישתכר$TS1$
דס
תואמות אתהשכלתם״.

$DN2$ישתכר $DN2$כ-
כר
מחקרים קודמים בדקו את המ־
$TS1$המנגנונים$TS1$
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נגנונים
$DN2$המנגנונים$DN2$

פחות על הכשרתוהעו־
$TS1$העודפת$TS1$,

$DN2$העודפת $DN2$,מיהודי
דפת,
שמאחורי האי־שוויון בה־
$TS1$בהכנסות$TS1$

$DN2$בהכנסות $DN2$בין
כנסות

ערביםליהודים,

כמו

פערי השכלה ,שיעורי אבטלה
השתתפות
$DN2$המחקר $DN2$החדש,
קר

או

בשוק העבודה .המח־
$TS1$המחקר$TS1$

המתבסס על

במצב זהה.

סקרי כוח

אחד מעורכי

המחקר,

ד״ר מיעארי :״יותר ויותר
ערבים

יוצאיםללמוד,

אדם וסקרי הכנסות של הלשכה
אך נתקלים בחומה״
המרכזית לסטטיסטיקה
(למיס)
שהקיפו כמעט  90אלף משקי בית,
״הנתונים מצביעים על כשל
ההתאמה
ביקש להתמקד בחוסר
שבין השכלהלבין תעסוקה ובה־
$TS1$ובהשפעה $TS1$בשילוב ערבים בשוק התעסוקה״,
אומר מיעארי ,״יותר ויותר אזר־
$TS1$אזרחים$TS1$
השכר בין
$DN2$ובהשפעה $DN2$שלו על פערי
שפעה
$DN2$אזרחים $DN2$ערבים יוצאים ללמוד מקצו־
$TS1$מקצועות$TS1$
חים
קבוצות חברתיות שונותבישראל.
שני

המונחים הבסיסיים במ־
$TS1$במחקר$TS1$
עות
$DN2$מקצועות$DN2$

ותארים

אקדמיים ,אך נתק־
$TS1$נתקלים$TS1$

$DN2$נתקלים$DN2$
לים
מצב
$DN2$במחקר $DN2$הם ״השכלת חסר״
חקר
להתקבללעבודה ראויה״ .למח־
$TS1$למחקר$TS1$
שבו לאדם דרגת השכלה נמוכה
$DN2$למחקר $DN2$מצורפות המלצות לממשלה
קר
מזו הדרושה למשרה שהוא מועסק
תמריצים
ובהן מתן
מצב שבו
בה ,ו״השכלת יתר״
למעסיקים,
לעובד השכלה גבוהה מזו הנדרשת
קידום תעסוקה ביישובים הער־
$TS1$הערבים$TS1$
במערכת החינוך,
בים
$DN2$הערבים $DN2$והשקעה
במקצועשלו.לדברי ד״רמיעארי,
״שגם כך סובלת מפערים תקצי־
$TS1$תקציביים$TS1$
השכלת חסר נחשבתלרוב למצב
ביים
חיובי,כיוון שמשמעותה היא שא־
$TS1$שאדם$TS1$
$DN2$תקציביים $DN2$ואיכותייםגדולים לעומת
המערכת היהודית .זאת ,כדילי־
$TS1$ליצור$TS1$
$DN2$שאדם $DN2$הצליח להתקדם בסולם הח־
$TS1$החברתי$TS1$,
דם
שתאפשר אתקליט־
$TS1$קליטתם$TS1$
תשתית
צור
$DN2$ליצור$DN2$
שרכש,
$DN2$החברתי $DN2$,יחסית להשכלה
ברתי,
תם
$DN2$קליטתם $DN2$של האזרחים הערבים בתעסו־
$TS1$בתעסוקה$TS1$
ועוד בשלב מאוחר יותר במע־
$TS1$במעבר$TS1$
$DN2$בתעסוקה $DN2$ההולמת אתהשכלתם״.
קה
$DN2$במעבר $DN2$שבין רכישת השכלה למציאת
בר
בחומה

כאשר

הם

מנסים

