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א?<אקאם־זחד(^סזז־זאח^^יעים־׳טןיטסאם״^<ט^חסזח־^עזט^1זחז:—זח^ט^

חזזגזטן!.ם׳טזזדסחטחסחז,זזזטס,דזך׳צטז^ח£^21ץ־ז?םםייס״זססז>ע<ם־׳סחי׳חך<ט•׳:עז

,םי׳־זזטחסח׳,סי׳סחחבזאםח£ם־׳אזחם״?<ט?<טםי׳ס־וזגז3ם״ט^זם״ח־זטחז6ם׳זמםעז

.ח־׳טזטחזזט
צן<־(£,חאח:,ח־ז^יטחאפזח3חחןז?<עזן<ח0חח^־דסחדוח3חזחחס־יסח־יח

ז׳יטם־׳׳וזטחסח•י־זזחי׳ח.•׳ט־זזזחזחטז^חטטתגסחזז־׳ח־סבזם־חזטןיסחהדדח־׳חז׳^יט
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חחסצחטזםי׳טחצ־ד־^ז?׳,.םי׳ץזחטחזטי׳עזח?<בז־<חעזן<םז?יאחחי׳ח—חחז׳סטחחז^ס
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.זז־יא?יחח־׳חזזחט־זזחסח־׳חסזס׳,ח־יחזח,זזחחטזסח־זסביעזז2?י,חחחסחטא־׳טא?י?<זז־■׳א

ז1זזז?י,זזט^חזסזזחט3םחזחזז?יעי•יטעז.סי׳חזטןטסח

ח3•׳טסי׳?יטי׳
טי׳־זעיחם־ייי?יט?יטט״ניטזחך׳טחזטןיסח•יחזחיח—ח׳חעיזחןטיידס׳יטז־ז־יןז

־׳וחצחסז—ז־׳טיח־זזטןיסח־׳ט־זזזח—?יעיחטחטחז8׳<*ז—ז־׳ח־וז1£י',ם^00חזחסדוח?יעי

חז־ד׳ח־יחזצ״חחדט־וצחחזא?יףחט^ב^זחזטחזזטזזח׳טזזוחחזחזטזזטחזזטחחחז,זזדדסח

ם־חזזדחייז^סטחדצ^זטחחזי׳טס^ט־יטטחחדצזצןזסחז?<ע<•חססחחזחחטחחזזאזט

חח־׳חחחסזזזחח־׳חסטחזסי׳אעז^יחדסזא^ח^<עז■תזח•׳ץחאחיזעזחץ:עז^3חהחזא^ןטח

׳,ח־׳חזח£^חבזח?זזחזזזטזזט,חדדטח•׳אזחט■׳ח״וטחחזט׳חחט׳ח^יךחאטחח־יצי׳^ז0ח:ט

חןטזסזזזז.זזזאסטחזג,חחאטזעזח,־ודודח־יחיזן־־יח:חןיזסזזחח■׳חטטז^יחא^

ם־יי^זצחעזזחחחי׳ח^זט־׳טחעזחזזטזז^צטזזחןזע^סחס■יחזח־׳חז־>3ח:חףזסזזח^׳,.□׳יזזח

^ז^יטסםי׳ס־וז*חז^־׳טזחחט־־ןי^חז־ס־יחסחז־סי׳חס,ח׳ין־חטזא^>זט.ח:גח

]׳ח£!טח0ט׳םי׳ייטחצח•!?ציטז^>טטסחיףזטי׳טזטםזצס׳ג?'מייסח׳חז־׳ט־סעיח0.ם׳׳חזטןזחסט
סי׳סחזטזחזטטי׳אחאחחאצזחףצזט^8חד^חסחאזט:,ח־יזטאחח^יעזססחזזי׳חזטחוזסח

חן־ט־יסחי׳י׳סז^טזא^ח־׳ט־וזזחסי׳חז־ז־׳עז,ט״חזט־יצחב^א^0חזטן>־י־זזח׳חזס3זן<־׳חיי-^׳זז

ח0טז1חז:חי׳חזח׳חז־וטיחז^ח־ו.־׳סזןיסחחזזדס^ח^עזססחאטטחחם:/־זטטאי׳חעזח^יטייס
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אזשט
8ם־׳הזדןשם־׳־׳^׳ש־׳ה?׳שם־׳ישששזט

הזטזןשטההזשד.ם'שהד?>סהזשה־*שעדדז,ה־׳הםטדןששגד
־׳זד־׳ישזד,אזההה2םחזחח?יזדם־׳שזזד־׳ס״שהד

סד!ז־זש־׳־זעדזחדשהדה.הזששזדהס־ז־וש
ם־׳שהדישם־׳דו־ז׳ז־׳עז

ס״שזהי׳דסהשזחמזגהי׳י׳זדדההיישה^הז־זסזטז,ם־׳י׳^׳שזד0־׳2זןש
.ם־׳־׳טזאישששז,חזסשישזסחסששההשזטשהישב׳־׳שזדזחם־׳הטשהסי׳י׳שהדה

םי׳י׳החסט□־׳־'!ס־זןהע

הששטזהה2הןשזה־׳א^שהה,הי׳שהדהזט־׳דטההאההזזגההחסטשסד!שזדטה.־׳שזה־׳דה

הטןשההשי׳הטשאהזד־׳1,חטהש,זשזטש־׳זשי׳זדיש.שדטהה־׳־׳סז^׳שזאהה־׳שהדההאדטהא
הטצדהשטןש,השההש,חי׳סח־׳הישזטשזהזש־׳השטחזשז.■׳ט־׳ישזס־׳:שה־׳ישדהזד^ישה—

ה״סז^שזאהדו־׳ש־זח־׳^ו־זישע*־׳ח2ה־׳ז2ז—,זחהשחזזסזטהם־׳־׳יששיששהחה2,זההזם־׳הזדןשה
ה־׳־׳סזיששזאה

סדהזש־׳הטשהד,זןשהזשהישזדטטהזחזדזחחה,הדו־׳,זשזטש.חי׳הזה־׳־׳שש?׳
!ההדז־יש,הי׳שהדהטישחזט?׳ע׳ם־׳הזדןשם־׳־׳יששיששסדהזטןשסה־׳הזהי׳חהי׳חאי׳שטהטה?׳הטפטה

השזטשהאטהטה?׳זהישטשא.ההזששההסטם־׳הדזטשם־׳הזה־׳זדזא?׳ה־׳ה2החזהא,הי׳דשה

זש?׳זההזדהשההזזגההחסש?־זד־׳חזה־׳זד־׳טהזש׳•',.הזדחהזןששםסחזאה?׳זדס׳שהדה,דה

א2ם־׳ד־׳שט,אזסי׳שההזשזטהה?׳!שזדטש.־׳הזה־׳ח
סדהט!שההדזטה^ש־יןההזטןשסה־׳הזה־׳הזזאחזשההזזדד?׳שזטשזטי׳דז,דדדש—הא

הדהחאהזשזגטיש?׳זד.טזד־׳מהההשזדחם־׳הזזאהזדסי׳־׳שהדהדהם־ישזהש?׳זדט־׳ט?׳־׳אשד
הטהש,השישדטישזדהזד■׳ההזאהס־׳סהשהם־׳י׳חהזאם־׳החאאישזישדסטדטשם־׳חטזדשחישא

הזדטשהטש,ם־׳שזדזש?׳זהשזדטשהה2דחההי׳הסזטהדשס־׳הזה־׳ה.ם־׳שהדהזהזדטשזטזה

זישחהם־׳סזשהם־׳־׳הישזדטטההזהזהסההז"שהדסישם־׳חטזדש•׳שהדה,סי׳סה־׳הזשןשדשזאש

חדט־׳אשהזטןשסהה2.־׳טההזדטהשז!שהה2הההשי׳שהטשטהישןדחישהדדהטהסח־יש,ם־׳שהד?׳
םי׳ישזזדשטהזזהטדזדש2־׳ש,ם־׳שהדההזיש־׳דטישה־׳יששיששהה־׳זג־׳ישזם־׳הזדןשסד]שזדטה,־׳הזה־׳ה

זהסזה.סשזהש־׳זש־׳זדה,דשש,הודישחשהשטאישזדהי׳ההזדההזד;שישחשם־׳דדטאהטזטןשששזד
חי׳זדאהשזןשחה2ה;סש־׳זש־׳זדחשצטש,־׳?׳שיששה־׳דחישז!הזעשהזטהההא.ם!ש?׳חהטזדהזש

סי׳אהשם־׳הזדןשהסדהזטןשסהה׳,־׳הזהטש2ם־׳ההזם־ישזזדחזההדשאזהןשזזד.ההזשדהזששדה

חזששההזשדה־׳שהדה?׳אהזדי׳שזדהןשזטזשזהשחהי׳הח?׳חזשההזשדה־׳שהדהןשזזד?׳־׳הזה־׳ה
.חהזדטזדטישז
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אפרק

הערביהעבודהוכוחהערביתהאוכלוסייה

שרובםנפש,מיליוןכרבע1962בסוףמנתהבישראלהלא־יהודיתהאוכלוסייה
לא־יהודיםשלבאוכלוסייהעוסקתאינהזועבודהוצ׳רקסים.דרוזיםערבים,הגדול—

הלא־יהודית.האוכלוסייהשלבסטטיסטיקההיאאףנכללתלעתיםאךאירופה,יוצאי
בחישובים!.הכללתםעל־ידיהנגרמתההטיהגםוכמוהויחסיתנמוךאלהשלמספרם

במונחיםנשתמשהדיוןובמהלךהערביתבאוכלוסייהוהצ׳רקסיםהדרוזיםאתנכלולאנו
נרדפים.כשמותו״לא־יהודים""ערבים"

הערביתהאוכלוסייהשלגודלה.1
כולהבארץ־ישראלבדואים—להוציא—הערביתהאוכלוסייהמנתה1947שנתבסוף

זואוכלוסייהמנתהישראלשלשטחהעכשיושהינושבשטחבעודנפש,1,269,000
נפש763,000

1

שהאוכלוסייהכךנפש,630כ־ססס,היהודיתהאוכלוסייהמנתהזמןבאותו.2
מאוכ¬אחוז55כ־אוכולה,ארץ־ישראלמאוכלוסייתשלישיםכשניהיוותההערבית
הערביםשלחלקםירדהמדינההקמתעם.3ישראלעכשיושהינוהשטחשללוסייתו
אחד,מצד—הערביםשלמבריחתםכתוצאהישראלשלבטריטוריההאוכלוסייהבכלל

שני.מצד—יהודיםשלההמוניתומהעלייה
שהיוונפש,158,000בדואים()כוללהממוצעתהערביתהאוכלוסייהמנתה1949בשנת

אךההמונית,העלייהבשנותירדהאוכלוסייהבכללחלקההארץ.מאוכלוסייתאחוז14.9
ישזועובדהשלמשמעותהלהבנתאחוז.11כ־שלברמהחלקההתייצב1951-52מאז

)מאזןנפש560,000היה1964-1951בתקופההנקיהיהודיההגירהשמאזןלכך,לבלשים
יחסילגידולוהביא,4נפש(1,060,000היה31.12.1964-15.5.1948לתקופהההגירה
בעלתהיתד,ההגירהתנועתהערביתהאוכלוסייהלגביהיהודית.באוכלוסייהניכר

ישראל,לשטחהיוםשלהקטן"מ״המשולשניכרחלקצורף1949בשנתמועטה:חשיבות
ערביםפליטיםשלנטוהגירהעדייןהיתד,השחרורמלחמתשלאחרהראשונותובשנים
למספרגםהותרתקופהבאותהמשפחות;לאיחודהתכניתבמסגרתבעיקרלישראל,

מהאוכלוסייהאחוז6.8אזהיווהםואמריקה.אירופהילידינוצרים3,404בישראלהיו1961ב־1
המוסלמים,ל.מ.ס.,:)מקורהלא־יהודית.האוכלוסייהמכללאחוז1.4ו־בישראלהנוצרית

(.36׳עמ,1964ירושלים,המפקד,בפרסומי17מס׳ל,ארשיבוהדרוזיםהנוצרים
ירושלים,בישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכזבישראל,העבודהכוחהובנה,א.2

.35׳עמ,1961
.21׳עמ,םש3

.21—20׳עמ,16מס׳,5961שנתוןל.מ.ס.,4
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אפרק

1952שמאזבתקופהנטוהערביתההגירהבמדינה.להישארערביםמסתנניםשלניכר
הואהיהולכןטבעי,מריבויבעיקראפוא,נבע,זואוכלוסייהשלגידולהזעומה.היתר,
בגלישמקורןהיהודית,האוכלוסייהשלגידולהבשיעורלתנודותבניגודלמדי,יציב

ההשפעהאתקיזזוהערביתהיהודיתהאוכלוסייהביןהטבעיבריבויההפרשהעלייה.
הארץ.באוכלוסייתהערביםשלבחלקםירידהומנעואילך,1952מ־היהודיתהעלייהשל

1951-52ב־לאלף35.9מ־עלההלא־יהודיתהאוכלוסייהשלהטבעיהריבוישיעור
תקופהבאותההיהודיתהאוכלוסייהשלהטבעיהריבוישיעור.1960-62ב־לאלף42.8ל־
יכולהמוגברבקצביהודיתעלייהשרקמכאן,.5לאלף17.1ל־לאלףלאלף25.8מ־ירד

האוכלוסייה.בסך־כלהיהודיתהאוכלוסייהשלחלקהעללשמור

1961ו־,1952עד1949 הלא־יהודית:האוכלוסייה:
שנתי()ממוצע

1א־לוח

מכללכאחוז
האוכלוסייה באלפים השנה

14.9 1158.0 1949
12.9 163.7 1950
11.4 170.3 1951
11.0 176.4 1952

11.3 247.9 1961

ישראל.שלהנוכחייםשבגבולותהשטחיםאוכלוסייתשלאומדן1
.20עט׳,16מס׳,5691שנתוןל.מ.ס.,מקור:

הילודהבשיעורהעלייהשלתוצאההינד,הערביםאצלהטבעיהריבויבשיעורהמגמה
מאידךלאלף(7.2ל־10.1)מ־התמותהבשיעורוירידהמחד,לאלף(50.1ל־46.1)מ־

הריבויבשיעוריוהערביםהיהודיםביןההבדל.1960-62עד1951־52בתקופהגיסא,
22.5לעומתהערביםאצללאלף49.3)הילודהבשיעורימההבדלבעיקר,נובע,הטבעי

7.3)התמותהבשיעוריהבדל־מהעל־ידיבמעטרקהמתקזז(,1961ב־היהודיםאצל
58.3מ־—ערבייםתינוקותתמותתבשיעוריהניכרתהירידהלמרות.6לאלף(5.7לעומת

7ב־48ל־1951-52ב־לאלף 1961)ב־וערביםיהודיםביןניכרהבדלקייםעדיין,1961
שווהבישראלהערביםאצלהילודהשיעור(.8לאלף24.3ל־יהודיםתינוקותתמותתהגיעה

41ב־נאמדאלוביבשותהממוצעובאפריקה:באסיהרבותארצותשלהילודהלשיעור

,15מס׳,9641שנתון.,0ל.מ.8
.46עמי

מסוימתהגזמהבוודאיישולכןמלאאינועדייןתמותהעלהערביםשדיווחלהניחסביר6
.57—56עט׳,16מס׳,5691שנתוןל.מ.ס.,:מקורהטבעי.הריבוישיעוריעלבמספרים

בכללחוליםבבתילידותשלחלקןבעלייתקשורהערביםתינוקותבתמותתהירידהשם.7
חילידותשלשהאחוזבזמןבו,1964ב־42.9ל־1960ב־48.0מ־ירדהתמותהשיעורהלידות:

תינוקותשלמוותמקרירישוםזאתעם(.149עט׳)שם,78.9ל־54.5מ־עלהחוליםבבתי
בחסר.כנראה,לוקה,ערבים

.56עט׳,םש8
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הערביהעבודהוכוחהערביתהאוכלוסייה

3)הםערביותבארצותהילודהשיעוריבאפריקה.47וב־באסיהלאלף
מצרים,:(1960־

שיעורישלבינלאומיותהשוואותלערוךקשה.1ילאלף39.0ולבנון,;46.3ירדן,;42.7
ספק,איןאולםמוות,מקרישלרישום־חסרקייםקרובותשלעתיםמאחרתמותה,
אצלהטבעיהריבוישיעורמתפתחות.בארצותהקייםמןנמוכהישראלערביישתמותת
שלילודהשיעורשלמצירוףאפואנובעבעולם,מהגבוהיםשהינובישראל,הערבים
הערביםאצלהילודהשיעורמפותחות.ארצותשלתמותהושיעורבלתי־מפותחותארצות
לעומתהמדינה.בתקופתיותראףועלההמנדטתקופתבמשךגבוההיהישראלבארץ
העולםמלחמתתקופתבמשךלאלף19מכ־התמותה;בשיעורמתמדתירידההיתר.זאת

.1961ב־7.3ול־1953-54ב־9.7ל־השיעורירדהשנייה

בחלקו(.42.7)בעריםמאשרגבוה(52.2)בכפריםהילודהשיעורלצפות,שניתןכפי
הילודהשיעורהשונות:הדתותבגיביןהילודהבשיעורימההבדליםזההפרשנובע
גדול,חלקמהוויםוהאחרוניםהנוצרים,אצלמאשרגבוהוהדרוזיםהמוסלמיםאצל

בנישלהילודהשיעורישלהמשוקללהממוצעהעירונית.הערביתבאוכלוסייהיחסית,
העירונית(הלא־יהודיתבאוכלוסייהעדהכלשלחלקהעל־פי)משוקללהשונותהדתות

לגביגםיפהכוחוזהדברשנמדד.העירונימהשיעורבולטבאופןשונההיהלא
"להסבירם"ניתןלאעדותלפיהילודהשיעוריזאת,לעומתהכפרית.האוכלוסייה
היישובצורותולכן,יישוב;צורותלפיהילודהשיעורישלמשוקלליםכממוצעים
י.0הילודהשיעוריעלמועטתהשפעהכנראה,להן,ישכשלעצמן

הגיאוגרפיתהחלוקה.2
האוכלוסיןבמיפקדוערבים.יהודיםשלהמגוריםבמקוםהפרדהשלניכרתמידהקיימת

ולאהמעורבות,בעריםבמתגורריםעצמםעלדיווחומהערביםאחוז11.3רק,1961
היישוב,לפירקלאהיאזוהפרדהאחרים.יהודייםביישוביםהתגוררואחוזים3מ־יותר
65כ־אחת.בסביבההערבייםהיישוביםכלמתרכזיםהשוניםהאזוריםבתוךאףאלא
הקטן,במשולשמרוכזיםאחוז20כ־חיפה(,)כוללהמדינהבצפוןגריםמהערביםאחוז

מקורוהגיאוגרפי,הריכוזובירושלים.בדרוםובסביבתה,בתל־אביבנמצאיםוהשאר
בתקופתהשוגיםהבריחהמשיעוריכתוצאההתחזקוהואהמדינה,קוםשלפניבתקופה
ה״ערביים"האזוריםשהיוועכו,באר־שבעשבנפותמראה,2א־לוחהשחרור.מלחמת
גידולהמשיעוריותריחסי,באופןהיהודית,האוכלוסייהגדלההמנדט,בתקופתביותר
האוכלוסייהשלבחלקהמיחסיתיותרירידהחלהולכןהיהודית,האוכלוסייהשלהכללי

מצדבלבדקלהנטייהיש,2א־מלוחלראותשאפשרכפיאלה.באזוריםהערבית
"יהודיים"היותרלאזוריםהערבייםמהאזוריםהמגוריםמקוםלהעתקתהערבים

ערבים.שלמגוריהםבמקומותיחסיתקטנהניידותהיתד,כלליבאופןגםהארץ.של
מקוםאתהחליפולאכיהמשפחות,מראשיאחוז95.3השיבו1961האוכלוסיןבמיפקד

11,.א.0£>710£(-/1)[¥601110~ו1}001,<273616,1961,<1ז1(9.1413610,19621
בפרסומי7מס׳,1חלקהאוכלוסייה,שלהדמוגרפיותהתכונותל.מ.ם.:10

.66,63,67עט׳,13מס׳2691שנתון;86עט׳המיפקד,
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1948נפותלפיהאוכלוסייה:2־אלוח 1961ו־1

היחסיהגידול
באוכלוסייה

בנפההיהודית
בגידולמחולק
באוכ¬היחסי
היהודיתלוסייה

כולה:
1961-1948

(5)

מכללכאחוזלא־יהודים
הנפהאוכלוסיית

האוכלוסייההתחלקות
הלא־יהודית הנפה

1961

(4)
1948

(3)
1961

(2)
1948

(1)

4.2 61.2 89.0 31.7 31.2 עכו
1.0 44.5 59.2 21.7 22.4 יזרעאל
0.6 31.3 36.9 11.9 11.7 חדרה
38.9 18.8 91.9 7.4 8.3 באר־שבע
0.8 18.2 26.1 3.2 3.3 כנרת
1.3 17.0 28.2 7.0 6.6 השרון
1.5 2.7 4.2 17.1 16.5 אחרותנפות
1.0 11.3 17.9 100.0 100.0 ךס

לכה־

Iצורפואשרשטחיםכולל,1961בשנתלהגדרתןבהתאםנעשתה1948בשנתלנפותהחלוקה
,1948ב־הנפותאוכלוסייתאומדןהינהכאןהנזכרתהאוכלוסייה.1949בשנתרקלישראל

.1948אחרילישראלשחזרופליטיםכולל

7ו,מס׳חלק—האוכלוסייהשלהדמוגרפיותהתכונותל.מ.ס.,מקור:
.41-38׳עמ,16,17לוחותהמיפקד,בפרסומי

הניידותבשיעורמטהכלפימההטיית.1ב■המיפקדלשנתשקדמוהשנים5ב־מגוריהם
נרשמומגוריהםמקוםאתשהעתיקוצעיריםשרווקיםמכךכתוצאהכנראה,נגרמת

הוריהם.בביתבמתגוררים
שחושבהפנימית,ההגירהאומדןהעיר.אלהכפרמןמשמעותיתלתנועהעדותגםאין

הטבעיהגידולוביןבאוכלוסייההגידולביןכהפרש

II

12

13

לחיפהמסוימתהגירהעלמצביע,

63,000עירונייםביישוביםגרו1961ב־המעורבות.העריםמיתרהגירת־מהועלולעכו
מהמוסלמיםאחוז16.9)הלא־יהודיתמהאוכלוסייהבלבדאחוז25.7שהםלא־יהודים,

)שהינהושפרעםנצרתהערביותבעריםהתגוררומחציתםמהנוצרים(.אחוז61.4ו־

בחיפה;10,000כ־(;22.8ל־האחוזאתתורידושאי־הכללתהגדול,כפרלמעשה
אחוזי74.3י.3ולודרמלה,עכו,—אחרותמעורבותבערים10,000וכ־ביפו;6,000כ־

בדואים.אחוז11כולליםהכפריתהאוכלוסייה
39.2—)עירקערבשבארצותמזהנמוךבישראלהערביתבאוכלוסייההעירונייםאחוז

II,.בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים,ל.מ.ס
.91,18׳עמהמיפקד,

בן־עמרם.ולא.רומןלט.תודהחבאניזהחישובעל12
בפרסומי7מס׳,1חלקהאוכלוסייה,שלהדמוגרפיותהתכונותל.מ.ס.,13

מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים;103-102עט׳המיפקד,
.107—102עט׳המיפקד,בפרסומי17
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הערביהעבודהוכוחהערביתהאוכלוסייה

;1957ב־
;1960ב־42.3—סוריה

.1י(1960ב־37.9—מצרים;1961ב־43.8—ירדן
אחוז36)המנדטתקופתבסוףבארץ־ישראלהערביתהאוכלוסייהמשלאףנמוךזהאחוז
(1944ב־

14

שלורובםמהכפרים,מאשריותררבההיתר,מהעריםהערביתהבריחה.15
המדינה.קוםעםכאלהלהיותחדלוהמנדטבתקופתהערבייםהעירונייםהמרכזים

ההשכלהרמת.3
היצעשלאופיובקביעתמכריעגורםהינד,הערביתהאוכלוסייהשלההשכלהרמת
הערבית.התעסוקהשלוהמקצועיהענפיהמבנהובעיצובהערביםשלהעבודה

1961ומעלה:14גילאיולא־יהודיםיהודיםההשכלה,רמת:3־אלוח

+ 14

+ 13
לימודשנות

(4)

מגילאיבאחוזים
+11יודעי

לימודשנותוכתובקרוא
(2)(3)

חציון
שנות
הלימוד

(1)

11.9
גברים

29.7 88.0 8.9 יהודיםסך־הכל
14.7 45.9 99.0 10.7 הארץילידי
16.1 35.1 98.3 9.5 אירופד,-אמריקהילידי
4.5 14.0 81.8 6.9 אסיד,-אפריקהילידי
5.4 16.3 86.7 7.2 '1948לפני:העלייהשנת
4.1 13.6 82.3 6.9 1954-1948
5.4 14.1 77.2 6.8 1961-1955
2.0 6.5 68.0 5.2 לא־יהודים

7.8
נשים

22.6 83.0 7.9 יהודיותסך־הכל
15.9 42.6 97.1 10.4 הארץילידות
9.4 27.0 96.2 8.8 אירופה-אמריקהילידות
1.5 6.2 56.6 3.7 אסיה-אפריקהילידות
2.5 8.9 59.2 3.7 י1948לפני:העלייהשנת
1.1 5.2 55,7 .3.3 1954-1948
2.2 8.0 58.0 5.0 1961־1955
1.1 3.5 28.5 20.7 לא־יהודיות

1948בשנתוהעולים״ותיקים״,—1948שנתלפנישהגיעועוליםיכונוהבאיםבלוחות1
חדשים"."עוליםואילך—

אחוזים69למעשה,לימוד.שנות0.9עד0בעליביןישרקושלהתחלקותמניח0.7המספר2
ספר.בביתכלללמדולאהלא־יהודיותמהנשים
מס׳,4691שנתון;659,664-663עמ׳,14מס׳,9631שנתוןל.מ.ס.:מקור:

בישראלוהדרוזיםהנוצרים;המוסלמים,26-25עמ׳,15
.53׳עמ,

064ז10-ו^0ק1963¥606600141410,;ז14.2773610,1964308,51610
בישראלהנהוגהההגדרהאולםלמדינה,ממדינהשונהעירונית""אוכלוסייהשלהגדרתה

הנזכרים.ההבדליםעלמשפיעהשהיאלהניחאיןולכןמצמצמתהגדרהאינה
?10061,־7/0(6\100ץ1161144606^665,?3081910016600<]46.1959,7001100,66
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אפרק

רמתוהערבים.היהודיםשלההשכלהרמתשלשוניםמודדיםמוצגים3א־בלוח

יוצאיהעוליםמשלאףונמוכההמודדים,כללפייותרנמוכההערביםשלהשכלתם
דירוגהיהודית.באוכלוסייהביותרהנמוכהההשכלהרמתבעלישהינםאסיה־אפריקה,

גבוההאותיכוניתהשכלהבעליבאחוזבעיקרביניהן,הניכרוהפערהשונותהקבוצות
באוכ¬לנשים,גבריםביןהפערשלהלן.הדיוןלגבילציוןראויים([,4ו־)(3)]טורים
וכתובקרואבידיעתובמיוחדהיהודית,באוכלוסייהמאשריותרניכרהערבית,לוסייה

אי־שיוויוןמשקףגבוהההשכלהבעליבשיעוריותרהקטןהפעריסודית.ובהשכלה
ביןשלילימיתאםקייםהגבריםבקרבנשים.אצלההשכלה"ב״התחלקותיותרגדול
כוחתכונותאלזותופעהלקשורניתןושוב,(.4א־לוח)ראהוהגילההשכלהרמת

העבודה.

לפיומעלה,14גילאילא־יהודיםאוכלוסייתשלהלימודשנותחציון:4־אלוח
1961קבוצות־גיל:

נשים! גברים קבוצת
הגיל

0.7 5.2 סך־הכל
1.7 6.8 19-14
0.8 6.3 24-20
0.7 5.7 29-25

4.6 34-30
3.9 39-35
2.8 44-40

0.6 1.5 49-45
0.9 54-50
0.9 59-55
0.8 64-60
0.7 + 65

.3א־בלוח2הערהראה1

בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים,ל.מ.ם.,מקור:
.53עט׳,42לוחהמיפקד,

ארצותשברובמזהנמוךישראל,ערביימקרבוכתוב,קרואידיעתחסרישלשיעורם
15)גילאיבמצרים59.5לעומת:בישראל,ומעלה14גילאימהגבריםאחוז32ערב:

10)גילאיבסוריה46.5;1961ב־ומעלה(15)גילאיבירדן49.9;1960ב־ומעלה(

נתוניםקיימיםירדןלגביי.19576ב־ומעלה(5)גילאיבעירק73.1;1960ב־ומעלה(

61

16.131610:
,.א.!!06ח1ס8->0)[1110(>(11-1¥)1963:001,די
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הערביהעבודהוכוחהערביתהאוכלוסייה

הנתוניםישראל.שלזועםאוכלוסייתהשלההשכלהרמתשלגסההשוואההמאפשרים
שנים4מ־יותרלמדולאומעלה15גילאיהירדנייםמהגבריםאחוז64ש־מראים,
ערביישלעליונותםישראל(.ערבייבקרבבלבדאחוז48)לעומתיסודיספרבבית
הפערהצטמצםהאחרונותבשניםאולםהגילים,קבוצותבכלקיימתזהבמובןישראל
בירדן—חלקיתאומלאה—תיכוניתהשכלהבעלישלשיעורםואולם,י.7מהבמידת

,25-5גילאיאוכלוסייתבקרבהתלמידיםאחוז:5־אלוח

1961/62נבחרות:ארצות

1718

31 מצרים
36 עירק
41 ירדו
48 לבנון
46 לא־יהודים ישראל:
72 יהודים

.41,38,368׳עמ,14מס׳,3691שנתוןל.מ.ס.,—ישראלמקור:

אס£800,¥6016001101611101101101!/ס1962£4110011011;,אס—אחרותארצות
061110^10>!1110<1963:10111001¥,:ד16ג!|5.

29-15מגילאיאחוז36)לאחרונהרקשהושגהעדיפותישראל,ערביישביןמזהגבוה
לגילאיהמקביליםהנתונים.29-14גילאיישראלמערבייאחוז16כ־לעומתבירדן

פעולותיהלזכותהדברנזקףבחלקו.78המדינות(בשתיאחוזים8בסביבותהםומעלה30
התיכוניתההשכלהשבתחוםנראה,אולםהאו״ם,שלוהתעסוקההסעדסוכנותשל

אחוזבישראלכיאףישראל,ערבייבקרבמאשריותרערבבארצותנעשהוהגבוהה
יותר.גבוהכלשהיבסיסיתהשכלהבעלי

לאוכלוסייהמפרנסיםביןהיחס.4
כוח־אדםבסקריהעבודהכוחשלההגדרה"מפרנס".למושגחד־משמעיתהגדרהאין
בתקופתפעילבאופןעבודהומחפשימעבודתם(זמניתנעדרים)כוללמועסקיםהיא—

מיוחדתחשיבותנודעתלחלקםאשרקשייםבכמהכרוךזובהגדרההשימושהחקירה.
הינד,החקירהשתקופתמכךנובעאחדקושיהכפרית־חקלאית.האוכלוסייהעלבדיון

חריפותאלותנודותעונתיות.מתנודותאפוא,מושפעים,והנתוניםכלל,בדרךקצרה,
שוקיאיןבהםבמקומותהערביים.המועסקיםמתרכזיםשבהםובבניין,בחקלאותבמיוחד

האחוזים19-15ולגילאיבישראל,אחוז40לעומתבירדןאחוז62הם29-25לגילאיהנתונים17
בהתאמה.,22ו־30הם

,1961האוכלוסיןמיפקדנתוניהםירדןעלהנתונים18
06ח10810ק1110ב־35בלוחשפורסמוכפי

המוסלמים,מ־ל.מ.ס.,שאוביםישראלערבייעלהנתוניםהאו״ם.של1964¥60160011
.43ו־41,42לוחותהמיפקד,בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצרים

תיכוניים.ספרכבתינחשביםוחקלאייםמקצועייםבתי־ספר

19



אפרק

תמידאינההעבודה,לכוחשייךשאינומילביןמובטלביןההבחנהמאורגנים,עבודה
השייכיםשלמהקטיגוריהויוצאובטעותיושמטומהמובטליםשחלקחששוישברורה,
הגדולמספרםבגללבעיקרה״מועסקים",לגביגםקיימתההגדרהבעייתהעבודה.לכוח
בעיההמשפחתי.במשקתשלוםללאועובדיםהשוקאתעובריםשאינםמשפחהבנישל
לביןביתכעקרתהאשהעבודתביןלהבחיןהקושיבגללנשים,אצלבמיוחדחמורהזו

האדם,בכוחלהיכללצריכותהללוהקבוצותהמשפחה.שלהחקלאיבמשקעבודתה
אמנםהןאלהבעיותאומדן־חסר.הןנאמדותשלעתיםייתכןלעילהמוסברלפיאך

מבנהויישובו,צורתבגלליותררבההיאהערביהסקטורלגביחשיבותןאךכלליות,
העבודהבכוחההשתתפותשיעוריביןהתלותהיאנוספתבעיההשכלתו.ורמתהענפי
היצעאתנכונהמשקפיםההשתתפותשיעוריאיןממנהשכתוצאהלעבודה,הביקושובין

ושיעוריההשתתפותשיעוריביןשלילימיתאםשלקיומוהיאלכךעדותהעבודה.
19ערבייםגבריםואצלהיהודיתהאוכלוסייהבקרבהאבטלה

20

ישאלהקשייםבגלל.
בחתך,ולהשוואותזמןלאורךההשתתפותשיעורישללהשוואותבזהירותלהתייחס
שונות.והגדרהמדידהשיטותננקטובהםמשקיםביןבעיקר
כללאצלאחוז25.3האוכלוסייהסך־כלוביןהעבודהכוחביןהיחסהיה1961ב־

בהתאמה,,53.1ו־36.8הםהמספריםיהודיםלגביערביים;לגבריםאחוז43.5ו־הערבים
אחוזהיה1931ב־ארץ־ישראלערבייביןגםגבוהים.להיחשביכוליםאינםהםוגם

האוכלוסייהאירופהארצותברובהיום.שהואממהיותרגבוההפעילההאוכלוסייה
הגברים(,ביןאחוז60מ־)למעלהכולהמהאוכלוסייהאחוז40מ־למעלהמהווההפעילה
ביןאחוז50מ־)למעלהאחוז30מ־למעלההדרומיתואמריקהאפריקהובארצות
שנערכהההשתתפות,שיעורישלבינלאומיתבהשוואהשנכללוהמדינותמביןהגברים(.
וביןהעבודהכוחביןהיחסבה)פורטו־ריקו(אחתמדינהרקנמצאהקוזנץ,על־ידי

יוצאותשלוםללאהעובדיםמשפחהבניאםגם.2"אחוז30מ־פחותהיההאוכלוסייה
הערביתהאוכלוסייהבקרבמאשרגבוההעבודהכוחאחוזנשארעדייןמהחישוב,
בישראל.
היאבישראלהערביתהאוכלוסייההגילים.מבנההואהנמוךליחסהעיקריהגורם

אירופהשל"הוותיקות"המדינותעםבהשוואהבמיוחדבעולם,הצעירותאחתכיום
יותרצעיריםישראלשערביימראה,6א־לוח(.6א־בלוחדנמרקעל־ידי)המיוצגות

מהאוכלוסייהיחסית,גדול,חלק.1931ב־ארץ־ישראלמערבייואףישראלמיהודי
בקבו¬הםומעלה14שבגילמהאוכלוסייהגדולחלקהעבודה.לגילימחוץהואהערבית

נמוך.השתתפותשיעורעםיותר,הצעירותהעבודהגיליצות
הערבית,באוכלוסייהומיןגילקבוצותלפיההשתתפותשיעוריאתמציג7א-לוח

נתוניםעל־פינעשההחישוב.0.05שלמובהקותברמת0.57הואהערביםביןהמיתאםמקדם19
חוכב־ל.מ.ס.,שהופיעונפותלפיואבטלההעבודהבכוחהשתתפותשיעורישל

א.ראהיהודים,ביןלמיתאםבאשר.14לוחהמפקד,בפרסומי9מס׳,1חלקהעבודה,
.51-50׳עמשם,הובנה,

8.]40206(8,)("03011(311׳\6^8)^010£000001101116016018(׳\\016?20-108118.114011008
01811161111101(01100?43110001?£0106£0601008108001,"£0011017110>0£ע01ססק10ו11

1)1111,\(811קרן161ח6(חס!?101,4.40ץ1957)106-107. 0(111(701 €110x80

20



נבחרותוארצותישראלהאוכלוסייה:שלהגילמבנה:6־אלוח
)אחוזים(

גיל
חציוני

+65 64־45 44-30 29-15 14-0 סך־הכל

25.6 5.3 20.0 18.7 21.2 34.8 100.0
(1961)ישראל
יהודים

4.2 10.0 13.2 25.9 46.7 100.0 לא־יהודים
15.6 4.0 9.0 12.3 26.1 48.6 100.0 מוסלמים
20.5 5.1 13.5 15.8 25.9 39.7 100.0 נוצרים

4.4 11.3 18.0 24.8 41.5 100.0
(1931)ישראלארץ־

מוסלמים
5.3 13.0 17.8 29.2 34.7 100.0 נוצרים

3.5 13.3 17.9 22.6 42.7 100.0
אחרותארצות
(1960)מצרים

5.1 12.7 16.1 21.2 44.9 100.0 (1957)עירק
2.0 9.3 15.1 26.9 46.7 100.0 (1960)סודאן
2.3 11.6 16.2 25.3 44.6 100.0 (1959)קמבודיה
2.1 11.6 19.0 25.8 41.5 100.0 (1959)אוגנדה
10.6 23.6 19.6 21.1 25.1 100.0 (1959)דנמרק

£. \11115, 0£׳15£׳5'
.45

0/ 1016511/16
׳עמ,13מס׳

1931,׳\01.
,2961שנתון

116:1ק0ז1933,1,

ל.מ.ס.,—ישראלמקור:
—ארץ־ישראל

811651(1131׳)■11£36113,.ק155.

00,1161ח1081(11!)110•׳<<׳<600£:(£3616,1961 5; 1963, 10616 5 —אחרותארצות

1 1961 ומין:גיללפיהעבודה,בכוחההשתתפותשיעור :7־אלוה

יהודים
3לא־יהודים חדשיםעולים

מאסיה-אפריקה

1

2

3

סד־הכל
וגילמין

גברים
79 77.4 79.0 סך־הכל
58 45.0 38.0 17-14
94 84.4 79.2 34-18
90 93.5 96.6 54-35
65 72.3 86.1 64-55
14 23.1 36.8 + 65

נשים
11 22.7 29.4 סך־הכל

מועטת.מובהקותהנמוכיםולמספריםמידגם,עלמבוססיםהנתונים1
.3א־ללוח1הערהראה2
גם)ראההאוכלוסייהמסך־כליהודיםהפחתתעל־ידיחושבולא־יהודיםעלהמספרים3

.22׳בעמ21הערה

אדם(.כוחסקרי)נתוני384-85,402׳עמ,13מס׳,9621שנתוןל.מ.ס.,מקור:
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אפרק

אנוכאשר.2יאסיה־אפריקהעולישלובקבוצהומעלה(,14)מגילהיהודיתבאוכלוסייה
אסיה־עולייהודיםעםנפרדותהשוואותעורכיםאנובארץ,ליהודיםערביםביןמשווים
אפריקה.וצפוןהתיכוןהמזרחשלוהמוסלמיותהערביותמהארצותעלושרובםאפריקה,

האוכלוסייהשלמהממוצעאסיה־אפריקהעולישלההשתתפותשיעורסוטהכללבדרך
הערביתהאוכלוסייהשלזהכמו—מידהבאותהלאכיאם—כיווןלאותוהיהודית

:2י■מראה7א-בלוחהמוצגיםההשתתפותשיעוריהשוואת

האוכלוסייה.קבוצותבכלבערך,שווה,גבריםשלהכוללההשתתפותשיעור)א(
צעיריםשלמאלוגבוהים34-14גילאיצעיריםערביםשלההשתתפותשיעורי)ב(

יהודיים.
בקרבמאשריותרנמוכיםהערביםאצלומעלה35גילאישלההשתתפותשיעורי)ג(

הגיל.עםוגדלהולךוההבדלהיהודים,
אחתבכליהודיות.נשיםשלמזהנמוךערביותנשיםשלההשתתפותשיעור)ד(

היהודיםכללביןבתווךאסיה־אפריקהיהודיקבוצתעומדתאלהמהשוואות
והערבים.

האפשריים.ההסבריםואתאלהלהבדליםהרקעאתנתאר
(17-14)גילאיצעיריםהשתתפותשיעורגברים:שלההשתתפותבשיעורינתחיל

היהודים.אצלמאשרבהרבהגבוההואאךאהרות,לארצותבהשוואהבמיוחדגבוהאינו
באוכלוסייהזוגילקבוצתבקרבתלמידיםשלהנמוךלאחוזהשלמהמהווהזהאחוז

11ו־הערבייםהנעריםביןאחוז23ל־זהבגילהלומדיםשיעורהגיע1961ב־הערבית.
היהודיםבקרבהמיניםבשניאחוז58לעומתהנערות,בין

212223

זהלהבדלהסיבותאחת.24
העל¬החינוךהערבית.לאוכלוסייהעל־יסודייםחינוךשירותישלבהיצעהשוניהוא

כוחמסקרישאובזה,במחקרהשתמשנובהםהלא־יהודי,העבודהכוחעלהנתוניםשלרובם21
והדיורהאוכלוסיןוממיפקדלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהידיעל1954מאזהנערכיםאדם,
הנזכרים.מהמקורותהמצוטטיםערביםעלהנתוניםרובלגבייפהכוחןהבאותההערות.1961

)להוציא1963עד—היהבמדגמיםשנכללולא־יהודיםשלמספרםאדם:כוחסקרי
בגלללא־יהודיםעלנפרדיםנתוניםמלפרסםנמנעהוהלשכהמאד,קטן(—1954סקר

הנתוניםהנתונים.שלמהימנותםחוסראתהמשקפתעובדההגבוהות,הדגימהטעויות
מספריםהפחתתעל־ידיחושבו—היינושארית,נתונירבים,במקריםהם,במחקרהמוצגים

אףעלאלה,נתוניםמנצליםאנוהאוכלוסייה.סך־כלעלהמקביליםמהמספריםיהודיםעל
בנושאהמקורותממירבאינפורמציהלדלותאפשרותכללמצותשעלינומאחרמגבלותיהם,

עלהקורא,אתוהןהכותבאתהןולהזהיר,לחזוראפוא,חובה,מעט.כהלנוידועשעליו
הנתונים.שלהחמורותמגבלותיהם
ב׳משלבנשאבוהעבודהכוחעלהנתונים:1961והדיורהאוכלוסיןמיפקד

מהוות,אינןדגימהטעויותהבית.ממשקיאחוז20שלמידגםעלמבוססשהיההמיפקדשל
תשובהבטעויותשאתביתרכנראה,לוקים,הםואולםזה.בהקשרלדאגהמקוראפוא,

תעסוקהועלנשיםתעסוקתעלהנתוניםהםאלהמליקוייםביותרהנפגעיםובעונתיות.
חסר.אומדןכנראה,המהווים,בחקלאות

.םשהובנה,א.על־ידישצוייןכמו22
שלב׳שלבשלבמקצתהשוניםהנתונים.1961ב־כוח־אדםסקריממוצעעלמבוססהלוח23

מסקנות.לאותןמוליכים1961מיפקד
וכתוב,קרואידיעתשפות,ל.מ.ס.,ראה;19-14לגילאיהםהנתוניםכל21

.82־54,81,64׳עמהמיפקד,בפרסומי15מס׳,1חלקההשכלה,ורמת
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הערביהעבודהוכוחהערביתהאוכלוסייה

ומוניצי־פרטייםלמהצה,ציבורייםגופיםבידינתוןאלאממלכתיאינובישראליסודי
המיסיוןפעולתמלבדביותר,מצומצמותהערביבסקטוראלהשלפעולותיהםפליים.

על־יסודייםבתי־ספרשלואחזקתםשהקמתםלזכור,ישהנוצרית.האוכלוסייהבקרב
הסיבהצפופים.עירונייםבאזוריםמאשריותרויקרהקשהקטניםכפרייםביישובים

על־בחינוךשהשקעהלהניח,סבירבחינוך.להשקעהבביקושכנראהנעוצה,השנייה
הערבי.לנערבלתי־כדאיתרביםבמקריםהיגר.עיונייסודי
הלימודים,הואההשתתפותבשיעורילהבדליםהגורמיםאחד34-18הגילבקבוצתגם

היהודיתהאוכלוסייהשרקהצבאי,השירות—והואנוסףגורםפועלזוגילבקבוצותאך
8א־לוחניכרת:במידהנמוךמבוגריםהיותרבגיליםההשתתפותשיעורבו.חייבת

כמהשללשיעוריםאותומשוויםכאשרמאדנמוךזקניםלערביםשהשיעורמראה,
מפותחות.מאדלארצותבהשוואהואףבאזור,מפותחותהפחותמהארצות

ומעלה,65בניגברים—העבודהבכוחההשתתפות:8־אלוח
נבחרותוארצותישראל

)אחוזים(

19.9 (1960)הולנד
9.8 (1961)בלגיה
30.5 (1960)ארצות־הברית
43.7 (1961)יוון
85.6 (1960)טורקיה
62.5 (1960)מצרים
39.2 (1960)סוריה
40.6 (1961)ירדן
70.3 (1957)עירק
36.8 יהודים—ישראל
23.1 אסיה-אפריקהארצותעולייהודים
13.6 לא־יהודים

.7א־לוח—ישראלמקור:
,.>001(1^8616.—אחרותארצות 1964, X00,13151ןח0ז^0!ק¥60110״ו

המשפחההשוק.ותנאיהמשפחהמבנהשלבצירוףבוודאי,נעוץ,מההסברחלק
מתגוררהמבוגרהמפרנסעםשיחדכךלמדי,גדולהמשפחההיאהממוצעתהערבית
הגילאתלזכור)ישהעבודהבכוחפעיליםמשתתפיםשהםשנייםאואחדצעירמפרנס
זמן,לאורךההכנסהשלהמהירהגידולעקבהעבודה(.לכוחהערביםכניסתשלהצעיר
הדרושעלעולההצעירהמפרנסשלהכנסתוהצריכה,בהרגלייחסיתהאיטיוהשינוי
יחסית.מוקדםבגיללעבודלהפסיקכן,עליכולים,והמבוגריםכולה,המשפחהלצורכי
שנראהכמובעיקרו,הבאשכירה,לעבודההביקוששלאופיועל־ידימתחזקתזונטייה
בגללמעטות,הערביהזקןשלאפשרויותיוהיהודיבסקטורהיהודי.מהסקטורלהלן,
בארצותמאשריותרבישראלהבולטתעובדהמקצועית,הכשרהוחוסרהשכלתוחוסר
המצבכאשריותר.קטןלמיומנות,הביקושבעלהמודרני,הסקטורבהןמפותחותבלתי
לשוקאנשיהכלאתלשלוחלמשפחהשכדאייתכןהגיליםכללגביגרועהעבודהבשוק
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אפרק

למפרנסכאשראךמתפתחות;בארצותהגבוהההשתתפותלשיעורההסברוזההעבודה,
לצריכההוצאותיהעלהעולהמהכנסהליהנותהמשפחהיכולהגבוהההכנסההצעיר
העבודה.לשוקהזקניםאתלשלוחמבליהארוךבטווח
והטיפוללכפר,מחוץעובדהראשיהמפרנסכאשרהוא,ההפוךבכיווןהפועלגורם
יתכןמתקדם.בגילוגבריםילדיםנשים,—המשפחהבניעלמוטלהחקלאיבמשק

בנתונים.מספיקביטוילידיבאולאאלושמקרים
ל״טעותכלל,בדרךאותו,מייחסיםערביותנשיםשלהנמוךההשתתפותמשיעורחלק

אינןתשלום,ללאכעובדותלסווגןישואשרבמשק,העובדותנשים)דהיינו,תשובה",
לאפשרויותזהנמוךמשיעורחלקלייחססביראלו,הערותאףעלכך(.עלמדווחות
בפניהןנסגרותהנמוכההשכלתןרמתבגלללרשותן.העומדותהמוגבלותהתעסוקה

ריחוקהופקידות.הוראהכגוןהיהודית,האשהבפניהפתוחותתעסוקהאפשרויותהרבה
השכלה,דורשיםשאינםעיסוקיםאותםלגבימכשולמהווהמגוריהןממקוםהעירשל
מוגבלהואהמגוריםבמקוםבחקלאותלעבודההביקושגםבית.במשקעזרהכגון

אלועובדותהמרחק.בבעייתלעתים,נתקלת,היהודיתבחקלאותשעבודהבעודבהיקפו,
יותר,משכילותבוודאישהןהערביות,העירנשותשלהשתתפותןששיעורלכך,מביאות
הכפר.נשותשלמזהגבוה
גילראשית,הערבית.האשהלגבימכרעתחשיבותבעליהםנוספיםגורמיםשני

הערביותהנשיםשאחוזהעובדהלמרותגדולה:ומשפחהנמוךנישואים
יותרצעירבגילהערביותהנשיםנישאותהיהודים,ביןמאשרבמקצתנמוךהנשואות

אתלהסביראולישיכולהעובדה(,25יהודיותאצל21.7לעומת,19.5שלחציוני)בגיל
ההבדללעצםהסבריותר.מוקדםבגילהערביותשלההשתתפותבשיעוריהירידה
שיעוריהמשפחה.ובגודלהפריוןבשיעוריההבדלעל־ידיניתןההשתתפותבשיעורי
יוצאותיהודיותלנשיםערביות,לנשים102.1ו־,241.6,163.2היו:)לאלף(הפריון

היוהממוצעתהערביתבמשפחהבהתאמה.היהודיות,הנשיםולסך־כלאסיה־אפריקה,
יהודיותבמשפחות3.8ו־אסיה־אפריקה,יוצאותיהודיותבמשפחות4.9אנשים,5.4

26רווקים(כוללים)הנתונים

27

אתלעזוביותרקשהאלהשלנשיםלכך,מביאזהמצב.
שלההשתתפותבשיעורהגדולההירידהאתלהסביריכולהגבוההפריוןשיעורהבית.
בודדותשלההשתתפותבשיעוריהיחסהיה1961מיפקד)לפיהנישואיםלאחרערביות
.2דיהודיות(אצל1.6:1לעומתערביותאצל2.2:1ונשואות

—נשואותובמיוחד—נשיםעבודתעלהחברתיותההגבלותמהוותהשניהגורםאת
היהודייםמהעוליםרביםעלגםבוודאיהחלות—אלההגבלותמסורתית.בחברה
למקוםמחוץנשיםבעבודתמדוברכאשריותרעודחמורות—מוסלמיותמארצות
מגוריהן.
דומהומגמה,1958ב־לעלותהתחילגבריםשלההשתתפותששיעורמראה,9א־לוח
וקשהלשנה,משנההשינוייםהםקטניםהיהודיתהאוכלוסייהבקרבהנשים.אצלניכרת

(.74־73עמ׳,14מס׳,3691שנתון)ל.מ.ס.,1960ב־25
.89,92׳עמשם,—(1960פריון)שיעורי26

.59-58׳עמ,13מס׳,2691שנתוןל.מ.ס.,—(1961)המשפחהגודל

פורסמו.שלאל.מ.ס.נתוני27
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1964-1954לא־יהודים:גבריםהעבודה—בכוחההשתתפות:9א־לוח

העבודהבכוחתתפים

נעיםממוצעים
דו־שנתיים

המש+14בניאחוז

להוציא
בני

משפחה
ללא

תשלוםסך־הכל

גילאיאוכלוסיית
)אלפים(+14

להוציא
בני

משפחה
ללא
תשלום

סך־הכל בכוח
העבודה

סד־הכל

67.3 75.8 37.8 49.9 )יוני( 1954

70.9 78.1 41.4 53.0 )נובמבר( 1955

68.1 75.8 43.0 56.7 )נובמבר( 1957

67.8 73.9 68.6 75.1 42.3 56.3 1957

68.3 73.8 67.1 72.7 45.3 62.3 1958

70.0 75.2 69.5 74.9 48.4 64.6 1959

71.6 77.1 70.4 75.4 50.7 67.2 1960

73.9 79.5 72.8 78.8 55.0 69.8 1961

77.0 81.0 75.0 80.2 58.4 72.8 1962

81.9 79.1 81.8 59.6 72.8 1963

82.0 61.4 74.9 1964

עונתית,להשפעההנתוניםחד־פעמיים,מידגמיםעלמבוססותהראשונותהשורותשלוש1

שלממוצעיםעלהמבוססיםיותר,המאוחריםהנתוניםמןפחותמהימניםשהנתוניםמכאן,
מדיברציפותשנלקחו(1958-64)שנתייםמידגמיםארבעהושל(1957)שנתייםמידגמיםשני

.7א־ללוח3הערהגםראהחודשים.3

.2,52עמ׳,56מס׳מיוחדפרסום,1954יוניהאדםכוחסקר—1954

כלהלן::שנתוניםאחרותשנים
.292,298׳עמ,9מס׳-תשי״ח,1957נובמבר

.292,297עמ׳,10מס׳-תשי״ט,1957ממוצע

.380-82,398-99עמ׳,13׳0מ,2691—1958,1961

.486-88,512-13עמ׳,14מס׳,3691—1959,1962

.294-96,322-23׳עמ,16מס׳,9651—1955,1960,1963,1964נובמבר
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אפרק

שלההשתתפותבשיעורהעלייה,10א־לוחשמראהכפי.28כלשהיברורהמגמהלגלות
ייתכןיציבות.היוהבינייםשקבוצותבעודוהזקן,הצעירהגילבקבוצותמקורההערבים

אםהתעסוקה,הזדמנויותהתרבותאתמשקפתוהזקניםהצעיריםשלהגדלהוההשתתפות
גילקבוצתבניעובדיםכמחליפיהערביבסקטורואםהיהודי,בשוקישירבאופן

היהודי.לשוקשעברוהביניים

19631־1958גיל:לפילא־יהודים,גברים—העבודהבכוחההשתתפות:10־אלוח

)אחוזים(

+ 55 54-35 34-18 17-14

32.4 88.6 90.1 41.5 1958
36.9 86.8 92.0 49.2 1959
39.9 86.9 92.9 49.7 1960
40.3 90.0 93.9 58.4 1961
41.4 91.4 94.4 60.7 1962
45.5 93.6 94.8 60.6 1963

,מסמיוחדפרסום ,1961עד1955 אדם חוכ סקרי
.7א־ללוח3הערהראה1

—1958-61ל.מ.ס.:מקור:

,7׳עמ,152מס׳ מיוחדפרסום,2619 אדם
7-6.

חוכ
עמ׳,162

סקרי — 1962

.7עמ׳,176מס׳ מיוחדפרסום,3619 אדם חוכ

11-10.

סקרי — 1963

כנראה,היאלכךהסיבה.17-14הגילבקבוצתאחידהמגמהאיןהיהודיתבאוכלוסייה
העל־החינוךהתרחבותעל־ידיסדירבלתיבאופןמתקזזתהעבודהבשוקשההשתפרות

אסיה־עוליאצלבהשתתפותלעלייהמגמהקיימתיותרהגבוההגילבקבוצותיסודי.
וערביםיהודיםשלההשתתפותשיעוריביןהפערגדלהזמןשבמשךכךאפריקה,

הגבוה.הגילבקבוצותוקטןהנמוך,הגילבקבוצות
העבודהשבכוחהוא,וערביםיהודיםביןההשתתפותבשיעוריההבדלשלהשניהצד
הגיליםמבנהצירוףבגלל—וכןהיהודי,העבודהבכוחמאשרנמוךהנשיםאחוזהערבי
היהודי.העבודהמכוחבהרבהצעירהערביהעבודהכוחגיל,לפיההשתתפותושיעורי

בגללנמוךהינוהערבים,בקרבלאוכלוסייה,העבודהכוחביןהיחסלסיכום,
ומעלה,14גילאיגבריםאצלהצעיר.הגיליהמבנהבגללבעיקרדמוגרפיות,סיבות
עלוהןהגיליםמבנהעלהןמפציםהנמוכותבקבוצותהגבוהיםההשתתפותשיעורי
להקטיןכדיפועליםאינםדומיםגורמיםהגבוהות.בקבוצותהנמוכיםההשתתפותשיעורי

היצעלאיכותבקשרויהודיות.ערביותמבוגרותנשיםביןבהשתתפותההבדלאת
שיעורימבחינתהןהקבוצות.שתישלהחינוךברמותהגדולהפערעלעמדנוהעבודה

ואפריקהאסיהיוצאיהעוליםההשכלה,רמתמבחינתוהןהעבודהבכוחההשתתפות
שני.מצדהאחריםוהיהודיםאחדמצדהערביםביןבתווךנמצאים

.488עמ׳,14מם׳,3691שנתוןל.מ.ס.,28
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בפרק

התעסוקהשלוהמקצועיהענפיהמבנה

היהודי.התעסוקהמבנהעםבהשוואהנציגישראלערביישלהתעסוקהמבנהאת
אסיה־עוליוביןהיהודיםכללביןהקודם,בפרקכמוכאן,מבחיניםאנוהיהודיםאצל

אפריקה.
היהודי,בסקטורערביתתעסוקהוביןהערביבסקטורערביתתעסוקהביןנבחין

התעסוקהמבנהלהבנתהייצור.יחידותעלהבעלותלפיהיאהסקטוריםביןכשההבחנה
כוח־האדםשלהתעסוקהביןבלבדחלקיתהתאמהשקיימתלזכור,הכרחיהערבית
הנובעותוההכנסההתעסוקההזדמנויותלביןהערבית,האוכלוסייהשלוההכנסההערבי

ישהתעסוקהמבנהעלכאןהמובאהתיאוראתערבית.שבבעלותהייצורמיחידות
הסקטורים.ביןהקשריםלתיאורבהתייחסותלהבין

על־ידיהמועסקיםערביםביןלהבחיןצריכיםלמטרתנוביותרהמתאימיםהנתונים
הבחנהרקמאפשריםשבידינוהנתוניםאךיהודים,על־ידיהמועסקיםערביםוביןערבים
מגוריהםלמקוםמחוץהעובדיםאלולביןמגוריהםבמקוםהעובדיםערביםבין

והיהודים,הערביםשלהמגוריםאזוריביןהברורהבהפרדהבהתחשב)"ניידים"(.
שהערביםהוא,היחידחסרונההרצויה.להבחנהניכרקירובהינד.זוהבחנהלעיל,שצוינה
לא־ניידים,שלבקטגוריהנכלליםיהודים,על־ידיומועסקיםמעורבותבעריםהגרים

שלאומדן־חסרהינד,התוצאההערבי.בסקטורהמועסקיםמערביםברובההמורכבת
הניידים.ביןלחקלאיםמדירבמשקלומתןהלא־ניידים,קבוצתשלהלא־חקלאיאופיה
מסתבר:מהלוח.1וערביםיהודיםשלמשלח־ידלפיההתפלגותאתמציג1ב־לוח
אחוזהיהודים.ביןהחקלאיםמאחוזבהרבהגבוההערביםמבין2החקלאיםאחוז)א(

מאשרונמוךהיהודיםכללאצלמאשרגבוהאסיה־אפריקהעולימביןהחקלאים
החופ¬המקצועותבעליאחוזיותרגבוההיהודיםאצלזאת,לעומתהערבים.אצל
שירותים.ועובדיסוחריםפקידים,אדמיניסטרטורים,שיים,

היהודיםכללומביןהערביםכללמביןומלאכהבנייהבתעשייה,המועסקיםאחוז)ב(
פועליםהםזוקבוצהעלהנמניםמהיהודיםבלבדשעשיריתבעודאךבערך.שווה

זומגמהכולה.מהקבוצהלשלישחלקםמתקרבהערביםביןהרילא־מיומנים,
מדד)ראהיותרגדולהנשיםביןההבדלאךנשיםאצלוהןגבריםאצלהןקיימת

יותרגבוהאסיה־אפריקהעולימביןהכפייםעובדיאחוז(.1ב־בלוחאי־השוויון
הערבים.בקרבמאשריותרקטןאךהיהודים,כללאצלמאשר

והדיורהאוכלוסיןמיפקדושלכוח־אדםסקרישלבנתוניםחליפותנשתמשאלהבהשוואות1
.22עמוד21הערהראה.1961

הענפי.בסיווג"חקלאות"מהקבוצהבהרבהבגודלהשונהאינהמשלחי־ידבסיווגזוקבוצה2
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בפרק

מנהלים,שלמזוקטנהוטכנייםחופשייםמקצועותבעליקבוצתהיהודיםאצל)ג(
משקףזההבדלהלא־יהודים.לגבידברשלוהיפוכוופקידים,אדמיניסטרטורים

העובדה,ואתיחסית,קטןהממשלתיבמנגנוןהערביםשלשייצוגםהעובדה,את
ובני¬יהודיםשלשבבעלותפירמותעל־ידימועסקהערביהעבודהמכוחניכרשחלק

כללשללזהדומהאלהבקבוצותאסיה־אפריקהעולישלהתעסוקהמבנההולם.
אסיה־אפריקהעוליהיהודיםלביןהערביםביןזהשוניהיהודית.האוכלוסייה

משמעות.ברהינו
3מיןלפיבהשוואה)ד(

מאחוזבהרבהגבוהבחקלאותהמועסקותהערביותאחוז,
חופשייםבמקצועותגםהערביםאצלקייםזההבדלבחקלאות;הערבייםהגברים
לציין,ישבהוראה.נשיםשלהגדולהמספראתבעיקר,המשקפת,עובדהוטכניים,

יותרמיוצגותהמקצועי,הסולםבתחתיתבעיקרהמרוכזותהערביות,הנשיםכי
המקצועותבעליבקבוצת—זהסולםשלהעליוןבקצהוהערביהגברמאשר

הערבייםוהנשיםהגבריםאחוזיביןשהפערכך,עםמתקשרזהמבנההחופשיים.
הנמוכות,ההשכלהרמותבעליביןמהפעריותרקטןהגבוההההשכלהבעלי
גםהערביות.הנשיםבקרבחינוךשלבלתי־שוויוניתחלוקההמשקפתעובדה
שלמזהגבוהוהטכנייםהחופשייםהמקצועותבעלותהנשיםאחוזהיהודיםאצל

משלנמוךבחקלאותהמועסקותהיהודיותאחוזלערבים,בניגוד)אךהגברים
הגברים(.

התוצאות.1961מיפקדלפיגבריםתעסוקתשלהענפיהמבנהאתמציג2ב־לוח
בממשלה,פחותמיוצגיםהערביםכאן:גםמשתקפותמשלח־הידהשוואתשלהעיקריות
ובבנייה.בחקלאותבעיקרומתרכזיםובתעשייה,והמסחריים,הציבורייםבשירותים
ביןדמיוןקייםכאןגם.4וירקותשדהבגידוליבעיקרהערביםמרוכזיםבחקלאות
אותוהדמיון.גדלכןבארץיותרחדששהעולהוככלאסיה־אפריקה,לעוליהערבים
אסיה־יוצאיהוותיקיםהעוליםביןנמוךהחקלאיםאחוזהענפים:ברובקייםמבנה

פועלישלמספרםהערבים.ביןביותרוגבוהחדשים,עוליםביןיותרגבוהאפריקה,
שאינםמיהודיםכשעובריםהואגםעולהוהמלאכההתעשייהעובדישללזהביחסהבניין
אלומארצותחדשיםלעוליםמאסיה־אפריקה,ותיקיםלעוליםאסיה־אפריקה,יוצאי

ועסקייםציבורייםובשירותיםבמסחרהמועסקיםאחוזזאת,לעומתלערבים.ולבסוף
קבוצתולערבים.חדשיםלעוליםאפריקהמאסיה־ותיקיםמעוליםעובריםכאשריורד

במבנהמאדדומה(1948לפנילישראל)שעלומאסיה־אפריקההוותיקיםהעולים
תעסוקתהבמבנהדומהאינהולכןאחרות,מארצותהיהודיםלקבוצתהתעסוקהשלהענפי

אתהמציג,3ב־בלוחמשתקפיםוערביםיהודיםשלהענפיבמבנהההבדליםלערבים.
ענף.בכלהערבייםהמועסקיםאחוז

מהימניםערביותנשיםשלהתעסוקהמבנהעלהמספריםותשובה,דגימהמטעויותכתוצאה3
להסתמךאיןהדעתעלמתקבלותדלהלןהמסקנותכיאףהגברים.עלמהנתוניםאףפחות
הנתונים.עלמדייותר

בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמיםל.מ.ס.,ראה4
.49לוחהמיפקד,
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ב
־

1 : המועסקים,

לפי

שלח־היד
מ

1 ■ 1963

)אחוזים(

שים
נ

סגברים ך
־

ה כ ל
יהודים

לא־יהודים

יהודיות

( 7 )

לא־יהודיות

( 6 )

יהודים

( 5 )

לא־יהודים

( 4 )

ונודיע

ווו
מאסיה־

אפריקה

1

2

( 3 )

סך־הכל

( 2 )(1)

21.6

16.8

9.5

3.8

4.8

12.9

5.5

מקצועות

שיים
חופ

וטכניים

18.3

2.7

16.3

1.9

7.1

16.8

2.0

מנהלים,

אדמיניסטרטורים

ופקידים

9.0

2.5

8.3

5.0

6.1

8.4

4.7

סוחרים,

סוכנים

וזבנים

11.0

63.7

12.1

34.2

19.1

11.8

38.0

חקלאים,

דייגים

0.8—

7.2

5.0

4.0

5.5

4.3

תחבורה

שר
וק

בנייה,

מחצבים,

מכרות,

בעלי

מלאכה

14.9

8.7

38.8

43.8

42.8

32.1

39.3

ומקצועות

אחרים

24.4

5.6

7.8

6.3

16.1

12.5

6.2

עובדי

שירותים,

ספורט

ובידור

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ס ך
־
ה כ ל

067=0.527

045=0.271

0,3=0.199

0,2=0.334

מדד
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3
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מיוחד מס׳
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שים
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לוח

ב
־
2 : גברים

מועסקים

לפי

הענף

1961:

1 ו־

1963

1

2

ס)אחוזים( וס

יהודים

לא־יהודים

סך־הכל

_

יוצאי

אסיה-אפריקה

( 1961
) _ אחרים

(1961)

עולים

שים
חד

3

54 ־

1948

1955-61

ותיקים

סד־הכל3

1963

1961

1963

1961

10.9

24.3

16.6

8.0

16.9

12.4

12.8

34.9

41.5

חקלאות,

ייעור

ודייג

28.7

25.8

28.1

24.9

27.2

28.3

28.2

17.8

17.9

שת
חרו

)מכרות,

מחצבות,

מלאכה(

8.9

16.9

15.5

11.3

15.2

12.2

10.9

25.6

16.1

בנייה

2.5

2.5

3.0

5.1

3.2

2.3

2.7

0.9

0.9

שמל,
ח

מים

שירותים
ו

סניטריים

13.5

7.2

9.5

17.7

10.2

13.0

12.4

6.4

7.2

מסחר,

בנקאות

וביטוח

8.8

3.7

6.5

8.6

6.2

9.3

8.0

5.0

4.6

תחבורה,

אחסון

שר
וק

26.7

19.6

20.8

24.4

21.1

22.5

25.0

9.4

11.8

שירותים

:

22.5

16.2

18.2

19.4

18.0

18.7

21.1

6.6

שירותים8.6

ציבוריים

ועסקיים

4.2

3.4

2.6

5.0

3.1

3.8

3.9

2.8

שירותים3.2

שיים
אי

ובידור

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ס ך
־
ה כ ל

328

29105

21155

540

483

סך־הכל5846

באלפים

0.378

0.181

0.261

0.383

0.256

0.359

0.339

מדד שוויוי
אי־ה

4 —

לא־יהודים

ואחרים

1 בלוח

זה

ולהלן

ניתנות

הקטיגוריות

של הענפים

לפי

שכה
הל

המרכזית

לסטטיסטיקה

בנוסח

מקוצר.

2 שר
בא

שים
להפר

בין תוצאות

המיפקד

ובין

תוצאות

הסקר,

ראה

בפרסום

הנזכר

להלן

במקור

שנת
ל

1961
.

3 ראה

הערה

1 בלוח א־

3 .

4 ראה

הערה

3 בלוח ב־

1 .

מקור:

ל.מ.ס.:

1961

—

כוח

העבודה

חלק

1 ,
מס׳

9

בפרסומי

המיפקד,

עמ ׳ 148-51,94

.

1963

— סקרי

כוח

אדם

1963

,

פרסום מיוחדמס׳

176
,

עמ׳

25 .



התעסוקהשלוהמקצועיהענפיהמבנה

העובדיםלביןהיהודיבסקטורהעובדיםערביםביןלהבחיןנסיוןנעשה4ב־בלוח
בתווך,נמצאיםהניידיםובתעשייה,בחקלאותהמועסקיםלאחוזבאשרהערבי.בסקטור

מאשרבהרבהגבוהבבנייןהמועסקיםהניידיםאחוזמאידך,והיהודים.הלא־ניידיםבין
נמוךציבורייםבשירותיםהעוסקיםהניידיםואחוזהיהודים,ואצלהערביםשאראצל

1963ו־1961הענף:לפיהמועסקים,מכללכאחוזלא־יהודיםמועסקים:3־בלוח

גברים סך־הכל
1963 1961 1963 1961

23.2 23.3 22.0 22.1 חקלאות
6.3 5.8 5.4 4.9 חרושת
18.3 13.8 18.0 13.5 בנייה
4.7 4.5 3.6 3.4 אחריםענפים
9.7 9.2 8.1 7.9 הענפיםכל

עמ׳,162מס׳מיוחד פרסום ,1961 -1955אדם חוכ רקס—1961ל.מ.ס.:מקור:
.44 ,42

.25עמ׳,176מס׳ מיוחד פרסום, 1963אדםכוח ירקס—1963

1961בעבודה:והמעמדהענף לפילא־יהודים,מועסקים
)אחוזים(

:4ב־לוח

1אחרים עצמאים שכירים
לא־
ניידים ניידים סך־הכל

(6) (5) (4) (3) (2) (1)

85.6 62.8 29.1 48.9 33.8 41.5 חקלאות
4.5 9.9 22.3 14.0 22.0 17.9 חרושת
1.5 4.2 22.2 7.4 25.1 16.1 בנייה
0.2 0.1 1.2 1.0 0.7 0.9 ותברואהמיםחשמל,
3.7 13.8 4.9 9.7 4.7 7.2 מסחר
2.1 5.2 4.6 5.9 3.3 4.6 תחבורה
2.4 4.0 15.7 13.1 10.4 11.8 שירותים
1,2 1.2 12.2 10.1 7.0 8.6 ועסקייםציבוריים
1.2 2.8 3.5 3.0 3.4 3.2 אישיים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 לכה־ךס
4 12 30 22 24 46 באלפיםסך־הכל

ידוע.אינובעבודהשמעמדםועובדיםתשלום,ללאמשפחהבני1
בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים,ל.מ.ס.,מקור:

.68,76׳עמהמיפקד,
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בפרק

כוח־שלריכוזאפוא,קיים,הלא־ניידים.הערביםשלממילא,הנמוךמהאחוז,במקצת
אחריםבמקומותגםהקיימתתופעהפיזיות,בעבודותניידעבודה
אתבדיוקמשקפותאינןולא־ניידיםניידיםשלהקטיגוריותכילעיל,ציינוכבר

(4ב־בלוח4)טורשכיריםשלהקטיגוריההסקטורים.לפיהערביתהתעסוקההתחלקות
אךהיהודי,בסקטורהערביתהתעסוקהאתלשקףכדיהניידיםמקטיגורייתטובהאינה

במקומותהמועסקיםהערביםכלאתכולליםהשכיריםכניידים,שלאשונים:חסרונותיה
יהודיםשלבבעלותבנקיםההסתדרות,וכר(,מורים)פקידים,הממשלהכשכירימגוריהם
כוללתואינהערביםשלשכיריהםאתגםכוללתזוקטיגוריהאךוכדומה.ובניהולם

סטיותשלרובןומשכורת.שכרבסיסעלשלאיהודיםעל־ידיהמועסקיםהעובדיםאת
ובחק¬ועסקיים,ציבורייםבשירותיםרקמתגליםהעיקרייםוההבדליםמתקזזות,אלו

מספרשלעליוןגבולכאללהתייחסישבשירותיםהמועסקיםהשכיריםמספראללאות•
המועסקיםהשכיריםמספרלכך,בדומההיהודי.בסקטורבשירותיםהעובדיםהערבים
היהודי.בסקטורבחקלאותהעובדיםהערביםמספרשלהתחתוןהגבולהינובחקלאות

החלוקההצגתעל־ידיהערבי,בסקטורהתעסוקהמבנהעלמהמושגנותן(5)טור
המעבידים.שלהענפית

ולא־ניידים,ניידיםבכפרים,לא־יהודייםמועסקיםשלהענפיהמבנה:5־בלוח
1961מחוז:לפי

)אחוזים(

אחריםענפים בנייה חרושת חקלאות סך־הכל

22.5 33.5 22.4 21.6 100.0
ניידים
הצפוןמחוז

17.2 21.0 18.9 42.9 100.0 חיפהמחוז
26.3 25.7 28.4 19.6 100.0 חיפהנפת
16.9 5.3 9.9 67.9 100.0 המרכזמחוז
20.3 25.9 19.5 34.3 100.0 המחוזותכל

22.6 7.3 9.0 61.1 100.0
לא־ניידים

הצפוןמחוז
30.7 5.0 4.6 59.7 100.0 חיפהמחוז
29.1 2.5 5.0 63.4 100.0 המרכזמחוז
24.7 6.1 7.5 61.7 100.0 המחוזותכל

פורסמו.שלאהאוכלוסיןמיפקדנתוניעלמבוססמקור:

נבחןאםיותרלהביןאפשרהניידותשלאופייהואתהערביםשלהתעסוקהמבנהאת
יותרמתאימיםכפריעבודהכוחעלהנתוניםלכפרים.המתייחסיםהנתוניםאת

עלמדווחיםשםמעורבים,ביישוביםהאוכלוסייהאתכולליםשאינםמשוםלמטרותינו
הבדליםשאיןמראה,5ב־לוחלא־ניידים.כעליהודיםעל־ידיהמועסקיםהערבים

0.1. 808116 3 "01(161־601131\11ז§31100ס(0011116־03040ס1סס(5
ח4'!4.1.113800(1,

8611", 5111)66810001
'0

,11.¥01,1935-40,5101651/0/164€1 (יו>ןו1110ו111111 x1014, 0140,
1953; 0. 0.10110300, "€0 ",־!/1)166160)1־£600001/0££/ע63,׳(?011(19531006,)03601296-313קות3ז361111ץ03130101־03ר]3611163(ס?31־19030401?-ס3ז1ז1

.
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ח:ששחת*זש13־<•׳צזצדשחז?׳טחדזסצחח

ם־י^ח־דשדשחזזזחשחם־״ץד־׳צחחששששח^זמזחח?׳טנד־ז״ד־א^ח,ם״־זפשח05־ועי־ש06

זזחג>ם־׳תשזצחשבדדסצזש.חזא^יחשח:ששחןשזסצחחיזט,נד־ד״שזזחשזציז7550,.־זשזעז

זדד׳ששח־זששדשחזזזחשח:5זזחגם־׳ןשסצזשחחזאאשחשזזחששזזפזגחחפ:שזי־זפי׳חזזש:

זפזאשחשישחטאשזזחשש.זש־זשח־זטאשששחזשיז^ח5חש5ח־׳פחדוגחט־דפש׳,חחזחדאט(
־ןזח5גז״ץצש־ז"וחדדש.םי׳־דשחחאץ:דאעי

חשזגזשי)זאששזטחדשם־׳־וזזאח,?׳ץ:55

חטדדשח:ששחדזסצחח?׳טם־יץ־׳שחחז^י?׳ט,םי׳־דש־א^ץזש?׳ז,חשחסשחדזסצחחט
־זזחש■זפשזזחצשד:•׳ץ־׳־^׳צבו־׳שחש□:־׳אבים־י?׳ץש:םחד־׳צשדש,חזזזחשח־חצשח:ששט

־זזעח:שששטז!ד׳שח<זטש3ח־זזשצחד^ישחחשזטחדש55חזז
חןשזסצחחץזחשחפש?<ן<7

•׳פגג־שחאש5ץחג.זח:טשי£ח^׳חששזפזגח?׳טץ־ואח□"!ד,חטב■׳שחצ,?׳:ץ*?׳צשחדז־וטפא

חזטצשש5ץגח־חשצ׳ז־זזטןשסש,■׳ץזח־׳חזש?׳זח:זפ־זך׳צחזשח־חשצח?׳ט•זזזאחחפי׳ח?׳
דסזצזםי׳פזצש.ם״א?<;שח־א?ים־׳־זפשחזזחששטזש־ושחדובושש־וח־זזחםי׳אצש:ץ־׳?׳ם־׳שזט"
ס״א^׳ח,ם־תזח־׳ס־יס^־ו^תחש־׳:חזששזדזזשצח•׳ש־זצח.־ד׳־שחחזשזצזזח־ו־׳שסש

דוגיםחזצ־׳טחזשז״ז?׳טם׳ץ-׳־׳שחם־׳ףסצזשחדוזאאשחשחזזאש.דזז

יזי•זחש־5:ששחח:־׳פשצח?׳טם־׳דסצזש?׳5ם׳ץזח־׳־ג,ם־׳־י־ופש־׳פ^חץ:1661

)ם־׳זזחגי(

?׳ש
□׳־וששח

□■׳חפש
?ישח־ץס

?׳?׳55ם׳חצז:

מש:זשצ
ם׳חשש□צ

?׳שח־זס
מ׳חצז:

חש:זשצ

חשש1□־□חש
02זזחא

ח?׳צשז
ם׳חצז:

חזא?׳ן<ח 2.2^ 6.£2 2.£^ 8.12 0.^2 2.££
חטזחח 6.^1 ?.£! 0.61 0.81 ^.£1 0.[£
חי׳שש 8ז.1 .ז6ז £.2£ £.2£ 0>£

□■׳ט:צ□•׳חחא ££.ז £.61 ^.£1 8.6£ £>£ 2.££
?׳שח־ץס1 0.001 0.001 0.00ז 0.001 0.001 0.001
?׳שח־ץסםייפ׳זאש £.0? 2.9ז £> £.01 0.£ £.2

ז־וחגיחזא?׳ףחש2

□■׳־ף■׳: £.2<^ £.02 6.£1 6.61 0.01
םזץ•׳־׳:־{??׳ £.16 £.26 2.86 2■׳<.2 1.61 2.£*>

1□■׳חשששחזש?׳ז,םדישזצשסדאםץ<דזש.□זשי׳סש

2:ז־דזם(55ז)□■׳ץ״:-א?׳חזאז׳ן׳חשזזחאש?׳?׳שש□■׳ץ״:חזא(.)נד־ז״ש־א?׳

שן<זץ:ססזשש?׳צשזח:ש?ש2ץ!ז?׳שזאח0דא?יט.זששחזש

חז?׳ש־ש6חטצשזדס:חזא?׳ם־י?<ץשחח:שששחןשזסצחחדשםי׳חצז:דש?׳נדשחצח

ם־׳־זחאחם־׳ש?׳סזש(.)ם־יזז־דחזזחאנש־יגי^ד׳חדזדששחצח?ם־*־זשנזשת0זט!שחטאשדש

בדש־וצחז׳חשחחז,בדחחאחט?׳זש־וחדש־ודשם־׳חשזצח?׳ץש,חח.ם־׳ץ״שהז?׳זחם?׳צ:ז־<טאש

5ץחגחש?׳שחפ:—.זשצטי׳ז״צ?<חטדש,־!ש?׳זזחאט־׳צץדזץף5ג
בדסח״חשחגי1־וזזגי

שזחשזדשם־י־זצזשחזזץ:1זפזאשחששחזשדשטם׳ש^׳סזשח8.

ש?אזי?ישםי׳חצשחש55ךץפדחשץצזם•ישזםשזח:ח?׳צחצי׳ץ׳גיזשןחשזמשז
צ0ז55חט־י,חזשזיז

□•׳:■׳חששדשח״סז^שזאחי׳חשש.חשזחי׳צ?׳



בפרק

שמבנהמתברר,גיל,לפיערבייםמועסקיםשלהענפיהמבנהאתהמראה,7ב־מלוח
ניידיםנעריםאחרות.גילקבוצותשלמזהניכרבאופןשונהנעריםשלהתעסוקה
בבנייהמועסקיםיחסיתמעטיםונעריםובשירותים,במסחרבחקלאות,יותרמרוכזים

ובבנייהבחקלאותבחקלאות.מתרכזיםהלא־ניידיםהנעריםציבוריים;ובשירותים
גילאישקבוצותבעוד,34-18קבוצותובין17-14קבוצתביןהואביותרהבולטההבדל

הכנסהבעליבענפיםמתרכזהערביהנוערהנערים.לקבוצתיותרדומותומעלה35

1961וגיל:כלכליענףלפילא־יהודיים,מועסקים:7־בלוח
)אחוזים(

גילקבוצות
+45 44-33 34-18 17-14 סך־הכל

38.7 33.7 31.3 45.2 33.8

ניידים
חקלאות

17.5 20.7 23.0 21.3 22.0 חרושת
23.7 27.1 26.8 13.4 25.1 בנייה
4.8 3.6 4.2 9.1 4.7 מסחר
8.9 8.0 7.6 0.4 7.0 ציבורייםשירותים
6.4 6.9 7.1 10.6 7.4 אחריםענפים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סך־הכל

53.7 49.8 42.4 68.4 48.9
םידיינ־אל

חקלאות
9.6 11.4 16.4 17.6 14.0 חרושת
6.9 7.8 8.3 3.7 7.4 בנייה
11.5 8.8 9.8 5.9 9.7 מסחר
11.7 11.8 10.3 2.0 10.1 ציבורייםשירותים
6.6 10.4 12.8 2.4 9.9 אחריםענפים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סך־הכל

,17מס׳ בישראל,ים זורדד,ו הנוצרים המוסלמים,ל.מ.ס.,מקור:
.78,66׳עמהמיפקד,בפרסומי

קיימתזותופעהענפים.אותםבתוךנמוךשכרבעליבתפקידיםלוודאיוקרובנמוכה,

גיל,קבוצותלפיויהודיםערביםביןשבהשוואהלציין,ומענייןהיהודיהנועראצלגם
הנמוך.הגילקבוצותביןהינוביותרהקטן7ההבדל
משוםהתעסוקה,שלוהענפיהמקצועיבמבנהשחלובשינוייםפסקניבאופןלדוןקשה

והטיותעוסקים,אנובההקצרההתקופהבמשךלקרותיכלולאקיצונייםששינויים
שבידינוהנתוניםאתמציג8ב־לוחשחלו.שינוייםאותםלערפלנוטותדגימהוטעויות

אינןברורותמגמותהמדינה.קוםמאזהערביתהתעסוקהשלהמקצועיהמבנהעל
הממוצעיםאתונשווהמשנהתקופותלשתיהתקופהאתנחלקאםאךניכרות,

ירד,החקלאיםמספרחשובים.שינוייםבכמהלהבחיןנוכל(9ב־)לוחהאריתמטיים

לעיל.1ב־בלוחהמוגדראי־ד,שוויון,מדדלפי7

34



התעסוקהשלוהמקצועיהענפיהמבנה

אחוזובשירותים.בתחבורהובבנייה,בתעשייההמועסקיםמספרעלהזאתולעומת
ניידיםביןההבדליםאתהמשווההלוח,שלהשניחלקובמקצת.ירדבפקידותהעובדים

לספקיכוליםהענפית,החלוקהעל4ב־לוחשלהאינפורמציהוכן,1961ב־ללא־ניידים
וביןללא־ניידים,הניידיםהעובדיםביןההבדליםבכיווןהדמיוןבגללזהלשינויהסבר

הםללא־ניידיםהניידיםהעובדיםביןההבדליםיותר.למאוחרתהמוקדמתהתקופה
נגרמוהזמןעםשהשינוייםהנמנע,מןזהאיןלכןהזמן;לאורךמהשינוייםיותרגדולים

איעל־ידיאולי,מלווים,כשהםאלו,קבוצותשתישלהיחסיבמשקלןשינוייםידיעל
המועסקיםשלבחלקםירידהחלההמנדטבתקופתקבוצה.כלבתוךשינוייםאילו

האוכלוסייהביןביחסניכרתבעלייהלוותההירידהאולם(,10ב־לוח)ראה8בחקלאות
שלוותהמבליכנראה,התרחשה,המדינהקיוםבתקופתהירידהוהכפרית.העירונית
ההת¬מנתונישואביםשאנוהנוספתהאינפורמציההמגורים.מקוםשלניכרתבהחלפה
חרושת,קבוצתשלבחלקההנצפיתלעלייהשהמקורהיא,(11ב־)לוחהענפיתחלקות
הירידהומלאכה.בחרושתמאשריותרבבנייהכנראההינו(,10ב־)לוחובנייהמלאכה,
משנההשינוייםנבדקיםכאשרבולטתאינהשובבתעסוקההחקלאותשלבמשקלה
לשנה.
ובמיוחדבחקלאות,העוסקיםבאחוזסדירהירידההיתד,זאת,לעומתהיהודים,אצל
חתךלפיכילעיל,ראינואסיה־אפריקה.יוצאיהחדשיםהעוליםאצלזוירידהחריפה
,1961מיפקדעלשהתבססרוחב

שעלהככלאסיה־אפריקהעוליביןהחקלאיםאחוזירד
העוליםמןאחוז14.7זו.ירידהמבססת12ב־בלוחהמובאתעתיתסידרהבארץ.ותקם

אחוז28.3לעומת(,1961מיפקד)לפיבחקלאות1961בשנתעסקו1948-54בתקופת
להאמין,יסודאמנם,יש.9(1954כוח־אדםסקר)לפי1954ב־בחקלאותשעסקומהם

כלפי—1954מיפקדשלואילומטה,כלפימוטיםחקלאיםלגבי1961מיפקדשאומדני
חדשיםעוליםליישבהמדיניותכנגדזה.להבדלהמקוראתבכךלראותקשהאךמעלה,

החקלאות;נטישתהמדרבניםכוחותהזמןבמשךפועליםארצה,בואםעםבחקלאות
באחוזעלייהחלהלכך,בהתאםרוחב.בחתךוהןעתיתבסידרההןמשתקףזהדבר

אסיה־אפריקה.עולימביןובחשמלבבנייהבחרושת,המועסקים
המועסקיםביןהערביםשלבחלקםניכרתעלייהחלהאלהמהתפתחויותכתוצאה
משפחהעבודתעלכוח־אדםלסקריהדיווחהשתפרותבגלל(.13ב־)לוחבחקלאות

גםאך([;4ו־)(3)]טוריםזוקבוצהלכלולמבליהנתוניםאתחישבנותשלוםללא
מצביעותכלליבאופןהעלייה.מגמתאתמבטלתאינהאלונתוניםשלהוצאתם

מאסיה־חדשיםעוליםשלהתעסוקהמבנהביןוהולךגדלדמיוןעלאלוהתפתחויות
,14ב־]לוחהיהודיםשארלביןאפריקה

ביןוהולךגדלשוניועל([,6)ו־(3)טורים
מאידך.במיוחד,החדשיםוהעוליםהיהודיםכלללביןמחד,הערבים

מבפנים,הערבי",הכפרשלהתעסוקהבמבנה"שינוייםרוזנפלדה.שלמאמרולמשלראה8
.1959אוקטוברכ״ב,כרךהמאוחד,הקיבוץעלון

.144׳עמהמיפקד,בפרסומי9מס׳,1חלקהעבודה,חוכ—1961ל.מ.ס.:9

,56מס׳מיוחדפרסום,1954יוניאדם,כוחסקר—1954
ירושלים,

.29׳עמ,1957
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1:1963-19542הידמשלחלפילא־יהודייםמועסקים:8־בלוח

)אחוזים(

עובדי
שירותים

חרושת
ובנייה

עובדי
תחבורה

חקלאים סוחרים
מקצועות
חופשיים
ומינהליים

סך־הכל

4.3 27.2 2.3 53.7 6.5 6.0 100.0 1954
4.0 28.8 4.3 48.0 7.7 7.2 100.0 1955
4.7 26.5 3.7 50.7 7.3 7.1 100.0 1956
4.9 35.5 2.8 46.0 5.4 5.4 100.0 1957
5.3 37.5 4.1 40.7 7.0 5.4 100.0 1958
6.6 34.0 3.8 43.2 6.8 5.6 100.0 1959
6.2 31.3 4.4 45.5 6.6 6.0 100.0 1960
6.8 36.0 3.9 42.9 5.3 5.1 100.0 1961
5.3 34.6 5.1 44.0 5.8 5.2 100.0 31962

6.3 43.8 5.0 34.2 5.0 5.7 100.0 1963

זה¬בלוחאוחדו1ב־בלוחמשלחי־הידשלהראשונותהקטגוריותשתי.1ב־ללוח1הערהראה1
חד־פעמייםמידגמיםעלמבוססים1954-56לתקופההמספרים2

;
הם1957לשנתהמספרים

מידגמיםארבעהשלממוצעיםהםהנתונים1958בשנתהחל;ונובמבריוניסקרישלממוצע
שליותרגדולמידגםעלמבוססים1963לשנתהנתוניםחודשים.3מדיברציפותשנלקחו

הקודמות,והשנים1963ביןהגדולההבדלאתלהסבירכדיבכךאיןהערבית.האוכלוסייה
הערהגם)ראהזההבדלמאחריעומדבמידגםהכפרייםהאזוריםשלבייצוגששינויויתכן

(.22בעמוד21
.,0ל.מ.ראהלו.שקדםמהמיוןבהרבהשונהאינוהואאךחדש,מיוןהונהג1962בשנת3

השיטות.שתילפי1961נתונימחושביםבו,508-11עט׳,14מס׳,3961שנתון
.33׳עמ,56מס׳מיוחדפרסום,1954יוניאדםכוחסקר—1954ל.מ.ס.:מקור:

.53עט׳,68מס׳מיוחדפרסום,6519יוניאדםכוחסקר—1956

,162מס׳מיוחדפרסום,1-1955196אדםכוחסקר—1955,1957-61

.90,92עט׳

.509-11עט׳,14מס׳,3691ןותנש—1962

_)אחוזים(_1957-63ו־1:1954-56משלח־הידלפילא־יהודייםמועסקים:9־בלוח
מקצועות
חרושת,חופשיים,

עובדיבנייהחקלאיםעובדים2סך־הכל
שירותיםועובדימינהליים
תחבורהוסוחרים

בלבד()גבריםלתקופהממוצע
4.3 30.9 50.8 13.9 100.0 1954-56
5.9 40.3 42.4 11.4 100.0 1957־63
+ + — — השינויכוון

המינים()שני 1961ב־המבנה
6.5 24.3 49.5 19,7 100.0 לא־ניידים
6.6 49.4 34.0 10.0 100.0 ניידים

)ניידיםההפרשסימן
לא־ניידים(פחות

הבא.בעמוד—ללוחומקורהערות
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הקודם(מהעמוד)המשך9=3ללוחומקורהערות
.1־3כלוח1הערהראה1

1

מעוגלים.הםהסיכומים2
המוסל.מ.ס.,—1961־3הידמשלחימכנה;8־3מלוחחושכולתקופותהממוצעיםמקור:

.72,80עמ׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםלמים,

1945-1931נבחרותשניםבחקלאות:לא־יהודייםמועסקים:10־בלוח
1)אחוזים(

57 1931

65 2)מותאם(1931

62 1936

51 1944

50 1945

הלא־יהודיים.המועסקיםמכללאחוז1
מהווהשהתוצאהיתכן,אךתשלוםללאהעובדיםמשפחהבניגםלהכלילנועדהההתאמה2

אומדן־יתר.
.1£\11118,!015115€£/(111€'193151111£—1931מקור:

העברית,האנציקלופדיהלאומית","הכנסהגעתון,א.ל.—האחרותבשנים
.3לוח,731-32עט׳ר,כרך

2 1 1964־1958 הענף:לפילא־יהודייםמועסקים:11
)אחוזים(

ב־לוח

אחריםענפים בנייה חרושת חקלאות סך־הכל

22.1 19.4 16.1 42.4 100.0 1958

24.0 14.8 17.2 44.0 100.0 1959

22.1 15.4 15.7 46.8 100.0 1960

21.3 18.0 16.7 44.0 100.0 1961

20.5 20.1 14.3 45.1 100.0 1962

21.7 25.6 17.7 35.0 100.0 1963

23.2 23.7 16.7 36.4 100.0 1964

המועסקים.מסך־כליהודיםהפחתתעל־ידיחושבוהמספרים1
.2ב־ללוח1הערהראה2

,13מס׳,2691ןותנש—1958,1961ל.מ.ס.:מקור:
.388-91עמי

.501-498׳עמ,14מס׳,3619ןותנש—1959,1962

.309-306עט׳,16מם׳,5691ןותנש—1960,1963,1964
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1963-1958בחקלאות:מועסקיםיהודייםגברים:12־בלוח

)אחוזים(

חדשיםעולים
מאסיה-אפריקה יהודיםסך־הכל

29.0 16.5 1958

25.8 15.3 1959

24.2 15.3 1960

22.2 14.7 1961

13.0 1962

12.4 1963

,162מס׳מיוחדפרסום,1961-1955אדםכוחסקרי—1958-61ל.מ.ס.:מקור:

.65-60׳עמ

.262׳עמ,15מם׳,4691ןותנש—1962-63

1964-19581החקלאית:בתעסוקהלא־יהודיםשלחלקם:13־בלוח

)אחוזים(

משפחהבנילא־יהודיםלהוציא
תשלוםללא

שני שני
גברים המינים גברים המינים

15.5 13.3 18.7 16.8 1958

17.6 15.1 20.8 19.4 1959

18.8 15.1 21.7 19.2 1960

19.8 16.1 23.3 22.1 1961

23.9 20.2 27.0 28.9 1962

22.0 17.5 23.2 22.0 1963

25.5 23.6 1964

.22בעמ׳21הערהראהמהסך־הכל.היהודיםשלחלקם

,162מס׳מיוחדפרסום,1961-1955אדםכוחסקרי—

.42,44,66עמ׳

.500,498עמ׳,14מס׳,3691שנתון—

נתונים)כולל.306,308,322-23עמ׳,16מס׳,5691שנתון—
תשלום(.ללאמשפחתיתעבודהעל1962לשנת

הפחתתעל־ידימחושב1
1958-61ל.מ.ס.:מקור:

1962

1963־64
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לוח
ב
־

14 : מדד

שוויון
אי־ה

1 של המבנה

הענפי

ומבנה

שלחי־היד
מ

של מועסקים

יהודיים

ולא־יהודיים,

גברים:

1963-1958

2

לפי

לפיידענף

מ ש ל ח
־

ה

כין עולים

שים
חד

3
מאסיה-אפריקה

וביו

סד־הכל

יהודים

ביו לא־יהודים

וביו

סך־הכל

יהודים

ביו לא־יהודים

וביו

עולים

שים
חד

3
מאסיה-אפריקה

כין עולים

שים
חד

3
מאסיה-אפריקה

וביו

סך־הכל

יהודים

ביו לא־יהודים

וביו

סך־הכל

יהודים

בין לא־יהודים

ובין

עולים

שים
חד

3

מאסיה-אפריקה

20.4

32.9

13.4

20.2

24.9

14.9

1958

17.2

31.5

18.2

19.6

28.3

19.1

1959

14.8

35.1

22.6

18.2

30.2

19.9

1960

13.1

35.9

23.9

18.7

28.2

20.7

1961

40.2

17.7

30.9

24.3

1962

36.0

19.4

27.1

15.2

1963

1 ראה

הערה

3 ללוח ב־

1 . המדד

בלוח

זה הוא

על בסיס

100
.

2 המספרים

על לא־יהודים

שבו
חו

על־ידי

הפחתת

היהודים

מסך־כל

האוכלוסייה.

ראה

הערה

21 בעמ ׳ 22 .

3 ראה

הערה

1 ללוח א־

3 .

מקור:

ל.מ.ס.:

לפי

שלח־יד
מ

:
1958-61

— סקרי

כוח

אדם

1961-1955

, פרסום

מיוחד מס׳

162
, עמ ׳ 90
, 92
, 99,97

.

1962

—

ש נ ת ו ו 3 6 9 1 ,
מם׳

14
,

עמי

509-11

;
סקרי

כוח

אדם

1962

, פרסום

מיוחד מס׳

152
, עמ ׳ 104
, 106
.

1963

— סקרי

כוח

אדם

1963

, פרסום

מיוחד מס׳

176

עמ ׳ 50
, 53,52

.

לפי

ענף:
לא יהודים

—

ראה

מקור

ללוח ב־

11 .

יס

סך־הכל

יהודים

—

ש נ ת ו ן 5 6 9 1 ,
מס׳

16
,

עמ׳

309-308

.

עולים

שים
חד

מאסיה-אפריקה

— סקרי

כוח

אדם

1961-1955

, פרסום

מיוחדמס׳

162
,

עמ׳

63,61

, 65 .



בפרק

קייםאולםהערבית,התעסוקהמבנהשלמפורטתבינלאומיתלהשוואהניכנסלא
הלא־העובדיםבהתחלקותהמזרח־התיכוןארצותוביןישראלערבייביןברורהבדל

יותרקטןובשירותיםיותרגדולובבנייהבתעשיהישראלערביישלחלקםחקלאיים.
היהודיהסקטורשבישראל,בכךטמוןזולתופעהההסברהמזרח־התיכון.בארצותמאשר
החקלאותשלחלקהממשלתיים(.)בעיקרהשירותיםאתהערביתלאוכלוסייהמספק

דופן(,יוצאתהמזרח־התיכון)לבנוןארצותשברובמזהנמוךישראלערביישלבתעסוקה
היהודי.בסקטורהעסקתםשלבולטתתוצאהוזוהי

בקביעתגםחשיבותנודעתהערביםתעסוקתעלהבין־סקטורלייםהיחסיםלהשפעת
אין)אםתיכוןבחינוךבהשקעההרווחיותלערבים.התיכוןהחינוךשלהכלכליערכו

10הארץיהודילגביבספקמוטלתגבוהה(להשכלהלימודיםהמשךבחשבוןמביאים
,

הערביהסקטורגבוהה.בהשכלהגםהדברנכוןובחלקוהערבים,לגבישכןכלולא
הפוטנציאליוהמקורמשכיל,עבודהלכוחבלבדמוגבלביקושיוצרהנוכחי,במבנהו
מעסיקהלמעשההיהודי.והסקטורהממשלהמוסדותהואזהמעיןלביקושהיחיד

במשרותגםאךבהוראהבעיקרהמשכיל,הערביהעבודהכוחמרביתאתהממשלה
והממשלתייםהציבורייםמהשירותיםרביםצויין,שכברכפיאולם,ומינהל.פקידות
ומיקומםיהודיםשעובדיהםמרכזייםבמשרדיםמקורםהערבית,לאוכלוסייההניתנים
בטחונייםשיקוליםמגביליםהממשלתית,הפעילותשלרביםבתחומיםיהודיים.ביישובים

שלהצפוייהההכנסותזרםשעקומתכךערביים,עובדיםשלהתקדמותםסיכוייאת
בעבודהערבישלהמתחרהעמדתויחסית.שטוחהחינהבממשלהתפקידהמקבלאדם

ששפתשעובדיצפה,שמעסיקהוא,טבעיהיהודי:בסקטורחלשההשכלה,הדורשת
לוהמקבילמהיהודייעילפחותאלו—בעובדותיהיה—שונים,ורקעותרבותואמו,

גלויה.אפליהשללאפשרותמחוץוזאתבתכונותיו;
איננוכיואףיחסית,מועטתיכוןחינוךמקבלהערבישהנוערא()פרקכברציינו
בביתלימודהביקוש.מצדלהתעלםאיןחינוך,שירותישלההיצעצדאתלהעריךמנסים

לתכונותרבהחשיבותאיןשבהןלעבודותהתלמידאתמכיןזאת,לעומתמקצועי,ספר
הגיוןיותרישעל־יסודימקצועישלחינוךהדעתעלמתקבלהמקצועי.הידעזולת
עיוני.על־יסודילחינוךמאשרהערביהנערשלהטווח־הקצרראותמנקודתכלכלי
תלמידיםהרבהמושכיםעל־ידיהםהניתניםקורסיםוההסתדרות,העבודהמשרדלדברי

אותהעםיחדלמציאות.הסתגלותעלהמצביעהעובדהעיוניים,ספרמבתינשרואשר
החינוךשלוהחברתיהכלכליהערךכימצאואשרלאלהמסוימתאכזבהנגרמתהסתגלות

ישימותאלוהנחותכילהדגישישצפיותיהם.עםאחדבקנהעולהאינורכשו,אותו
הואכאשרתיכון,חינוךהחברה,ראותמנקודתהיחיד;שלהקצרהטווחלחישוביורקאך

הקצר.הטווחבעייתמגורמיכמהעללהתגבריכולאחרים,חברתייםבשינוייםמלווה

למחקרהמכוןבישראל,בחינוךההשקעהרווחיותקלינוב־מלול,רות10
ו.פרק,1966ירושליםפאלק,מוריםעל־שםבישראלכלכלי
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גפרק

הערביתוהתעסוקההחקלאות

הערביםשלהתמזגותםהיאהערביתהתעסוקהבמבנההמעניינותההתפתחויותאחת

העבודהכוחשלכמעסיקהערביהסקטורשלבחשיבותויחסיתוירידההיהודי,בשוק
הסקטורבביקושהערבי,הסקטורבניתוחלעסוקהיהצריךזהבנושאממצהדיוןהערבי.
מוגבלהערביבסקטורהדיוןכאן;ייעשהמזהמעטרקהסקטורים.שביןוביחסיםהיהודי,

בחקלאות.מסוימיםלאספקטים
אחוזים6-5ל־הגיעוהאחרונותבשניםהערביתהחקלאותשלהגולמיתהתפוקהערך

גבוהוהירקותהשדהבגידוליחלקה(.1ג־)לוחבישראלהחקלאיתהתפוקהערךמכלל
וזיתיםשומשוםטבק,ממנו.נמוךוהחלבהביציםבתוצרתשחלקהבעודמהממוצע,

מתוצרתמאדגדולחלקתורמתוהיאהערבית,לחקלאותבלעדייםכמעטגידוליםחינם
חמישיותכשתימהוויםאלומעטיםמוצריםואבטיחים.וכבשים,עיזיםשלוחלבבשר
הערבית.החקלאיתהתפוקהמערך

)בעיקרחריפותתנודותתוךכיאםבהרבהגדלהחקלאיתהתפוקהשלהריאליהערך
בשניםמאשריותרמהירהיההמדינהתקופתבראשיתהגידולבצורת(.שנותבגלל

שנותלאחרהמשקשיקוםתהליךעל־ידיבחלקההמוסברתתופעהיותר,המאוחרות
החלשתבעקבותיותרמהימןדיווחמשקפתוהיאיתכןובחלקה(,1948-49)המלחמה
השניםאתלהוציאהתקופה,במשךומחיריו.מזוןאספקתעלהממשלתיהפיקוח

התפוקההכפרית.האוכלוסייהלגידולדומהבקצבהחקלאיתהתפוקהעלתההראשונות,
החקלאותשלחלקהמכך,וכתוצאהיותררבבשיעורגדלההיהודיבסקטורהחקלאית
השינויהחמישים.שנותמראשיתוירדהלךהמדינהשלהכוללהחקלאיבתוצרהערבית
בתפוקתכשהעלייהוהחלב,הבשרשלבחלקםהגידולהיההתפוקהבהרכבהיחידהחשוב
מאזהערבית.החקלאיתהתפוקהבסך־כללעלייההעיקריהמקוראתמהווההבשר

היהודית.בחקלאותמחלקהגדולהערביתבחקלאותהבשרתפוקתשלחלקה,1954/55
קנויותתשומותהערבית.מהחקלאותהנובעתההכנסהעלישיריםנתוניםבידינואין

כיספק,אין■י.בישראלהחקלאיתהתפוקהמכללאחוז45כ־מהוותאחריםמסקטורים
חלההזמןבמשךמידה.באיזויודעיםאיננואךהערבית,בחקלאותיותרנמוךזהאחוז

בערךוהעלייההתפוקה,בסך־כלהקנויותהתשומותשלבחלקןמסוימתעלייהבוודאי
התפוקה.שבסךמזובמקצתמעטהלכןהיתר,המוסף
אחוז80ו־היהודיתבחקלאותמהתפוקהאחוז55מהווההמוסףשהערךמניחיםאנו

בתוצררחבפערעדייןקייםמוגזם,הואכימאדשיתכןזה,הבדללמרותבערבית.
(.2ג־)לוחהסקטוריםשניביןקרקע,ליחידתאולנפשהנקיהחקלאי

.191׳עמ,14מס׳,3691שנתוןל.מ.ס.,1
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־גלוח
1961-19501לא־יהודיים:במשקיםחקלאיתתפוקה:1

100

חקלאיתתפוקה
לנפש

([=3(-)2])
(4)

:1953/54=

אוכלוסייה
3כפרית

(3)

מדד
חקלאיתתפוקה

במחירי
1953/54

(2)

2חקלאיתתפוקה

לא־יהודית
מסך־כלכאחוז
החקלאיתהתפוקה
(1)

50.2 00.6 45.5 8.2 1950

86.9 93.9 81.6 11.0 1951

84.0 96.4 81.1 9.2 1952

100.0 100.0 100.0 8.6 1953

74.5 103.5 77.1 6.4 1954

107.7 107.6 115.9 7.8 1955

103.7 111.9 115.9 6.8 1956

93.4 115.8 108.2 5.8 1957

106.0 120.6 127.8 5.9 1958

91.1 126.0 114.8 5.4 1959

107.2 131.4 140.9 5.9 1960

96.8 136.6 129.2 5.3 1961

לאוקטובר(.1ב־)המתחילותחקלאיותשנים1
שוטפים.במחירים2
ספר.ובבתיבמוסדותואנשיםבדואיםכוללשנה.כלשלבדצמבר331

שנתונים:ל.מ.ם.,מקור:
—חקלאיתתפוקה
4691;238,240׳צמ,14מס׳,3691;206,208׳צמ,13מס׳,2619

.378-81׳עמ,16מס׳,5691;328,330צמ׳,15מס׳

—אוכלוסייה
.5מס׳תשי״ד,;8עמ׳,4מס׳ג,״ישתד;עמ׳,3מס׳תשי״ב,

,8מס׳ז,״ישח;9עמ׳,7מס׳ז,"טשת;8עט׳,6מס׳ו,״טשת;8
,2691;33עט׳,12מם׳,1619;15צמ׳,10מס׳ט,״ישת;9צמ׳

מנתוןחוייץ1961לדצמברהנתון;25צמ׳,14מס׳,3691;39׳צמ,13מס׳
וסימניהם,אוכלוסייתםהיישובים,רשימתצל־פיהמיפקד
.12מס׳טכניפרסום
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1961/62:חקלאיתתפוקה:2־גלוח

חקלאות
יהודית

חקלאות
לא־יהודית

3,180 850
דונם()אלפיחטשא.

סך־הכל
1,385 30 שלחין

4,565 880 2משוקללשטח

104,424 21,476 3מועסקיםב.

790,694 45,669
מוסףוערךתפוקהג.

ל״י()אלפיהתפוקהסך־כל
434,882 36,535 4ל״י()אלפיהמוסףהעררסד־כל

249 54
)ל״י(הקופתד.

לדונם
173 52 משוקלללדונם

7,572 1,127 למועסק

137 43
י(״ל)מוסףררעה.

לדונם
95 42 משוקלללדונם

4,165 1,701 למועסק

חקלאית.שנה1
ושלחיו;בעלשטחילשקללמנתעל4:1שלביחסבדרך־כללמשתמשיםפיזישטחבהשוואת2

,2:1ביחסהשתמשנוכאן
גידולים.בשטחהואוהמדוברהיות

הםבחקלאותהמועסקיםמהלא־יהודיםאחוזים41ש־בהנחהלניידות,מותאמים1962נתוני3
ללא־36,400ו־ליהודים89,500הינםהלא־מותאמיםהמספרים(.1961מיפקד)לפיניידים
יהודים.

מהתפוקה.אחוז55—יהודיתלחקלאות;מהתפוקהאחוז80—לא־יהודיתלחקלאות4

ל.מ.ס.:מקור:
364׳עמ,16מס׳,5619ןותנש—שטח

בהתאםהיאלניידותההתאמה;249׳עמ,14מס׳,3691ןותשנ—תעסוקה בפר¬17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםל־המוסלמים,
.76׳עמהמיפקד,סומי

.249ענד,14מס׳,3691ןותנש—תפוקה
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גפרק

יצרואשרהערביהכפרבכלכלתכוחותשלקיומםעללהצביעהיאדלהלןהדיוןמטרת
בהנחה,למגבלותיו:עריםואנופשוטטיעוננוהיהודי.המשקעםהקשריםלהידוקלחץ

אוכלוסייהשלגבוהשיעורבחקלאות,תלויותהכפריהערביבסקטורוהכנסהשתעסוקה
ל״יבוא"לחץיוצריםהזמןבמשךגדלושיעורכלשהיזמןבנקודתקרקעלעומתכפרית

סוגיביןהיחסאתראשית,נציין,כאחד.לשניהםאועבודהשלל״יצוא"אוקרקע,של
ביןביחסשחלוהשינוייםאתנסקורמכןלאחרבחקלאות;תעסוקהוביןקרקע

האפשריתהשפעתןבדברבהשערותונסייםהמקרקעין,בשוקנדוןקרקע,וביןאוכלוסייה
החקלאי.התוצרועלהקרקעותעלהעבודהבשוקהתפתחויותשל

חלקםאתבחשבוןלהביאישאךלקרקע.אוכלוסייהשביןליחסמוגבלדיוננו
מציגות(2ו־)(1)המשוואותהחקלאית.התעסוקההיקףבקביעתהמיםשלהמכריע
.2ערבייםכפרים86ב־חקלאיתתעסוקהשלמתשוגותשנתקבלואומדנים

,0 = 0.061 x 1 + 0.013x2 + 0 .020 x3(1):ג
(,2) x0 = 0.060x3 + 0.018 (+ 2 + X3)

בחקלאות;לא־ניידיםמועסקים=x0כאשר:
x 1

)בדונם(;שלחיןאדמות=
x )בדונם(;מטעים=2
X3=בדונם(.בעלאדמות(

משמעותןעלמהמושגלתתכדיבוישזה,חישובשלהברורותמגבלותיואףעל
בעלאדמותשלהמקדמיםביןהיחסתעסוקה.לגביושלחיןבעלאדמותשלהיחסית
,3:1בערךהואושלחין

דחייתואתמצדיקהאינה4:1שלהמקובלמהיחסוסטייתו
בלתינמצאובכפרהעבודההיצעאתהמייצגיםשמשתניםהעובדה,המקובל.היחסשל

שהמק־הרושם,אתמחזקתהללו,למשוואותהוספוכאשרסטטיסטיתמבחינהמובהקים
העבודהכוחגודלאילובחקלאות.לעבודהלביקושמתייחסיםבחישובשהתקבלודמים
—בכפרהעבודההיצעאתהמייצגיםמשתנים—ומעלה14בגילהאוכלוסייהאובכפר
קיומהועלבכפרים,יחסיתסגוריםעבודהשוקיקיוםעלמצביעהדברהיהמובהקים,היו
אתכמייצגיםבמשוואותהמקדמיםאתלפרשהיהאפשראיולכןסמויה,אבטלהשל

"הדרושות".התשומות
הנתוניםואחריה.1948מלחמתבעתהתרחשקרקע/אוכלוסייהביחסהירידהעיקר
3עם1945אתמשווים(3ג־)לוחהמצויים בשטחהיוםהמצוייםהערבייםהכפרים.1951
הכפריםמאשרקרקע־אוכלוסייה,היחסמבחינתטוביותרבמצב1948ב־היוהמדינה
מצבםהורעהמדינהקוםלאחראולם,השחרור;מלחמתבעתוגיטשוזהבשטחשהיו
אחדמצדלנפש:המעובדבשטחוהןהמעובדהשטחבסך־כלהןתלולהירידהוחלה
ומצדאחרים,מכפריםפליטיםשלהצטרפותםעקבאלהכפריםשלאוכלוסייתםגדלה
נבעההמעובדיםהאדמהבשטחיהירידההמעובדים.האדמהבשטחיירידהחלהשני

שהופקעוהאדמותנפקדים.שלאדמתםהפקעתהיתד,ביניהןשהעיקריתסיבות,מכמה
בנספח.ראהפרטים2
הרכבההיקפה,בישראל;הערביתהחקלאותסימון,ד.עלמסתמך3

בירושלים,העבריתלאוניברסיטהשהוגשהגמרעבודתהארץ,במשקומעמדה
1954.
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הערביתוהתעסוקההחקלאות
שבזמןישראל,תושבילערביםוהןלצמיתותהארץאתשעזבולערביםהןשייכותהיו

אנשים)ב(כתושבים;שהוכרומסתננים)א(כלומר:לשטחה,מחוץהיוהשחרורמלחמת
המדינהלשטחשצורףהקטןהמשולשתושבי)ג(המשפחות;איחודבמסגרתשחזרו
אלהאנשיםשלמאדמותיהםנוסף)חלקישראלבשטחקרקעבעליושהיוהמלחמהאחרי
ישראלתושביעתהשהעםמנפקדים,שהופקעוהאדמותשטח*.ירדן(בשטחנשאר
דונםאלף300עד250ב־נאמדלפיצוייםוזכאים

4

היהאלומאדמותחלקעלהפיצוי.5
לכךנוסףהשוק(.ממחירבהרבהנמוךכללבדרךהיההפיצוי)שיעורבכסףאובקרקע

חוקיתלבעלותטענההמדינהאךערביםידיעלשהוחזקונרחביםאדמהשטחיהיו
.1948לפניהערביםעל־ידינמכרומהאדמותשחלקגם,יתכןעליהם.

1ו־1945הלא־יהודי:בסקטורמעובדושטחאוכלוסייה:3־גלוח 1951

ישראל,
1951

1945
כפרים
הקיימים
עדיין
בישראל

ישראל,ארץ
הכפריםכל

קיימיםשהיו
הנוכחיבשטחה
ישראלשל

104 96 372 )אלפים(אוכלוסייה
דונם()אלפימעובדשטח

553 801 2,752 סך־הכל
74 117 434 מטעים
5.3 8.4 7.4 )דונמים(לנפשמעובדשטח

בערים.מעובדשטחאובאר־שבע,בנפתאוכלוסייהאוקרקעכולליםאינםהנתונים1
.5פרק,1956תל־אביב,הישראלית,בחקלאותתמורותהלפרין,חייםמקור:

יתש"החקלאותמיפקדנועם,מיכאלשלעבודתושימשהלנתוניוכמקור
ומי¬הדרוזיםהערבים,שלהמשקיםא׳.חלק—(1949/50)

)אשרסימוןוהןהלפריןהן.8מס׳מיוחדפרסוםל.מ.ס.,אחרים,עוטים
היומהמסביריםאינםזה(,לוחלקוחלעיל,44עט׳3בהערההמצוטטתמעבודתו
על־ידיהם.שנעשוהנתוניםהתאמות

פחותהיו1950שלהחקלאותמיפקדמאזערביתשבבעלותהאדמותבשטחהשינויים
והצליחהמערביםאדמותלקנותבמאמציההמשיכהלישראלהקיימתהקרןקיצוניים.
עודהיואחרות(.אדמותתמורתלידהשהועברודונם3,800)בהםדונם18ד,00לרכוש
וכרמיאל.עילית,נצרתהארצי,המיםמובילכגון,מוגדרותלמטרותהפקעותמספר

עלכפיצויאדמותמתןגיסא,מאידךדונם.30.000עלעלולאיחדיווההפקעותהקניות
.6דונם36,000לכ־(1963פברואר)עדהגיעבעברשנעשוהפקעות

הלוח.1961ו־1950בשניםאדמותעלהבעלותאתלהשוותנסיוןנעשה4ג־בלוח
בשטחאחוז10כ־שלוירידההכפריםבאוכלוסייתאחוז52כ־שלשגידולמראה,

י/כרךהחדש,המזרחבישראל",הנוכחים"הנפקדיםליסקובסקי,א.:ראהזהבנושא4
.192—186׳עמ,1960תש״ך

ישראל.מקרקעימינהלהמקור:5
ישראל.מקרקעימינהל:המקור6
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:1950ערביתבבעלותאדמות:4־גלוח 1961ו־1

אחוז
השינוי

עד1950
1961

1961 2 1950

52.0 139,018 91,451 כפריתאוכלוסייה.1
36.8 84,201 61,562 בעלי־המשקיםאוכלוסיית.2

כאחוזהמשקיםבעליאוכלוסיית.3
60.6 67.3 הכפריתמהאוכלוסייה

21.8 12,013 9,865 המשקיםמספר.4

שטח
-10.6 323,987 362,207 מעובד.5
293.6 17,905 4,549 שלחין.6
0.5 377,702 375,854 משוקלל.7

12

3

22.3 78,096 63,876 מטעים.8

)דונמים(ממוצעמעובדשטח
2.3 4.0 לנפש־אוכלוסייה־כפרית.9
3.8 5.9 לנפש־אוכלוסיית־בעלי־המשקים.10
27.0 36.7 למשק.11

)דונמים(משוקללשטח
2.7 4.1 לנפש־אוכלוסיה־כפרית.12
4.5 6.1 לנפש־אוכלוסיית־בעלי־המשקים.13
31.4 38.1 למשק.14

שלחיןשטח
1.5 0.5 )דונמים(למשק.15
5.5 1.3 המעובדמהשטחכאחוז.16

מטעים
6.5 6.5 )דונמים(למשק.17

24.1 17.6 המעובדמהשטחכאחוז.18

.1961עלוהן1950עלהןנתוניםהיולגביהםאשרכפרים,78ל־מתייחסיםהמספרים1

:הבאותההתאמותנעשודלהלןמהמקורשנלקחובנתונים2

והנתוניםהיותנפש(;96,572)31.12.1951ב־הכפריתהאוכלוסייהניתנתבמקור:1שורה
תוךאחורה,חודשים18ב־זהמספרחוייץ1950שלהראשוןלחלקמתייחסיםהאחרים
לשנה.אחוז3.7—בכפריםהטבעיהריבויבשיעורשימוש

כלהלן:הותאמוהנתונים:4שורה
מותאמיםמספרים הפחתה סך־הכל
— 369 369 אדמהללאמשקים

1,515 70 1,585 דונם4-1עםמשקים
8,350 384 8,734 דונם+5עםמשקים
9,865 823 10,686 סך־הכל

שהופחתוהמספריםהאדמה.חסריהמשקיםאתמהחישובלהוציאכדינעשתהההפחתה
במקור,38בעט׳8ללוחבהתאםמהסך־הכל,אחוז4.4כ־חושבווהשלישיתהשנייהבשורה
דונם.+5בעלימשקים10,229מתוךבלבד״ב״חבירהמשקים450היושלפיו

הבא(בעמוד)המשך
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(46מעמוד)המשך
אתלתתהותאמה(66,583)במקורהמידגםבכפריהמשקיםאוכלוסיית:2שורה

׳עמ3מלוחחושבהלמשקהממוצעתהאוכלוסייהכלהלן:המשקים״בעלי״אוכלוסיית
)משקים5.2אדמה(;ללא)משקים5.9היה:למשקהנפשותממוצעשלפיובמקור,25-24

המשקיםלאוכלוסייתאלהמספריםיישמנודונם(.+5עם)משקים6.46ו־דונם(;4-1עם
שלבמספריםהמשקיםמספרהכפלתעל־ידילעיל(,4לשורההתאמה)ראההמופחתים
למשק.ממוצעתאוכלוסייה

53,645)הכוללהמוחכרוהשטחמעובדת,הינההמוחכרתהקרקעשכלהונח,:5שורה
המעובדהשטחסך־כלאתלקבלכדידונם(486,389)המעובדהשטחמסך־כלהופחתדונם(

אחוז83.7אודונם407,141היההמידגםכפרי78שלהמעובדהשטחערבית.שבבעלות
על)הנתוניםערביתשבבעלותמעובדתאדמהדונם432,744ל־יושםזהיחסמהסך־הכל.

שבמקור(.39-36׳עמ8ו־7מלוחותנלקחוהכפריםכל
שנתוןל.מ.ס.,לפידונם.77,193שלכוללמטעיםשטחנותןהמקור:8שורה נפקדיםנכסיעלהאפוטרופוסשלזיתיםמטעידונם69,7,000׳עמ,4מס׳תשי״ג,

שטחהופחתאחרים,מוחכריםמטעשטחיעלידועשלאכיוןלא־יהודים.על־ידיעובדו
(.7,000־!-77,193)=9%ב־דונם(70,193)שבמידגםבכפריםהמטעים

גבוהוהואבדרך־כלל,משתמשיםשבושלחין,דונם1=בעלדונם4ביחסשימושתוך3
(.81׳עמנספחשלנו)ראההתסוגהמניתוחשנובעממהבמקצת א׳,חלק—(1949/50)תש״י,החקלאותמיפקדנועם,מ.—1950מקור:

ולפי,4ו־1לוחות,1952ירושלים,,8מס׳מיוחדיםפרסומיםסידרתל.מ.ס.,
לעיל.2בהערההמפורט

החקלאות.משרדהערבי,המשקלתיכנוןהיחידהשלפורסמושלאנתונים—1961

נתוניהכנתשלצורךיתכן,לנפש.המעובדבשטחאחוז43כ־שללירידההביאוהמעובד
בסך־כלוהירידההאדמות,עלהחוקיתהבעלותשליותרמדוקדקתבדיקהנערכה1961

מה.במידתמוגזמתלהיותאפוא,עלולה,ערביתשבבעלותהאדמות
כךגםאךהמעובד,בשטחהירידהאתמהבמידתמקזזתהשלחיןבשטחיהעלייה

בסקטורהשלחיןשטחיפיתוחלנפש.המשוקללבשטחאחוז34כ־שלירידהקיימתעדיין
על־ידינחפרוההשקאהמיאתהמספקותהבארותהקטן.במשולשהתרכזהערבי
ובהסתדרות.החקלאותבמשרדשנעזרוקואופרטיביםידיעלאוובבעלותםיחידים
עלקיבלההיהודית,לחקלאותהמיםבאספקתהעיקריהגורםשהיאמקורות,חברת
שתייהלמיהיאהכוונהאךהערביים,מהכפריםלכמהמיםלספקהאחרונותבשניםעצמה
עדייןהואהערביהשטחבכללחלקםאךרב,היההשלחיןבשטחיהיחסיהגידולבלבד.
בארבמחוזהקרקעותאתנוציאאםאחוז6.5)היבוליםמשטחאחוז3.3כ־—מאדנמוך
שהסקטורהמיםכמות(.6ג־)לוחהיהודיבסקטוראחוז40מ־למעלהלעומתשבע(,
בהשוואהלשנה,מ״קמיליון10־בכהאחרונותבשניםנאמדהבהמשתמשהערבי

י.בארץהחקלאיתהצריכהסך־כל—מ״קלכמיליארד
שלשטחבעלי5,284רקהיו1950ב־משקים12,619מתוךכינמצא,יותרנפרטאם

דונם85לכ־הגיעשלהםכשהממוצעומעלה,דונם30

7

8.

.224עמ׳,13מס׳,2691שנתוןל.מ.ס.,7
המשקים—א׳חלק(,1949/50)יתש״החקלאותמיפקדנועם,מ.8

ירושלים,8מס׳פרסוםל.מ.ס.,אחרים,ומיעוטיםהדרוזיםהערבים,של
.24עמ׳,1952
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גפרק

נתוני.9כפריתואוכלוסייהקרקעביןהיחסעלנוספיםנתוניםמוצגים5ג־בלוח
גםערביםעל־ידיהמעובדלשטחמתייחסים,4ג־לוחלנתוניבניגודזה,בלוחהשטח

24שלירידהחלהכאןגםכימסתבר,הלוחמןעל־ידם.חכוראלאבבעלותםאינואם

.1960/61ל־1952/53ביןלנפשהמשוקללבשטחאחוז

1960-19521הלא־יהודי:בסקטורמעובדושטחכפריתאוכלוסייה:5־גלוח

משוקללשטח
לנפש

)דונמים(

דונם()אלפי3מעובדשטח אוכלוסייה
2כפרית

)באלפים(
שטח
1משוקלל

שטח
שלחין

סך־הכל

4.6 506 12 470 111 1952
4.4 505 15 460 116 1953
4.2 507 17 456 120 1954
4.2 529 19 472 125 1955
4.2 548 21 485 131 1956
4.1 547 24 475 135 1957
4.0 559 26 481 141 1958
3.6 535 28 451 149 1959
3.5 535 29 448 154 1960

חקלאיות.שנים1
ספר.ובבתיבמוסדותואנשיםבדואיםלהוציאלדצמבר,31ב־אוכלוסייה2
מספרכפולהשטחכלומרגידולים,לשטחמתייחסיםהמספריםבאר־שבע.נפתאתלהוציא3

בשנה.היבולים
מכסימום,בולראותוישגידוליםלשטחזהיחסמיישמיםאנו;1:4שלבשקלולשימושתוך4

שלחין.שטחשלהיחסיתבחשיבותומהבמידתהמגזים
שנתונים:ל.מ.ס.,מקור:

תשט״ז,;78׳עמ,6מס׳תשט״ו,;59׳עמ,5מס׳ד,"ישת—שטח
;134׳עמ,9מס׳,ח"ישת;68׳עמ,8מס׳ז,"ישת;74׳עמ,7מס׳

,1619;140,146עמ׳,11מס׳,ך״שת;136׳עמ,10מס׳ט,״ישת

;216׳עמ,14מס׳,3691;184,189עמ׳,13מס׳,2691;177עמ׳,12מס׳

.364עמ׳,16מס,5691;314׳עמ,15מס׳,4619

.1ג־בלוחמקורראה—אוכלוסייה

(6ג־)לוחהיהודיהסקטורעםהשוואהקרקע.עלגוברלחץעלמצביעיםאלונתונים
אחרתעדותבעבודה.והןבקרקעהןבין־סקטורלילסחרהתמריץעלמהמושגנותנת
משרדמשתמשבהןנורמותשלפיהיא,הערביתהחלקהשליחסית,הקטן,לשטחה

האוכלוסייהעל־ידיכיוםהמוחזקהשטחהערבי,הכפרלגביבתכניותיוהחקלאות
זו.מאוכלוסייהאחוז25מ־פחותלפרנסצריךמהנוכחית,כפולהמיםכמותעםהערבית,
הקרקערובעלהלאומיתהבעלותבקרקע.הסחרבאפשרויותלדיוןעתהפוניםאנו

המקורותהערבים.על־ידיקרקעקניותשלאפשרותלמעשהמונעתהיהודיבסקטור
השטחבסך־כלהגידולעיקרהתרחששבהבאר־שבע,בנפתהמעובדהשטחאתכללנולא9

מהימניםפחותהםמבצורת,שסבלזה,אזורעלשהנתוניםמפניהערבי,במשקהמעובד
הכפרית.באוכלוסייההנגבבדואיאתכללנולאכןומשמעותיים.
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הערביתוהתעסוקההחקלאות

כמחכירייהודייםויחידיםישיר,באופןומוסדותיההמדינהאפוא,הם,קרקעלחכירת

)שנה(קצרלזמןחכירהלאפשרמוכניםבקרקעהמטפליםהרשמייםהמוסדותמשנה.
קושיאמנםהיהמסוימתבתקופההארץ.בצפוןגםמהובמידתבנגב,קרקעשטחישל

וערביםנפקדים,אדמותכללבדרךהיולחכירהשהוצעוהאדמות—הביקושמצד
תשלומיועלבחוכריםפגיעותעלדיווחו)העתוניםאלו.אדמותלחכורחששוישראליים

לנתוניבהתאםהזמן.במשךכנראה,פחת,זהחששלגבול(.מעבראלהמועבריםכופר
1963ב־לערביםמוחכריםהיוהארץבצפוןדונם38,000כ־ישראל,מקרקעימינהל

לכךהסיבותאחת.1963לפנימוחכרשהיהמהשטחקטןזהשטחקצרות;זמןלתקופות
הפקעתעלכפיצויערביתלבעלותהועברכןלפנישהוחכרומהשטחיםשחלקהיא,

המוחכרים.בשטחיםעודנכלליםאינםמרעהששטחיהיא,אחרתסיבהאדמות;

1960/611:קרקע-אוכלוסייהיחסי:6־גלוח

יהודים לא־יהודים

322,409 178,869
(31.12.1960)כפריתאוכלוסייה
סך־הכל

297,863 162,869 באר־שבענפתאתלהוציא

3,265 885
דונם()אלפימעובדשטח

סך־הכל
1,331 29 שלחיןמזה
4,596 914 2משוקללמעובדשטח

2,669 448 באר־שבענפתלהוציאלא־משוקללשטח

10.1 4.9
)דונמים(לנפש־אוכלוסייה־כפריתמעובדשטח

סך־הכל
14.3 5.1 משוקלל
9.0 2.8 באר־שבענפתלהוציאלא־משוקלל

חקלאית.שנה1
בשניהיחסיםשביןלפערתחתוןגבוללקבלמנתעל,2:1שלבשקלולהשתמשנוכאן2

הסקטורים.
שנתונים:ל.מ.ס.,מקור:

.31,33׳עמ,12מס׳,1619—אוכלוסייה

.314עט׳,15מס׳,4691;189,194,198עט׳,13מס׳,2691—שטח

המערכתיהודיים.מתיישביםהםלערביםקרקעלהחכירהיהשיכולהשניהגורם
נשארהלמתיישבשנמסרההאדמהזו.תופעהלמנוענועדההיהודיבסקטורהמוסדית
למתיישבונמסרה—המדינהרכושכךואחר—הקרן־הקיימת־לישראלשלרכושה
היהודיתהסוכנותביןההסכםוהןהקרן־הקיימתשלהחכירהחוזההןארוך.לזמןבחכירה

האדמההחכרתמונעיםוממילאהאדמה,שלמשנההחכרתאוסריםהמתיישביםלבין
לאאלוהגבלותכינראה,היא(.גםאסורהזואדמהעלערביתשכירה)עבודהלערבים

15,000ו־שלחיןאדמתדונם20,000שכ־הואוהאומדןהאחרונות,בשניםאפקטיביותהיו

בעיקראירעואלוהתפתחויות.1963בשנתזהבאופןמוחכריםהיובעלאדמתדונם
בסקטורערביתלעבודההלחציםאתלחסלחזקותדיהיולאוהןהאחרונות,בשנים
היהודי.
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גפרק

בקרקעבמחסורירידהשחלהלהאמיןהסיבות?בקרקעממשימחסורעדייןקייםהאם
בפרקשיידונוהעבודהשוקהתפתחויות—מזהויותרעתה,זהשהוזכרוההתפתחויותהן

ערביםהירתעותשלמסוימתמידהקיימתשהיתר,הטענה,הואלכךלכאורהחיזוקהבא.
שבשניםוהטענהנפקדים,נכסיעלמהאפוטרופוסזיתיםוכרמיבעלשטחימלחכור

אמנםאםהמוברים—השטחיםהתרחבותאךהמוברים.השטחיםהתרבוהאחרונות
אחריםהסבריםשנישייתכנוכיווןבקרקע,המחסורלחיסולחותכתעדותאינהאירעה

לתבועשיוכלובכדירקטרשיםאדמתעיבדושערביםרביםמקריםהיוזו:לתופעה
בנסיבותהוברר,הקרקע;רישוםמשהושלםלעבדםוהפסיקוחזקה,מכוחבעלותעליהם
במשולשד,וברושאדמותמקרים,היוכןכמולקרקע.בביקושירידהמבטאתאינהאלה
ירידהבהכרחמשקפתאינהזותופעהשגםומובןקודמות,בשניםמופרזתהשקאהבגלל

במחסור.
1ג־לוחהערבית.בחקלאותלמועסקהתפוקהבדברהשערותבהעלאתזהפרקנסיים

אםאךמה.במידתירדהלנפש־אוכלוסייד,־כפריתהערביתהחקלאיתשד,תפוקהמראה,
יתכןהריו־ד,בבפרקיםשנטעןכפיירד,הערביתבחקלאותהתלויהאוכלוסייהאחוז
בחקלאות.תלויהאומועסקתלנפשהתוצרשעלה

לנפשמשוקללבשטחירידה)שהראו4ג־לוחנתוניאתסותרתאינהכזוהתפתחות
בירידהרקלאלהתבטאיכלהבחקלאותבתלותשהירידהכיווןהמשקים(,אוכלוסייתשל
אוכלוסייתבאחוזבירידהגםאלאהכפריתלאוכלוסייההמשקיםאוכלוסייתביןהיחסשל

והבעלהשלחיןאדמותשמשקלילציין,ישכןמקומית.בחקלאותהמועסקתהמשקים
האדמותסוגישניביןלעבודההביקושיחסאתלשקףצריכיםהיו4ג־בלוחנקטנובהם
להיותיכולאלואדמהסוגיבשנילעובדהתפוקהביןהיחסביניהם.הפריוןיחסיאתולא
מהמופיעיותרקטנהלהיותעשויהלנפשהמשוקללבשטחשהירידהכך,1:4מ־גבוה
עליהםהייצור,בשיטותאחריםושינוייםכימיים,ובזבליםבמיכוןהגדלהשימושבלוח.
לנפשבתוצרלעלייההסברלהוסיףהםגםיכוליםהחקלאות,משרדאנשימעידים

עלהנתוניםהבשר.בייצורהגידולהינולעיל,שהוזכרמרכזי,גורםהערבית.בחקלאות
מכן.לאחרמהוירידת1959עדעלייהמראיםהערביםשבידיוהבקרהצאןמספרי

.10הבקרראשיבמספראחוז90כ־שלעלייהעלמצביעים1960-1954לתקופההנתונים

מוגבלהיהלאהגידולאךבדואים,כוללבכללו,הערבילסקטורמתייחסיםאלהנתונים
אדמהדורשיםשאינםלענפיםמעברמציינתזהענףוהתפתחותיתכןהבדואים.לעדרי

התפתחותגםנתקלהדברשלבסופואךערך(,מאגרשלתפקידגםממלא)הבקרמעובדת
בשטחימחסורמורגשלהיותהחלכאשרבקרקע,המחסורבבעייתזוהתפתחותגם

מרעה.

.210׳עמ,12מס׳,1961שנתון;91,עמ׳6מס׳תשט״ו,שנתוןל.מ.ס.,10
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דפרק

העבודהושוקהערביהאדםכוח

בשוקההתפתחויותאתבקצרהנסקורהיהודיבסקטורערביםבתעסוקתהדיוןלצורך
הכללי,העבודהשוקעםהערביםקשריאתהמווסתתהמוסדיתהמסגרתאתנתארהיהודי.
,1961בשנתהקשריםשלאופייםהתקופה;במשךאלהקשריםעלנתוניםבלוויית

פירוט.ביתריתואר

הכלליהתעסוקהמצב.1
לנפש,התוצרהכולל,התוצרמהיר.בקצבהישראליהמשקצמחהמדינההקמתמאז

מרחיקיושינוייםאחיד,לאכיאםמהיר,בקצבגדלוכולםוההוןהאדםכוחהאוכלוסייה,
שלאופיובשינויהמכריעהגורםאתהיוותההעלייהי.העבודהבשוקהתרחשולכת
שחלברורגיסא,מאידךכמותית.מבחינהוהןאיכותיתמבחינההןהעבודה,כוחהיצע
מציגים(1ד־)לוחהאבטלהאומדנילעבודה.ובביקושהמצרפיהביקושברמתרבשינוי
לקיוםהראשונותהשניםשלאלהבעיקרהאומדנים,אלה.התפתחויותשלאחתבחינה

היההאבטלהשיעורהכללית.המגמהאתמבטאיםהםאךתמיד,מהימניםאינםהמדינה,
בשניםאבטלהיחסית.והןמוחלטבאופןהןשלאחריה,השניםשתילעומת1949ב־גבוה
1955ביןמוחלטים.במספריםגםנשנו,לאשכמוהםשיאלמימדיהגיעה1954ו־1953
רצופהירידההמדדים,כללפינמשכת,ומאזבאבטלה,ניכרשינויחללא1957ל־

בעלתהיתהאלובשניםהעלייהמלאה.תעסוקהשלמצבשוררכשלמעשהבאבטלה,
בביקושהכרוכהחדשה,קליטהומדיניותיותרהקטניםמימדיהבגללשונה,השפעה
.2אותהשליוותההנרחבתהבנייהבגללביחודאדם,לכוחמוגבר

את)להוציאהריאליבשכרלעלייהמתמדתמגמהמראיםזולתקופההשכרנתוני
3(1952שנת

שהשכראפוא,סביר,ירד.הלאומיתבהכנסההשכרשלחלקוכיאף,
שיווישללרמהמעלהיההגדולה,האבטלהובשנותהמדינהשלהראשונותבשנים
׳■.משקללשיוויהתקרבותשלתהליךחלהשניםושבמשךמשקל

.21,181,49׳עמ,16מס׳,5691שנתוןל.מ.ס.,ראה1
בנקסקרגדול",מידהבקנההעלייההתחדשותשלכלכליותתוצאות"כמהמרחב,מ.ראה2 ,17מס׳ישראל

.1962ירושלים,

מרכזבישראל,השכרעלההמוניתהעלייההשפעתבהרל,א.ראה3
.3ג־לוח־נספח,76עמ׳,1965ירושלים,בישראל,כלכלילמחקרפאלק

וכן,,1963מרץלכלכלה,רבעון״,1961-1952בישראלותשואה״פריוןברונו,מ.ראה4
לשיווישמעלברמההשכרהיההחמישיםשנותבראשיתשלפחותהמסקנה,.םשבהרל,א.

רבה.במידהמאורגנתהיתההיהודיתשהעבודההעובדה,אתמשקפתמשקל,

51



דפרק

היהודיהעבודהכוחשלגדולחלקהיההתקופהבמשךכיזה,בהקשרלזכוריש
שלהםהעבודהוהרגלימקצועותיהםהעבודה.ובשוקבארץחדשיםשהיומעוליםמורכב
דיווחו1961-1950השניםבמשך(.2ד־)לוחקיצונייםשינוייםרבים,במקריםדרשו,

1964-19491היהודים:בקרבהאבטלהאומדן:1־דלוח

העבודהלשכתנתוני האדםכוחסקרהגדרתלפי
אחוז

המובטלים
+19במשך
בחודשימים
(4)

יומיממוצע
מובטליםשל

רשומים
)אלפים(

(3)

מתוךאחוז
העבודהכוח

(2)

שנתיממוצע
)אלפים(

(1)
14 6.4 9.5 29.6 1949

7 5.9 6.8 28.2 1950
5 6.3 5.8 29.3 1951

11 9.4 7.0 30.8 1952
18 17.7 11.0 61.3 1953
15 13.5 8.7 49.2 1954
12 10.7 7.3 41.7 1955

10 12.3 7.5 46.1 1956
9 12.5 7.5 46.7 1957
9 9.3 5.6 36.5 1958
7 7.4 5.0 33.3 1959
6 6.0 3.9 26.6 1960
5 5.1 3.4 24.1 1961

5 4.6 3.6 27.2 1962
3 4.0 3.6 27.9 1963
3 3.4 3.4 27.5 1964

האדםשכוחכיווןבלוח,מהמצויןגבוהלמעשה,האבטלה,שיעורהיה1949-52בשנים1
כלול.אינובמעברות
—(2ו־)(1)טוריםמקור:

כלכלילמחקרפאלקמרכזבישראל,העבודהכוחהובנה,א.:1949-51
.34׳עמ,1961ירושלים,בישראל,

1958(,1)]טור382עט׳,13מס׳,9621שנתונים:ל.מ.ם.,:1958-64
,16מס׳,5691[;1962ו־1959(,1)]טור488עמ׳,14מס׳,3691;[1961ו־

[.1958-64(,2)וטור,1964ו־1963,1960(,1)]טור296עט׳
:(4ו־)(3)טורים

,330-34עט׳,16מס׳,1965שנתוןל.מ.ס.,
(,4)בטור1950שנתלהוציא

.284-85עט׳,15מם׳,4691־מהלקוח

משלח־ידםכישכיריםגבריםמעוליםכלשהי(בשנהאחוז30מ־פחות)ולאאחוז40כ־
לכןקודםעבדומהעוליםאחוז4.9רקמסחר.אופקידותחופשי,מקצועהיהבחו״ל

למדיניותאוהביקושלמבנההתאיםלאזה,מקצועיהרכב.5בבנייה3.8ו־בחקלאות,
בחק¬קליטההיתד.ארוך,לטווחהקליטהכשמטרתהתקופה,בראשיתבמיוחדהקליטה,

בבנייהבחקלאות,לעבודהביקושיצרהזומדיניותאוכלוסייה.פיזורכדיתוךלאות

.102עט׳,12מם׳,9621;77-76עט׳,11מס׳״ד,תששנתוןל.מ.ס.,ראה0
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משלחי־בעליבמקורםהיואלהבענפיםשהעובדיםהיתר.והתוצאהציבוריות,ובעבודות
אחרים.יד

מחפשרבה.חשיבותבעלתהינד.מאורגן,היההעבודהשכוחהעובדהזה,במצב

שלהרשמימהשכרהנמוךשכרלקבלנכוןהיההבלתי־מאורגןהכפריהערביהעבודה
הדחקשכרשלמזהנמוךאףאוהמשקל(,שיווימשכרגבוהבוודאי)שהיהההסתדרות
הערביהעובדהערבי.במשקלקבלשניתןממהיותרגבוההיהעדייןואשרהממשלתי,

עזרשירותילבצעאףרביםובמקריםיותר,ארוךעבודהליוםלכך,בנוסףמוכן,היה
הראשונותבשנותיהובמיוחדבשוק,המצבכילעיל,ראינוכברוכו׳(.נקיוןשמירה,)כמו
יתרוןבוודאיהיהלערביםפיזיות.לעבודותהחדשיםמהעוליםהרבהדחףהמדינה,של

כייתכן,לכןהארץ.ולאקליםקשהלעבודהרגיליםבהיותםאלה,בעבודותמוחלט
תעסוקהמוצאיםערביםהיוהכללי,העבודהלשוקחופשיתכניסההיתד.אילוזמן,באותו
החדשים.העוליםמאשרקלותביתר

1954בישראל:2משלח־הידלפי-י,מועסקיםחדשיםעולים:2־דלוח
)אחוזים(

משלח־ידבאותועסקו
בחו״לגם בישראלמשלח־היד

41.3 המקצועותכל
82.1 חופשייםמקצועות
26.2 מינהלייםעובדים
56.5 פקידים
64.5 סוחרים
7.1 3חקלאים

40.6 תחבורהעובדי
69.7 ובנייהחרושתעובדי
19.6 שירותיםעובדי
18.7 לא־מיומניםעובדים

ואילך.1948בשנתעלו1
.1ב־ללוח1הערהראה2

בחקלאות"ל־״לא־מיומניםמ״לא־מיומנים"שעברואנשיםלא־מיומנים.עובדיםכוללאינו3
בלוח.האחרונהבשורהכלולים
,56מס׳מיוחדפרסום,1954יוניאדםכוחסקרמ־ל.מ.ס.,מחושבמקור:

.49-48׳עמ,1957ירושלים,

שלוהמקצועיהענפיהמבנהוהשתנהבאבטלה,ירידהשראינו,כמוחלה,הזמןבמשך
הזדמנו¬התרבוההון,ובעצימותבשכרולעלייהבאבטלה,לירידהבמקבילהתעסוקה.

אתהאבטלההזיזהבתחילה,ובנייה.לחקלאותמחוץהחדשיםלעוליםהתעסוקהיות
המעברעםאךהמקצועי,הסולםשבתחתיתולענפיםלמשלחי־הידהעבודהמחפשי
נסיוןהעוליםרכשוהזמןבמשךההפוך.בכיווןתנועההחלהמלאהתעסוקהשללמצב

הענפיתההתחלקותעלהנתוניםהעבודה.שוקאתוהכירוהשפהעלהשתלטובעבודה,

בתקופהבחקלאותהמועסקיםהגבריםבאחוזירידהמראיםהיהודייםהמועסקיםשל
שהעםאסיה־אפריקה,עוליאצלברורבאופןמתגלההירידה(.12ב־)לוח1962-1958
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רקלאבחקלאות,הערבי.העבודהלכוחההשכלה,רמתמבחינתביותר,הדומההקבוצה
הביקוש.גםאלאאלטרנטיבות(שלהיווצרן)בגללהשתנהיהודיאדםכוחשלההיצע
העשוייםתעשייתיים,גידוליםעלמבוסםומתמחה,ממוכןלמשקמעברשלמגמהנוצרה
.6הכוללתהחקלאיתהתעסוקההקטנתתוךעונתיים,לעובדיםבביקושגידוללגרור

וההשערות:העובדותלסיכום
העבודה.בשוקהכלליהמצבוהוטבהאבטלהירדההאחרונותבשניםא.
העבודהלשוקגישהבעליערביםהרבה,והאבטלהההמוניתהעלייהבתקופתב.

ונוסףהמקומייםלתנאיםיותרהתאימושהםייתכןחדשים;בעוליםהתחרוהיהודי
יותר.נמוךבשכרלהסתפק—והסכימו—יכלוהםלכך

למחסור,בהדרגההפךעבודהבכוחותוהעודףונשלמה,הלכההעוליםקליטתכאשרג.
תעסוקתשלהאימפליקציותוהשתנוכפיים,בעבודותהיהודיההיצעלחץנחלש
פעולתובאופןהשתקפההכלכלייםהתנאיםהשתנותואופייה.היהודיבמשקערבים

עכשיו.נפנהאליוהמוסדי,המנגנוןשל

המוסדיתהמערכת.2
היהודי.העבודהלשוקהערביםשלכניסתםאתלווסתהיתר.צריכההמוסדיתהמערכת
היו:לוויסותהעיקרייםהמניעים

עלייה;לקליטתמיוחדתלבשימתמתוךעברית,עבודהעלכלליתהגנה)א(
ובשאיפהבקרקעהיאחזותשלשיקולמתוךבחקלאות,עבריתעבודהעלהגנה)ב(

יהודית;חקלאותליצור
בטחון.שיקולי)ג(

הערבי,בסקטורהקובעהממשלתיהגוףארוכה,תקופהבמשךהיה,הצבאיהממשל
זה.באזורהשלטוןשללנוכחותוהיחידהביטוי—המדינהשלהראשונותובשנותיה
שלפעו־ומובןוכלליים,בטחונייםשיקוליםעל־ידיבמדיניותוהמימשלהודרךממילא,
הכלכלי.בתחוםהשלכההיתר.לותיו
דהיינו,הרשיונותמשטרהוא—לדיוננובהקשר—הצבאיהממשלשלהעיקריכוחו
הסברשימשובטחונייםשיקוליםהערבים.שלהחופשיתתנועתםאתלמנועהיכולת
האוכלוסייהעםקשריהםאתולצמצםהערבים,שלתנועתםחופשאתלהגביללצורך

הספריישוביעלבמיוחדאךכולה,הערביתהאוכלוסייהעלחלואלוהגבלותהיהודית.
שמשטרנראה,כךעלנוסףמוחשית.סכנהבהםראושהשלטונותאלמנטיםועל

המימשלשלמטרתוהעבודה;בשוקישירותהקשוריםבשיקוליםכרוךהיההרשיונות

ואחוזקטןבחקלאותהמועסקיםמספרבארצות־הברית.החקלאותעלגםעוברכזהתהליך6
:ראהגדל.העונתייםהפועלים

־60!<35<ת1
8..?׳\131(130<13061״.ז,?{סססס?"116?31־1.3101)01־?01־06::<*!1:601?1

.1183(196161(0606011)1.11111-111 £0011001105, X[')6015(|8(11/ס", ]01X1-110(111־6?1ס־?
5ב־השנייה.העולםמלחמתמאזאלהתפקידיםהמכסיקניםממלאיםהדרוםממדינותבכמה

31ל״1951ב־13מ־בחקלאותהשכיריםביןאחוזםעלהמכסיקנים,עובדיםשבהןמדינות,
ראה:,1958ב־
1..^\1301611̂,־?"1156116!ס?01־1.315016180־זס(86350031?31־01<!זו<¥\ס!11011116(61!

8(3(10185068:65'\01׳\6(1030111(6(01681־011)0001018(110,"(11)1(1,.1204-1210.
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להגן—לפחותתיאורטיבאופן—היתד.,1958-1949בתקופההתעסוקה,בשטחהצבאי
שלהמהירגידולהזאת.שיעשהאחרגוףהיהלאבהםבשטחיםעבריתעבודהעל

הכליםאךהאוכלוסייה,ובפיזורעוליםיישוביבהקמתמלווההיההיהודיתהאוכלוסייה
ביעילותאובמהירותכאןהוקמולאהוותיקהיישובשלהעבודהבשוקשפעלוהארגוניים

אפוא,ניתנה,מסוימיםבאזוריםהכפריים.באזוריםבמיוחדאמוריםוהדבריםמספקת,

בשיתוףזהבתחוםפעלאשרהצבאיהמימשלעל־ידיעבריתעבודהעלהבלעדיתההגנה

תוךפעלולאהעבודהומשרדהצבאישהמימשלהרושםמתקבל.7העבודהמשרדעם
מתביעותיהןלעתיםהושפעולאאםוספקהיהודי,בסקטורהתעסוקהממצבהתעלמות

יותר.המבוססיםבמקומותגםהפועלים,מועצותשל
שלהשפעתםגדלההמימשל.שלהמגבילהבהשפעתורביםשינוייםחלוהזמןבמשך
הונהגוכןכמוהמימשל;שלטיפולותחוםוהצטמצםהערבי,באזורהאזרחייםהגופים
הוארךשהוענקו,התנועהרשיונותמספרהוגדלהתנועה:בהגבלותמכוונותהקלות
1957ב־רשיונות.נדרשובהםהשטחיםונתמעטואלה,אישוריםניתנולההתקופהמשך

1959ב־ערבים.שלחפשיתלתנועהוסביבתהונצרתעכו,עפולה,שלשעריהןנפתחו

את)להוציאהיהודייםהמרכזיםכלומאתאלהיוםבמשךחופשיתתנועההותרה

הארץבכלכמעטלתנועהשנתייםרשיונותלהוציאניתן1962אפרילמאזירושלים(.
תווי.אויעדציוןללא

לתוקפן.ההקלותנכנסובהםהמועדיםפורמלית,מבחינהחינם,שהוזכרוהתאריכים
קדםבהוראותשינוילכלפתאומי;היהלאלשנייהאחתמתקופהשהמעברמובןאך

מאז.1957-59בתקופהחלהמפנהכינראה,הישנות.ההוראותשליותרליברליפירוש

היהודי.לסקטוראדםכוחכניסתעלבפיקוחחשובגורםהצבאיהמימשלעודהיווהלא
העלייהבקליטתוההתקדמותהכלליבשוקהתעסוקהבמצבהשינויכילהגיח,סביר

ההקלות.להנהגתשלחצההקהלדעתועלזו,התפתחותעלהשפיעוובביסוסה
הכלליהעבודהלשוקהערביהאדםכוחשלזיקתועלהמשפיעיםהמיוחדים,התנאים
העבודהשוקאתהמווסתיםהאזרחיםהגורמיםשלופעולתםאופייםאתועיצבוהשפיעו

וההסתדרות.המקומיות,העבודהלשכותהעבודה,משרד—
,1958בסוףהתעסוקה,שירותהקמתבעת

לאוכ¬מיוחדותעבודהלשכותתשעהיו
הכפריבאזורהיוהעבודה,משרדידיעל־שנוהלומהן,שלושרק.8הערביםלוסיית

ארץ־ישראל,פועליבריתשלסניפיםהכפריבאזורפעלולהןנוסףהקטן(.)במשולש
קשורהיהבכפריםהעבודהלשכותשלמספרןמיעוטעבודה.לשכותשלתפקידשמילאו
9לגלויהסמויהאבטלהתהפוךמספרןשהגדלתבחשש,

;
היהאי־אפשרשםבערים,

המקומיהעבודהבשוקכללטיפלולאשנפתחוהלשכותעבודה.לשכותנפתחובלעדיהן,

משוםוהןהערבי,בסקטורשכירהעבודהשלהמצומצםבהיקףבהתחשבהן)הערבי(,
היה:הלשכותשלתפקידןהקיימת.השכירההעבודהמעטאתדרכןלהעבירהצליחושלא

העבודה.לשכתאישורללאעבודהלצורכיתנועהרשיוןדימימשלסיפקלאכללבדרך7
יפו,עכו,חיפה,המעורבותובעריםובנצרת,ע׳רבייה,אלבבאקהבטייבה,פחם,אלבאום8

ולוד.רמלה
העבודהמשרדהעבודה,ירחוןערביים",פועליםשלהתעסוקה"בעיותכהןש.ראה9

.1950אפרילהעממי,והביטוח
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התקופהבמשךערביים.לפועליםשהוקצבוהיזומההעבודהימיאתלחלק)א(
93כ־שהםעבודה,ימיממיליוןלמעלהלערביםהוקצבו1962/63—1952/53

.10בשנהעבודהימיאלף

הערבי,בסקטוריהודייםמעבידיםאצללעבודהערבייםפועליםלהחדרתלדאוג)ב(
ציבוריות.בעבודותבעיקר

נפרדותשהיוהלשכות,היהודי.לשוקהערביהעבודהכוחיציאתבוויסותלעזור)ג(
בשוקלערביםעבודהבחיפושחלקנטלולאהעבודה,לשכותשלהכלליתמהרשת
לשוקערביםשללכניסתםהתנגדותקיימתהיתד,היהודיותבלשכותהיהודי.
מגביל,כגורםהופיעהערביהסקטורשבעיניהעבודה,ומשרדהיהודי,העבודה
כשומרהפועליםומועצותהיהודיותהעבודהלשכותעל־ידירביםבמקריםנחשב
היהודי.בשוקהערביהעובדזכויותעלומגן
מקוםשמצאלאחרורקעצמו,בכוחותעבודהמקוםכלל,בדרךחיפש,הערביהעובד

שלהחלטתהתנועה.לרשיוןהסכמתהאתלקבלכדיהמקומיתהעבודהללשכתפנה
וב״זכות"העבודה,במקוםהתעסוקהבמצבתלויההיתד,הרשיוןבדברהעבודהלשכת

שכירהלעבודהנפסלובהכירהקרקעמקבליאוקרקעבעליהמבקש:שללעבודה
י.1מהו(—כןואםחלקה,שללגודלמינימוםנקבעאםברור)לאהיהודיבסקטור
לפנותצורךהערביהעבודהלמבקשהיהלאהרשיונותבמשטרהרפיהחלהכאשר
י.2ללשכה

המקובלת,בדרךהעבודהבשוקבתיווךכללעסקולאהעבודהשלשכותהעובדה,
הריקהחללהיהודי.לשוקהערביהעבודהכוחליציאתבולםגורםלהלכה,היוותה,
השלטונות.עםוקשריםמעמדבעלכלל,בדרךשהיה,ד,"ראיס"על־ידיבחלקונתמלא
מהמימשלולקבלהיהודיבסקטורעבודהמקומותאחרילתורלואיפשרואלהקשרים
בהשגתלתיווךנוסףפעל.שלמענם—נשיםברובן—לעובדיםיציאהרשיונותהצבאי
העובדת;שלהוצאותיהושארהתובלהאמצעיאתכלל,בדרךהראיס,סיפקהעבודה
.13)כשליש(העובדשלמשכרוגדולחלקמנכההראיסהיהכךעלבתמורה

ור,הסתדרו־הממלכתיותהעבודהולשכותהתעסוקה,שירותחוקנחקק1959בראשית
לשכותאללהיזקקוהמעבידיםהעובדיםאתחייבהחוקהתעסוקה.שירותאלעברותיות

.1יגזעלאום,דת,כוללכלשהיא,הפליהללאלנהוגחייבהואהשירותואתהעבודה,
ביןבצמידותהכירהתעסוקהשירותותקנוןמקום,בכלעבודהלשכותהקמתחייבהחוק

כוחסקרי)לפי3,700—המובטליםמספרבשנה,35למובטלהעבודהימימספרהיה1961ב־10
ערבייםלפועליםהמחלקה)מקור:אלף130כ־היזומה—העבודהימיומספר(,1961האדם
)ראהליוםממאהלמעלההיהיהודייםלמובטליםהמקבילהממוצעהעבודה(.משרדשל

(.382,417׳עמ,13מס׳,2691שנתוןל.מ.ס.,
היהודיות.העבודהבלשכותיהודיםלגביגםפעלודומים,אומקבילים,ששיקוליםלצייןיש11
חיפשוהלא־יהודייםהעבודהממחפשיאחוז28רק,1956ב־אפילוהאדם,כוחסקרלפי12

.70׳עמ,68מס׳מיוחדיםפרסומיםסדרתל.מ.ס.,ראה:עבודה.לשכותבאמצעותעבודה
המנדטבתקופתהערביהפועלעלכלליתסק״רההמנדט.בתקופתגםהתפתחהדומהתופעהגו

.183-149עמ׳,1947פועלים,ספריתישראל,בארץהערביםושיץ,י.אצלמובאת

חקלאיים.באיזוריםזותופעהקיימתאחרותבארצותגם
,386׳עמך,״שתהממשלהשנתוןראה:ובטחוניים.מיוחדיםמקריםמלבד14

בחוק.42סעיף
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המקומיתהעדיפותתקנתמקומיים.לעובדיםובעדיפותמגוריו,שבמקוםוהלשכההעובד
אתלהגבילהחוקיתהאפשרותאתמספקתשהיאמפניהערבי,לעובדמאדחשובה

עבודהלשכותלהקיםהחובהקיימתגיסאמאידךמגוריהם.למקומותהערבייםהעובדים
לגרוםיכולזהשמכשירלהאמין,קשההערבית.האבטלהבבעייתולטפלמקוםבכל

שירותניסהלאגםולמעשההיהודי,לשוקערביתחדירהולמנועאחורההשעוןלהחזרת
היהשלוהראשוניםהצעדיםאחדלהיפך,הטריטוריאלי;הסעיףאתלבצעהתעסוקה
השירותיהודיים.עבודהבמקומותותקבעליערביםעבודתשלליגליזציהשלבכיוון
העונתיתהערביתהעבודהאתלמסגרתולהכניסהארצי,העבודהויסותבמסגרתמנסה
התעסוקהכללעלבהשתלטותהצלחתוהראיסים.חיסולכדיתוךהנשים,עבודתואת

מוגבלת.עדייןהיהודיבשוקהערבית
רקלאהינחההואבארץ.העבודהתנועתכגילהואעבריתלעבודההעקרוןשלגילו

האחרים.היהודייםהלאומייםהמוסדותאתגםאלאמקצועיכאיגודההסתדרותאת
וממילאאדמותיהם,עלערביתעבודהאסרולישראלהקיימתוהקרןהיהודיתהסוכנותגם
החלוקהנשמרההמדינההקמתעםהשונות.ההתיישבותיותהתנועותעלהדברחל

השוקאתלשרתכדיהוקמוהעבודהלשכותוהיהודי.הערביהסקטורביןהמוסדית
בעבודהלטיפולהותאמושלארקלאהמדינהשלהראשונותובשנותיההמקומי,היהודי

15בתעסוקההיהודיתהעלייהזרםלקליטתאףמותאמותהיואםספקאלאהערבית,

16

.
שההפרדהכךהמקומי,העבודהלכוחקדימהזכותשלהעקרוןלפיפעלוהלשכות
לאבהןמעורבות,בעריםעברית.עבודהעלבהגנהסייעהוערביםיהודיםביןהיישובית

ההסתדרותשלהעבודהלשכותסירבומקומיים,לעובדיםהקדימהבזכותלהסתייעניתן
משיתוףנהנושלאהמיוחדות,הממשלתיותללשכותנזקקוהואהערביהאדםבכוחלטפל
ערביתעבודהבחדירתללחוםניסוהיהודיותהלשכותהיהודיות.הלשכותשלפעולה
מחסומיםהפגנות,סריקות,ועל־ידיהעבודה,ומשרדהצבאיהמימשלעללחץעל־ידי
התעסוקהמצבהשתפרותעםמצומצמת.כנראה,היתה,שהשפעתםצעדיםוכר,בדרכים
הופסקה.ולבסוףזומדיניותמותנה
קשהתמורות.עברהערבייםהעבודהכוחואלהאוכלוסייהאלההסתדרותשליחסה

השקפותניגודיישכזהמסועףבארגוןשהריההסתדרות",של"יחסהעללדברגם
שללהתחרותביותרהרגישיםכמובןהיוהמקומיבדרגהמוסדותלמיניהם.ואינטרסים
זאת,לעומתהעליונים,בדרגיםתקיפה.בצורהבהללחוםמוכניםוהיוהערבית,העבודה
ההסתדרותניסתההמנדטבתקופתאחרים.שיקוליםגםזהשיקולשללצידועומדים
ארץ־פועליבריתהקמתהיהזהבכווןביותרהחשובהצעדהערבי.הפועלאתלארגן
הטבתבשטחדומותופעולותמשותפותשביתותמספרהיולכךנוסף;1932ב־ישראל
—שמהשהרילהסתדרות,מחוץהערביהפועללארגוןהיתההכוונה.10העבודהתנאי

הוותיקהיהודיהישובשלמידותיולפינתפרובלשכותלעבודהתורלקביעתהקריטריונים15
בארץעבודהשנותקבועה:לעבודההתורבחישובהנקודותביןמוצאיםלמשלכךבארץ.
ציוניתפקידמילויבשלבגולהוגירושמאסר"שנתהבריטי,ובצבאבצ.ה.ל.שרות)ותק(,
חוקתהעבודה,לשכתחוקתראה:ועוד.ארצה",העלייהלעיכובשגרמה
עט׳,1954אביב,תללפועלים,הכלליותהעבודהלשכותמרכזלעבודה,התור
13-12.

.םשושיץ,ראה16
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החב¬שמטרותיוארגוןזהוכימעיד—בארץ־ישראל״העברייםהעובדים״הסתדרות
הועלתההמדינההקמתעםהיהודיות.הלאומיותמשאיפותיונפרדבלתיחלקהןרתיות
שלהמקצועייםהארגוניםנדחתה.זוהצעהאךלהסתדרותהערביםאתלצרףהצעה

פועליובריתהנוצרי,"א־ראביטה"הקומוניסטי,"הקונגרס"היוהערבייםהפועלים
1953ובסוףארץ־ישראלפועליבבריתא־ראביטההתמזג1951ב־ארץ־ישראל.

אחדיםחודשיםלאחרהמקצועי.לאיגודערבייםפועליםלקבלההסתדרותהחליטה

ערביםקבלתעלהחלטהההסתדרותבמועצתהתקבלה1959ב־מרצון.הקונגרסהתפרק
מסים.משמליערבים,אלף16כ־הצטרפו1962אמצעועדזכויות,שוויכפועלים

שלהפועלבוועדמרוכזשהיההערביים,בפועליםהמקצועיהטיפולהועבר1962ב־
שלנכונותהבהדרגה,אפוא,גדלההזמןבמשך".הפועליםלמועצותההסתדרות,
גדלהלכךובמקבילשווה,במעמדכחבריםהערבייםהפועליםאתלקבלההסתדרות
ההסתדרותיות.הביטוחבקרנותערבייםפועליםשלהחברות

בפניהמקצועיהאיגודוסגירתמהיהודיותהערביותהעבודהלשכותשלהפרדתו
שלאהיהודיהעבודהשוקעלפיזיתהגנהאמצעיהיולמדינה,הראשונותבשניםערבים,

עלהזמן,במרוצתלהשפיע,יכלההערביםהפועליםהתארגנותבמיוחד.אפקטיבייםהיו
הטבותלשכר,באשרהערבית,ההתחרותאתולהקטיןהערביתהעבודההיצעשלאופיו
עבודה.ושעותנלוות,

היהודי:לשוקערביםכניסתעלשהקלויתכןאשראחריםתהליכיםבקצרהנזכיר
רבים,במקריםשימשו,והםפרטיתערביתבבעלותהרכבכלימספרגדלהתקופהבמשך

התחבורהשירותיגםהתרחבוזמןבאותוליהודי;הערבימהאזורפועליםלהסעת
סללמקומיים,וועדיםמועצותעםבשיתוףהעבודה,משרדהערביים.לאזוריםהציבורית

החינוךפעולתהוגברה(.1961-1953בתקופהק״מ176)לכפריםרביםגישהכבישי
אחוזההסתדרות.שלהשוניםוהגופיםהעבודהמשרדעל־ידיהערביםבקרבהמקצועי

המדינהבתקופתבבתי־הספרהלומדיםבמספרמהגידולכתוצאהגדל,העבריתיודעי

היהודית.האוכלוסייהעםהמגעמעצםוכתוצאה
להסרתהםגםפעלומוחשייםפחותשגורמיםבלבד,רושםכמובןוזההרושם,מתקבל
מהמצבמנותקתאינהזוהתפתחותהסקטורים.שניביןניידותבפנישעמדוהמכשולים
בהיקףפדאייןופעולותהסתננותשלתקופההיתד.סינימבצעשלפניהתקופההבטחוני.

שאחרינראהחקלאיים.באזוריםובעיקרערבייםפועליםלהעסיקחששושבהנרחב,

זה.חששגםפחתקצרהמעברותקופתסינימלחמת

המדינהלקיוםהראשונותשבשניםהיא,כאןלהדגישרצינואותההעיקריתהנקודה
ההפרעותפחתוהשניםבמשךאךהיהודי,השוקעללהגןשניסתהמוסדיתמערכתהיתד,

ערבי.עבודהלכוחבביקושלגידולבמקבילהסקטורים,ביןלניידות

גליונותהערבים,בקרבההסתדרותפעולותעלידיעותלקט17
ישראל,בארץהעברייםהעובדיםשלהכלליתההסתדרותהוצאת,1962אוגוסט,1,3מס׳

הערבית.המחלקה
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היהודיבסקטורהערביתהתעסוקה.3
בעתונים.וממאמריםממשלתייםמדו״חותנלקחוזהבדיוןהמוצגיםהנתוניםרוב
הן,היוובחלקןבידינואינןאלומקורותהשתמשובהןוהמימדיםהמושגיםהגדרות
מתייחסיםהנתוניםאםיודעיםאיננוכךהנתונים.איסוףבעתגםמעורפלותכנראה

אורכה,מהיודעיםואיננוהיהודי,בסקטורלעובדיםאומגוריהםלמקוםמחוץלעובדים
הקטי¬בשתיהעובדיםסווגושעל־פיהלכפרמחוץהעבודהתקופתשלתכיפותה,או

מורחבשאלוןשכלל,1961והדיורהאוכלוסיןמיפקדהואיותרשיטתימקורגוריות.
והעבודההמגוריםמקוםעלשאלהכללהשאלוןאחוז.20שלבמדגםאדםכוחעל

המיפקד.לפניהאחרוןבשבוע
ערבייםעובדיםעלהעבודהמשרדאומדןאלף;27ב־הניידיםמספראתאמדהמיפקד
.1962ב־אלף40שללמספרהגיעההסתדרותאלף;18הוא1961ב־היהודיבסקטור

ומהאחת,בשנההניידותהיקףעלמהימןמספרלהשיגקשהמהלהראותבכךדי
.18שוניםממקורותהשאוביםנתוניםמתוךעתיתסידרהלחברמסוכן

ערביים,כפריםלגבי1958-1950לתקופהניידותאומדנימביאיםאנו3ד־בלוח
4המהווים שנלקחובכךהואיתרונםבדואים;להוציאהכפריתהערביתהאוכלוסייהשל5/
19האוכלוסייהוביןהניידיםהעובדיםביןביחסגידולמראיםהנתוניםאחד.ממקור

, נפתלהוציאהנפותבכל,1953-58ובין1950-53ביןהניידותגידולבשיעורוירידה
,1962ו־1958ביןהשוואהיזרעאל.

אינה)ההשוואהכפריםשליותרקטןמספרלגבי
לאותםמתייחסים,3ד־בלוח,1961מיפקדנתונינמשכה.זושהאטהמראהכאן(,מובאת
האומדןשלהגודלשיסדרמראים,והם,1958-1950תקופתשלבהשוואהשנכללוכפרים
סביר.הוא

)בהתאםניידיםערבייםעובדים26,920היו1961ב־הקושי:אתתמחישהבאההדוגמא18 הערביים,הכפריםובכלבשפרעם,בנצרת,הניידיםמספראתנפחיתאםהמיפקד(.לנתוני
אומדןלהשיגכדימעורבים.ובאזוריםהיהודיבסקטורניידיםערבייםעובדים24,340נמצא
יהודיםעל־ידיהמועסקיםמספראתלהוסיףעלינוהיהודיבסקטורהערבייםהמועסקיםעל

מנווברמלהבלודבעכו,ביפו,בחיפה,המועסקיםערביים,לא־ניידיםמעורבות.בערים
.28,000-27,000שללמספרמגיעיםאנווכךיהודים,על־ידימועסקכשרובםאיש,5,000כ־

,1962באוגוסטסקרערכהההסתדרותשלהפועלהוועדשלהערביתהמחלקה
והגיעה

נדרשתערבית"עבודהשיף,)ז.היהודי.בסקטורערבייםפועליםאלף40שללאומדן
מאוכלוסיןמפקדשללאומדןזהאומדןביןההפרש(.1962באוקטובר19הארץ,יותר״,
שליותרגבוהאומדןשימשבסקרמוצאשבנקודתהעובדה,על־ידיבחלקומוסבר,1961
13,400ו־גברים58,400לעומתנשים,אלפים10ו־גבריםאלף65)הערביהעבודהכוח

הכללתעל־ידיובחלקו(;488ו־486׳עמ,14מס׳,9631שנתוןל.מ.ס.,נשים.
כפימטה,כלפימוטיםהמיפקדשאומדניגם,יתכןמעורבות.בעריםהערבייםהעובדים
כ״ט.׳עמהמיפקד,בפרסומי9מס׳,1חלקהעבודה,כוחל־ל.מ.ס.,בהקדמהשנרמז
במשקערבייםמועסקים18,000שלהערכהזאת,לעומתמצאנו,העבודהמשרדבתיקי
ביןהוכפלשמספרםהמראה,1953ב־9,000שללאומדןמגיעמקוראותו.1961ב־היהודי

אינםהמוחלטיםהגדליםאךבשליש(גדלההערביתשהאוכלוסייהבזמן)בו1961ו־1953
ביותר.סבירים

עלמהימנהעתיתסידרההיעדרבגללמהאוכלוסייהכאחוזכאןמופיעיםהניידיםהעובדים19
גדולהואהמועסקיםמביןהניידיםהעובדיםאחוזמחוז.לפיהעבודהכוחכללשלגודלו
ארבע.פיבערך
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1961-19501נבחרותשניםנפות:לפילא־יהודיים,מכפריםניידיםעובדים:3־דלוח

סך־כל
האוכלוסייה

2ב־ 1961
)אלפים(

1961 1958 1953 1950

126 126 3116 395 84.5 )אלפים(2האוכלוסייהסך־כל
14,680 12,048 6,569 2,239 הניידיםהעובדיםסך־כל

61 6,585 6,054 3,343 654 עכו
24 3,185 1,930 911 902 יזרעאל
9 875 648 455 153 וכנרתצפת

32 4,035 3,416 1,860 530 והשרוןחדרה
וביןניידיםעובדיםביןהיחס

11.6 10.4 6.9 2.6

45.1
13.0

)אחוזים(האוכלוסייהכלל
השנתיהגיאומטריהגידולשיעור

הניידיםהעובדיםבמספר
1953-1950

1958־1953

אחוזים80כ־ כולליםאלהכפרים השנים;י 4מ־אחתכל לגבינתוניםהיושעליהםבכפרים1
לבדואים(.)פרטהכפריתמהאוכלוסייה

הכפר,היאהחקירהיחידתהעבודה,משרדסקריעלהמבוססים,1958-1950עלבנתונים
וההגדרהכפר,לכלגלובליבאופןכנראהנאמד,לכפרמחוץהעובדיםמספר;הביתמשקולא

1961לשנתהנתוניםהנתונים.מתייחסיםאליההתקופהאתציינהלאלכפר״מחוץל״עובד

.1961יוניבתחילתעבודהלשבועמתייחסיםהאוכלוסין(מיפקדשלב׳)משלב
.1961שנתאתלהוציאהשנים,לסופיהםהנתוניםבחישוב.הנכלליםלכפריםאומדן2

.1961ו־1950בשניםשנמצאהשיעור—הכפריתמהאוכלוסייהאחוז82כ־חושב3

ל.מ.ס.:—כפריתאוכלוסייהמקור:
,1951סוףנתוניבסיסעל1950לשנתאחורההשלכה:1950

נועם,מ.אצלהמופיעים
מיוחדפרסוםא׳,חלק—(1949/50)יתש״החקלאותמיפקד

.8מם׳

;8׳עמ5מס׳תשי״ד,:שנתון1953
;15עמ׳10מם׳תשי״ט,:שנתון1958

טכניפרסוםוסימניהם,אוכלוסייתםהיישובים,:רשימת1961
.1962ירושלים,,12מם׳
—ניידיםעובדים
במשרדמיעוטיםלענייניהיחידהשלפורסמושלאנתונים:1950,1953,1958

העבודה.
פורסמו.שלאהאוכלוסיןמיפקדנתוני:1961

שוניםממקומותוניידותהחוצה,מנצרתניידותשלשוניםמאומדניםהורכב4ד־לוח

עודניידיםעובדיםיצאווממנהביותר,הגדולההערביתהעירהינהנצרתחיפה.אל
ביותר,הגדולההערביתהאוכלוסייהבעלתהיהודיתהעירהיאחיפההמנדט,בתקופת
הברורים,ליקוייםלמרות.20ביותרהגדולהניידיםמספראתהמושךהיעדוהינה

מוגברת.לניידותכאינדיקציההנתוניםעללהסתמךאפשר

מוצאיםהעבודה(משרדאומדןלפי9,000מתוך500)חיפהאלהניידיםמהעובדיםחלק20
ערביים.מעבידיםאצלתעסוקה
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העבודהושוקהערביהאדםכוח
תחבורהעלבסטטיסטיקהלמצואאפשרהניידותלאומדןיותרגסאינדיקטור

נצרת־חיפהבקוהנוסעיםמספרהשוואתערביים.באזוריםבאוטובוסיםציבורית
שלגידולהראתה1962ב־אחדוביום1960ב־אחדביוםהנסיעה(,חברות)בכל
גדלהשניםבאותןהמיעוטיםלכפריאגדמקוויבשלושההנוסעיםמספראחוז.15כ־

25בכ־אלהבקוויםהתנועהגדלה1962-1958התקופהבמשךאחוז(.14)דומהבשיעור

1963-1950נבחרות:שניםניידים,עובדיםשל1כייעודוחיפהכמקורנצרת:4־דלוח

חיפה:
מספר
העובדים
הניידים

נצרת
ניידים

אחוז
מהאוכלוסייה

עובדים

מספר
האוכלוסייה

השנהבסוף

1.75 350 20,000 1950

4.0 800 20,000 1951

800 1953

4,000 6.6 1,551 23,500 1957

5,000 7.3 1,752 24,000 1958

7.8 1,960 25,000 1959
27,200 9.9 2,495 25,300 1961

9,000 1963

חיפה.אלשוניםממקומותוניידותבארץ,אחריםמקומותאלמנצרתלניידותהיאהכוונה1
ידוע.אינועבודתםשמקוםניידיםעובדיםלהכלילכדימעלהכלפיתוקן2

ל.מ.ם.:—נצרתאוכלוסייתמקור:
;43-42׳עמ,13מס׳,2691ןותנש—1956-59

פרסוםוסימניהם,אוכלוסייתםהיישובים,רשימת—1961
.39׳עמ,1962,12מס׳טכני

—ניידיםעובדים
,1960,1959-1957נצרת,

העבודה.משרדנתוני:1963וחיפה,
77.0׳(!]0-11x111071?051,ץזגסחצ!1951:1952,5
.1953למרץ,11הארץ,וויגרט,ג.:1953

.1957לפברואר,27הארץ,גלבוע,י.)חיפה(:1957

.1958לדצמבר,22הארץ,)חיפה(::1958

פורסמו.שלאהאוכלוסיןמיפקדנתוני:1961

הקווים()בכלממנההיוצאיםומספרבנצרתאגדתחנתאלהמגיעיםהנוסעיםמספראחוז.
כך,1962-1958בשניםנוספיםאחוז33ובכ־1958-1951בתקופהאחוז50בכ־עלה

העובדיםבמספרהגידול—השוואהלשם.1962-195121בתקופההוכפלזהשמספר
אומדן־שלתוצאהזוהיכייתכןאךיותר,גדולהיה1958-1950בתקופהמנצרתהניידים

בערך,שווה,בתנועההיחסיהגידולהיה1962-1958בתקופה.1950ב־ניידותשלחסר
מנצרת.בניידותלגידול
ששיעורמאוד,יתכןאךהתקופהכלבמשךגברהשהניירותמסתבר,לעילהאמורמכל
בתקופהביותרמהירהיהיחסייםבמונחיםשהגידוללהיווכח,מענייןופחת.הלךגידולה

"אגד".על־ידישבוצעהנוסעיםמספירתלקוחיםהנתונים21
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דפרק

עדנמוכהכההיתד,ההתחלתיתהניידותרמתניכרת;היתד,המוסדיתההתערבותשבה
אתישירבאופןלהעריךדרךכלאיןבולט.היהיחסיים,במונחיםבה,גידולשכל
עקביותהעלמצביעהתיאורכלשהי.זמןבנקודתכזאתהתערבותשלהיעילותמידת

הסרתעללהצביעכדימספיקיםהנתוניםאיןזאתעםהמגבלות;הסרתעםהניידותשל
ניידות.להגברתמיידיכגורםמגבלות

עבודהותנאישכרהפרשי.4
זאתלמרותהקודם.בדיוןשהובאומאלופחותאףמהימניםכאןהמוצגיםהנתונים
בניידות.להפרעותאינדיקטורמהוויםהשכרהפרשישתיאורטית,משוםבהם,נשתמש

תמורתהניתניםסוציאלייםתשלומיםועלוברוטו,נטוהשכרעלנתוניםבידינוהיולו
שכרםלביןהערביבשוקהערביםשלשכרםביןההפרשאזכיזהים,עבודהשירותי
שניביןערבייםעובדיםשללניידותמכשוליםקיוםעלמורההיההיהודיבשוק

מערכתמתוךהנובעיםכאלהאוחוקיים,)תחבורה(,פיזייםמכשוליםהסקטורים—
תמורתוהיהודיםהערביםשלשכרםביןהפרשיםשלקיומםהאוכלוסייה.שלההעדפות
אי־קיומהועלהיהודיהעבודהבשוקשכלולחוסרעלמורההיהזהים,עבודהשירותי

זהבדיוןהערביים.העובדיםנגדשהיאכלהפליהעלאוהמעסיקיםבקרבהתחרותשל
נתונים,כללנואיןמהמקריםבחלקלבעיה.בקשרברורותלמסקנותמגיעיםאיננו

כללנואיןמזו,יתרההיומי.השכרנעבוהתחוםאתלנחשרקאנויכוליםובאחרים
ענף.באותועבודהתמורתאףאוזהים,עבודהשירותיתמורתשולםשהשכרבטחון

העבודה.ובתנאיבשכרהסקטורים,שניביןניכרים,הפרשיםהיוהמנדטבתקופת
העובדיםוארגוןהממשלתיתהתעסוקההתרחבותהשנייה,העולםשבמלחמתלמרות

אומדןלפיהמנדט.תקופתבסוףאףניכריםהםהיוההפרשים,להצרתגרמוהערביים
שכרולכמחציתהארבעים,שנותבאמצעהערבי,בסקטורעובדשלהיומישכרוהגיעגס
שתייםפיגבוההיהבתעשייהיהודיעובדשלהיומישכרו.22היהודיבמשקהעובדשל

בןעבודהשבועעלנאבקעדייןוהערביהערבית,בתעשייהערביעובדשלמשכרו
ההפרשכינראה,שנתית.חופשהועלשעותשמונהשלעבודהיוםעלימים,שישה
לגבינכוןהדברהסקטורים.בשניהבלתי־מקצועייםהעובדיםביןהיהביותרהגדול

היהודיחברומשלנמוךהמיומןהערביהעובדשלשכרוהיהשםבבניין,העובדים
היהודישלמזהקטןהיההבלתי־מיומןהערביהעובדשלששכרובעודאחוז,10בכ־
24בחקלאותבשכרקייםהיהדומהפער.23אחוז50ב־

חקלאייםשעובדיםלהעיר,ישאך,
לרוב,קיבל,הערביהחקלאיהפועלבכסף.שכרםכלאתקיבלולאהערביבסקטוררבים
נמשךהעבודהיוםמהיבול.חלקקיבלולעתיםכיסובדמיבבגדיםבמזונות,שכרואת

שקיעתה.ועדהחמהמזריחת
?31681106,/11$1>)€ע?0/י/0/6$ן//ן¥01.11,6,0,1946.נן2245,773-80735

'
00׳\6וחחז6ת011

תש״ג.עובד,עםישראל,ארץערביישמעוני,י.ראה23
:1944/45ב־בחקלאותערבייםפועליםשלהיומישכרםאתאומדיםרשמייםפרסומיםשם.24

לא״י;0.60-0,30מיומניםבלתילא״י;1.00-0.40—ובהדריםלא״י,0.75-0.30מיומנים:
2.00-0.60בגבולותנעבחקלאותיהודיםשלהיומיהשכרלא״י0.35-0.15—וילדיםנשים
ממנו,פחותהרבהאםכיהנזכרהתחוםממוצעהיהלאהממוצעשהשכרלהניחישלא״י.
שרמתמובהקים,מקצועלבעליכנראהשולםעליוןכגבולהנקובשהשכרמשוםוזאת
הבא(בעמוד)המשך:ראההאחרים.משלבהרבהגבוהההיתהשכרם
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כינראההמדינה.קוםמאזהערבייםבכפריםהשכרעללגוידועמזהפחותעוד

השכררמתהראשונותבשניםנשמרה,1949באמצעלישראלשסופההקטן,במשולש
היומיהתעריףבכפר;בשכרעלייהחלההבאותבשנים.25המנדטתקופתשלהנמוכה

1956ב־4.9ל־1953ב־ל״י3מ־עלהפשוטיםלפועליםארץ־ישראלפועליבריתשל
מחוץששולםהשכראלה.מנורמותכנראה.נמוך,שכרשולםלמעשה;1957ב־6.0ול־

שכרעל—1957וב־,1956ב־ליוםל״י7־6שלשכרעלנמסריותר;גבוההיהלכפר
1961ב־לכך.שקדמובשניםמאשרבהרבהקטןהיההיחסיההבדלאךליום.ל״י8של

לשכרבקשרלעילהמובאיםהאומדנים.26ל״י8.0־6.5ב־פשוטפועלשלשכרוהוערך
נקבלאםהקטן.המשולשאתהיותר—לכלהמייצגת—לטייבה,רקמתייחסיםבכפר
העובדשלשכרוביןהיחסיההפרשבהרבההצטמצםהזמןשבמשךמסתבר,אלהנתונים
להפחתתאינדיקטורמהווהזהצמצוםלכפר.מחוץהעובדשללשכרובכפרהערבי

הסקטורים.ביןלניידותהמגבלות
הרא¬בשנותיההיהודי.בשוקויהודיםערביםשביןזההואשכרהפרשישלשניסוג
העובדיםביןהפרטיהיהודיבסקטורבשכרגדוליםהפרשיםהיוהמדינהשלשונות

לפועליםשילמווהציבורייםהממשלתייםהמוסדותגםכן,עליתרוהיהודיים.הערביים
מלאשוויוןלהנהיגהממשלההחליטה1952ב־רקשונה.שכרויהודייםערבייםארעיים
.27ויהודייםערבייםפועליםביןבשכר
הרושם,מתקבלהמנדט.בתקופתבשכרההפרשיםמסורתרקעעלזועובדהלהביןיש
שהועסקוויהודייםערבייםפועליםביןבשכרניכרפערהתקייםהמנדטבזמןשאף

עלזאתלראותגםישהפרטי.בסקטורוכמהכמהאחתועל—28ממשלתיותבעבודות
קרי¬שימשההחייםשרמתנראהבכלל.שכרלבעיותביחסאזששררהמחשבההלךרקע
על"לשמורהמלצה1949מסוףממשלתיבתזכירמצאנולמשלכך.29השכרלקביעתטריון

1זתסחז801(0010,711181105(11\10111111>)08111121111/1€(11-2(510115110511,
־
1£16511116?
(.1945■0606111661)

לא״י0.40-0.20לגבר;לא״י0.50-0.30ב־הערביהחקלאיהפועלשלשכרונאמד1947ב־
(.1947ביולי30הארץ,בר,)גבריאללילדיםלא״י0.30-0.15ו־לאשה,

הסביבהבמחצבותלעובדל״י0.50בערךהיההשכרכיהראו,1949ב־טייבהעלנתונים25
האוניברסיטהלכלכלה,המחלקהטאלי,נ.שלסמינריוניתעבודהראה:לפועלת.ל״י0.30ו־

לגביאומדניםלמבוגר.ל״י0.70-0.30שלבשכרנוקבאחרמקורבירושלים.העברית
פחותשאינולשכרמגיעים1950בשנתהיהודיבסקטורבלתי־מיומניםערבייםעובדים

קיבלו1952ב־עודתקופה.באותהבכפרמהשכרלפחות,שלוש,פיכלומר,ל״י1.50מ־
השכרהעבודה(.משרד)תיקיליוםל״י0.55-0.24רקבטייבהמחצלותבאריגתפועלים

)הארץ,ליום.ל״י0.60-0.50אזהיהבטייבה(קרקעותבעלהערכת)לפיבחקלאות
(.1952ליולי6

.1961לאוקטובר10הארץ,26
.1952למרץ10הארץ,27
(/511ע-ו0>)/ס8(11251111,■(.קס011,.׳\11.01,.רןר!28.773-80
חקלאיתתוצרתשיווקלגבי1954עדנהוגשהיהההסדרמאחריגםכנראהעמדהזוהנחה29

התוצרתאתקונההיתד.מונופסוניסטי,מעמדבעלתהשיווק,חברתזההסדרלפיערבית.
קונסטרו¬למפעליםקרןלהיותנועדההפרשהשוק.ממחיריבהרבהנמוכיםבמחיריםהערבית הערבי.בכפרקטיביים
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והצעהשגי"מצדהשכרגובהלביןאחדמצדהחייםורמתהייצורכוחביןמסויםיחס
קונסטרוקטיביות.למטרותבשכרההפרשיםאתשתקדישקרןליצורנתגשמה(לא)שמעולם
המסיםאתבחשבוןלהביאש״צריךמהטענהנבעההשכרלהפרשיאחרתהצדקה

ביטוח,קרןהמקצועי,האיגודמסוהם:העבריהפועלחייבבהםהשוניםוהתשלומים

על־ידייותרנמוךשכרקביעתעללשאילתהבתשובה.30וכו׳"אחריםותשלומיםקרנות
רמתהחיים,ש״תנאיהאוצר,שרהשיבהערביבאזורנפקדיםנכסיעלהאפוטרופוס

שללוקאלידירוגמצדיקיםזהבאזורהשורריםהשירותיםבעדוהתשלומיםהמחירים
רמתנקבעהלפיהםהעיקרייםהעקרונותאתמגלהזוהצהרה.31הנומינאלי"השכר
השכר.
מקורותמכמהלמדים,אנו(,1952-1949)הראשונותבשניםבשכרהפערממדיעל

בעדיהודיםשלמשכרםאחוז70עד35ל־הגיעערביםשלששכרםכך,עלהמעידים
32דומהעבודה

מקצועיים.פועליםביןהיהביותרהקטןהיחסיכשהפער,
הממלכתיים.במוסדותבשכרהאפלייהביטולעלכאמור,הממשלה,החליטה1952ב־
שכרם.33האחריםהעבודהבמקומותגםהשכרהפרשיכנראה,הצטמצמו,זמןבאותו

היהו¬חבריהםשלמשכרםאחוז80-70בכ־הוערךבלתי־מיומניםערבייםפועליםשל
דיים

;
34הוערךמיומניםפועליםשלשכרםלגבי

35

לערבים.יהודיםביןהפרשהיהשלא,
בראשיתן.ההצטמצמותלאחרהחמישים,שנותבמשךהשכרלהפרשיאירעמהלומרקשה
30ב־בלתי־מיומניםלפועליםבשכרההפרשיםאתשהעריךמיעדייןהיה1957ב־

וקשההיהודי,במשקאבטלהשלתקופההיתר.1957-1953שהתקופהלזכוריש.33אחוז
זו.תקופהבמשךהשכרבהפרשיניכרלצמצוםדוחפיםשהיוהכוחותהםמהלראות
מלאה,תעסוקהלקראתהתקדמותעל־ידיאופיינהזאת,לעומתשלאחריה,התקופה

ערבייםפועליםשלהיומיבשכרההפרשיםהרי36שוניםמקורותשלהערכותולפי
כלל.קיימיםהיושלאאומאד,קטניםהיו1963ב־ויהודים

שכרלהפרשיבקשרבר־יהודהי.הכנסתחברשללשאילתהבכנסתהעבודהשרתתשובת30
הראשונה,הכנסתשלק״זק״וישיבותהכנסת,דבריהציבוריות.העבודותבמחלקת

.510׳עמ,3כרך
.465׳עמ,13כרךהשניה,הכנסתשל169ישיבההכנסת,דברי31

לק״ג.מיל40—יהודיםלק״ג;מיל25—ערבים:(1949)אוקטוברזיתיםמסיק)א(32
שלמשכרםמחציתרקמקבליםשהםבעכו,הערבייםהפועליםהתלוננו1949בדצמבר
העבודה(.משרד)תיקיהיהודים

ל״י.2.50יהודים—ליום;ל״י1.60ערבים—(:1950)ראשיתביפומיומניםספנים)ב(
ל״י.1.25יהודים—;למע״קגרוש35ערבים—:תאריך()באותוקאסםבכפרמחצבות

,4כרךהראשונה,הכנסתשלקכ״ב—קכ״דישיבותהכנסת,דבריארם,מ.)ח״כ

(.924׳עמ
ל״י.2.30יהודים—ליום;ל״י1.50ערבים—(;1950)בצפוןבלתי־מיומניםפועלים)ג(

(.1950אוקטובר)הארץ,ל״י3.50—יהודיםל״י;2.50—ערבים:מיומניםפועלים
.1952לינואר775׳״ז£]11301£ך!1?031ב־וויגרטג.שלמאמרולמשלראה33

העבודה.משרדשלהערכות31
.1957לדצמבר27הארץ,גלבוע,י.35

ועתונות.העבודהמשרדהבניין,לפועליביטוחקרןהתעסוקה,שירות36
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הוכחהאיןאךהשכר,הפרשיהצטמצמוהזמןשבמשךההנחהאתלקבלאפשר
מועסקיםקבוצותולגבימסויימיםשבענפיםספק,איןהתקופה.כלנמשךשהתהליך
עוד.קיימיםאינם—בנייןכגוןשבענפיםבעודשכר,הפרשיעדייןקיימיםמסויימות
לפו¬חופשהמקרןהממוצעשהתשלוםמראים,הבנייןלפועליהביטוחקרןשלנתונים
שנגבההממוצעהסכוםיהודיים.לפועליםהתשלוםעלעלה1962ב־ערבייםעלים

להניח,סבירזועובדהעקבהארץ.בכלמאשריותרקצתגבוההיההקרןעל־ידיבנצרת
בנייןפועלשלהכנסתועלעולהערביבנייןפועלשלהממוצעתהשנתיתשהכנסתו

ממנה.נופלתאינהולפחותיהודי,
השכיר:שלראותומנקודתהריאליהשכרביןהפערלהקטנתפועליםגורמיםשני
הקיימיםהמחיריםוהבדליהסקטוריםשניביןההכנסהמסבגבייתבאפקטיביותההבדל
הריאלי.בשכרההפרשאתמקטיןאלההבדליםשלכיוונםהסקטורים.שגיביןבוודאי

השכרכולל—העובדראותמנקודתגםמהובמידת—המעבידשלראותומנקודת
השוואהקרנותלהסתדרות,מסיםהכוללים—אלהתשלומיםהנלווים.התשלומיםאתגם

משולמיםאינם—וכו׳חופשהדמילאומי,ביטוחתגמולים,קופתבמילואים,למשרתים
לחלקומייחסשהואמזוקטנהחשיבותלהםמייחסשהפועללשערוישלפועל,ישירות
רובםהריהענפים,לכלמשותףהאלהמהתשלומיםשחלקבעודהתשלום.שלהאחר

התש¬נאמדו1961בשנתבנפרד.ענףבכלוהמעבידיםהעובדיםביןבהסכמיםנקבעים
18ובכ־בבניין,אחוז13.5ב־בחקלאות,הנומינליבהשכראחוזים9.9ב־הנלוויםלומים
התשלומיםבהםענפיםבולטיםהערבייםהפועליםשלהענפיבהרכב.37בתעשייהאחוז

שיעורקובעיםאלובענפיםשההסכמיםמשוםאםמהשכר,נמוךאחוזמהוויםהנלווים
ההסכמיםשלביצועםעלמספקתהקפדהשאיןמשוםואםנלוויםתשלומיםשלנמוך
משירותינהנהאינומאורגן,אינוהערביהפועלאםכיברור,זאתעםיהודים.לגביגם

התשלומיםאתלחסוךאפשרותלמעבידישהביטוח,בקרנותחברואינוהעבודה,לשכת
יותר.זולה—המעבידראותמנקודת—הערביתהעבודהאתהעושהדברהנלווים,
לשלםהפרטיבסקטורהמעבידיםהחלוהחמישיםשנותשלהשנייהבמחציתשרקנראה,

האחרונות,בשניםהתגברהזותופעההערביים;עובדיהםבעדהנלוויםהתשלומיםאת
מעבידיםדיווחו1962ב־התעסוקה.ושירותהביטוחקרנותשלהפיקוחלהגדלתבמקביל
האדםכוחסקרילפיערביים;פועלים8,000מ־למעלהעלהבנייןלפועליהביטוחלקרן
מתייחסיםהמספריםכיאף.11,000הערבייםהבנייןפועלישלהכללימספרםהיה1962ב־

הערבייםהבניןמפועלימאדניכרשאחוזספקאיןהרילגמריזהותשאינןלהגדרות
הואחקלאייםלפועליםהביטוחקרןשלהפיקוחהבנין.לפועליהביטוחבקרןקשור
מתקבלנלווים,תשלומיםשלהגבייהלהעמקתהמגמהלמרותיותר.מצומצםכנראה
הפועליםביןהמעביד,ראותמנקודתבשכר,לפערגורםעדייןמהוויםשהםהרושם,
והיהודים.הערביים
העבודהבשעותההבדלהואאודותיומפורטותידיעותלנושאיןהפערשלנוסףאלמנט
וערביים.יהודיםפועליםביןנקיון(הלוואי)שמירה,ובתפקידי

נשים—האדםבכוחהשולייםקבוצותלשתימתיחסותכאןעדשצוינוהנקודותכללא
הנשים.בעבודתוהמשגיחיםהמתווכיםהראיסים,שלקיומםאתהזכרנוכברונערים.

.121-120׳עמ,1961לשנתוחשבוןדיןישראל,בנק37
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שהפועלתהשכרלביןמשלםשהמעבידהשכרביןניכרהבדלשנוצרלכך,גרמוהראיסים
לידיששולם38ליוםל״י2.5-2כ־שלשכרעלדוברשניםמספרלפניעדמקבלת.
ליום,ל״י8המעבידשילם1963ב־לראיס.המעבידששילםל״י6-5לעומתהפועלת,

עונתיות,בעבודותכללבדרךמועסקותהנשים.39ליוםל״י5קיבלהשהפועלתבעוד
כאמורזה.בענףהמיכוןהגדלתעםפחתהבכותנהנשיםעבודתירקות;באיסוףבעיקר
זהשינויהערביות.לנשיםהעבודהשוקשלארגונואתלשנותהתעסוקהשירותניסה

העובדת.לידיהמגיעהתשלוםובהגדלתהמעביד,שמשלםהשכרבהעלאתכרוך
שלהענפיהמבנהאתב()בפרקכברציינונערים.היאהשנייההחורגתהקבוצה

שלהגבוהובשיעורהנמוךבשכרםמתבטאהעבודהבשוקהגרועמצבםזו.קבוצה
המשתתפיםהערבייםכל־הגבריםמסךאחוז11.3לעומתמהנעריםאחוז29)האבטלה

בנצרת,ערבייםנעריםשלהשבועיהשכר1963־בנעהערכהלפי.40העבודה(בכוח
העובדיםנעריםשלמצבם.41ל״י2.5ל־2ביןוכר,מלאכהבבתיבמוסכים,העובדים
ארוחהבתוספתלשנהל״י200כ־להרוויחיכולשנערהוערךדומה.בכפריםכרועים
המנדטתקופתסוףלגבישהובאולמספריםאלהמספריםנשווהאם.42(1963)ליוםאחת

לשינוייםבהשוואהקטןהואהיחסישהשינוינראה,המדינה,שלהראשונותושנותיה
הערכותיותר.גבוההיהודיבשוקהמועסקיםערבייםנעריםשלשכרםהאחרות.בקבוצות

באותהההתחלתיהשכרליום.ל״י4ל־ל״י1.50ביןהנעבשכרנוקבות195743לשנת
במיליםליום.ל״י3.50-2.50הענפיםברובהיההעובד,הנוערשלהתעריףלפיתקופה,
התבטאההבדלגדול.להיותהיהיכוללאוערבייהודינוערביןהשכרהפרשאחרות,
בתנאימאדגדולהבדלאמנםהיההסוציאליים.ובתנאיםהעבודהבשעותבעיקרכנראה
חסרולאוהעתונים—ירודיםבתנאיםהתגוררהיהודייםבישוביםהערביהנוערהחיים:
קיומםוערבים.יהודיםביןשכרההפרשילשאלתנוגעזהאיןאך—כךעלתיאורים

ונעריםהיהודיבסקטורערבייםנעריםשלשכרםביןבמיוחדהגדוליםההפרשיםשל
זו.בקבוצהבניידותמגבלותשלקיומןעלמעידהערביבסקטורהעובדיםערביים

1961הערבי,העבודהכוחשלהניידות.5
המקרים,ברובפירושה,היהודי,בסקטורערביםשלתעסוקתםלעיל,שהודגשכפי
בסקטורלעבודהעברושערביםהוא,התופעהשלמענייןצדהעבודה.במקוםשינוי
מאידךאךפנימית,הגירהשלתופעהלכןאיןמגוריהם.מקוםאתשהעתיקומבליהיהודי
יישובביןההפרדהובחזרה.העבודהלמקוםמביתםיוםיוםנוסעיםאינםאםגםהניידים
להגירהבדרךמעברשלבואינהקצרה,לתקופהבהכרחאינההעבודהומקוםהמגורים

קבוע.להיותיכולכזהמצבמדועלא־כלכליאוכלכליהסברלתתקשהלאמלאה.

.1960ביולי14הארץ,למשל,38

התעסוקה.שירות39
בפרסומי17מם׳בישראל,והדרוזיםהמוסלמיםהנוצרים,ל.מ.ס.,40

.57׳עמהמיפקד,

התעסוקה.שירות41
העבודה.משרד42
.1957בנובמבר,19,ץרהא43
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הערביתהאוכלוסייהבקרבעיורתהליךהתפתחהמנדטשבתקופתא(,)בפרקראינו

הסיבותאחתפסק.ואוליזה,תהליךנחלשבישראלהתיכון.במזרחאחרותבארצותכמו
המעברבהוצאותוהעלייההיהודיתהעירוניתהאוכלוסייהשלהמהירגידולהלהיותיכולה
מקוםלהוותשיכולהערביתעירכיוםאין—נוסףגורםכאןשפועלמסתבראךלעיר.
שלעירומעולםמאזהיתר.נצרת,העיקרית,הערביתהעירהערביים.לכפרייםקליטה

האוכלוסייהבניין.ופועליבינלאומיותחברותעובדיהמנדט,ממשלתפקידיניידים—
מאזהיתר.חיפהבשישים.בטלההניידים,מועסקיםבהםהיהודיים,בישוביםהערבית
וחברתימספרימשקלבעלתהיאהנוכחיתהערביתהאוכלוסייהאךמעורבת,עירומתמיד
לקושיזה.למצבאדישאינומגוריומקוםהעתקתאתהשוקלשהערביספקואיןזעום,
הקושימתווסףבה,שמורגליםומהאווירהמהחברהובניתוקלעירמכפרבמעברהרגיל
חזקים,הםלניידותהתמריציםהתעסוקה,בתחוםיהודי.ליישובערבימיישובמעברשל

כאשראךניכרת.השפעהבעלתלהיותיכולהאינהערביתבחברהלעבודוההעדפה
ערביתקהילהשלוהיעדרהחזקים,כהתמריציםאיןהמגוריםמקוםבהעתקתמדובר
ארוךבטווחהמגורים.מקוםהעתקתנגדהפועלותהאחרותלסיבותמתווסףקולטת
שהקימולפניעודהיהודים,במחיצתמצעירותםשעבדוערביםלהשתנות:המצבעשוי
גםישמאוחר.בגיללניידשהיההערבישלמזהשונהבוודאייהיהיחסםביתם,את

בכפר,הרכושעלהבעלותהואבכפרלהישארותהפועליםהגורמיםשאחדלשער,
בידינואיןלעיר.לעבורמעצוריםפחותלכןיהיוקרקעמחוסרילצעיריםאדמה.ובעיקר
הםהערבייםבכפריםהקרקעותשמחיריידועאךלעיר,המעברהוצאותעלנתונים
מקוםאתבוחריםהםכאשרצעיריםעללהשפיעעלולהזוועובדהמתמדתבעלייה

המגורים.מקוםלהחלפתלצפותאיןעונתייםניידיםאצלמאידך,מגוריהם.
אנשיםיוצאיםשםבאפריקה,למשלהמצויההניידתלעבודהגםדומהאינוהמצב
הכנסותעלבווחייםכן,אחרילכפרוחוזריםבעיראובמכרותמסויימתלתקופהלעבוד
מאשרקבועופחותיותרחלשעבודתםמקוםעםהניידיםשלהקשרזאתעםשצברו.
מקומותביןהערביםשלניידותםעבודתו.אליוםיוםהנוסעהפרבראיששלהקשר

בכךבחלקהרקהמוסברתתופעהזוהיהיהודים.שללזובהשוואהגדולה,היאהעבודה
ביותרהגבוההשיעורבעליובניין,חקלאותהםהערביםאצלהעיקרייםהתעסוקהשענפי

44מוביליותשל

45

הסקטורים,ביןבניידותבוודאי,קשורה,עבודהמקומותביןזוניידות.
דנים.אנובה

עלכולוכמעטמבוססוהגיאוגרפיתהדמוגרפיתמהבחינהניידותעלהבאהדיון
נשאלוהנפקדיםכישוב,לזכוריש.4י•1961והדיורהאוכלוסיןמיפקדשלב׳שלבממצאי

לאומדןכנראה,גורמת,בעבודההעונתיותהשפעתועבודתם.מגוריהםמקומותעלרק
גורמתשהיאלקבועקשהאךנשים—במיוחד—הניידיםהעובדיםשלבמספרםחסר

השוואהמעלה:כלפיהיאשההטייהאףוייתכןהניידות,שיעורבאומדןמטהכלפיהטייה

סטטיסטי,לירחוןנספח(״,111-11960)העבודהכוחשלוניידות״ותקל.מ.ס.,44
.1962ינואר-מרץאדם,כוחמסקרונתונים;272-74׳עמ,1961מרץי״ב,כרךכלכלה,ב,חלק

בהםוהשימושערביתניידותעללוחותסידרתהכינהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה45
הערביתהאוכלוסייהעלאחריםנתוניםלצדמופיעיםהםממטרותיה.אחתהיהזובעבודה

בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים,ב־ל.מ.ס.,
המיפקד.
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דפרק

המשפחהבגיכלשלאמראה,המקביליםהאדםכוחסקריוביןהאוכלוסיןמפקדבין
196146במיפקדבמועסקיםצוינותשלוםללאהעובדים

;
שלקבוצהשזוהימכיון

מביןהניידיםאחוזשליתרלאומדןגורמתאי־הכללתםהרילא־ניידיםמועסקים
שהםאיש,אלף27ב־במיפקדנאמדניידיםשלהכוללהמספר.1961במיפקדהמועסקים

הערבים.מהמועסקיםאחוז50.3

1961ומין:גיללפי1הניידותשיעור:5־דלוח
)אחוזים(

נשים גברים המיניםשני
44.3 51.3 50.3 סן־־הכל
48.3 57.3 55.6 17-14
43.1 58.6 56.7 34-18
42.5 43.7 43.5 44-35
42.7 30.5 32.5 64-45
55.7 34.7 40.2 + 65

בתא.המועסקיםכללמתוךהניידיםאחוזהואהניידותשיעור1
בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים,ל.מ.ס.,מקור:

.79-66׳עמהמיפקד,

יותרצעיריםושהםגברים,בעיקרהםהניידיםהעובדיםכילמצוא,מפתיעזהאין
הלא־גיידים,מהגברים57.5לעומתהניידיםמהגבריםאחוז76.4)הלא־ניידיםמהעובדים

לשיעורידימיון־מהמראים5ד־בלוחהמוצגיםהניידותשיעורי(.35לגילמתחתהם
הניידותבשיעורהקטןההבדלמפתיעהברית.בארצותומיןגיללפיהפנימיתההגירה

מעלהכלפימוטההנשיםשלהניידותששיעוריתכן,ישראל;ערבייבקרבהמיניםבין
הניידותבשיעוריהירידהתשלום.ללאהעובדיםהמשפחהבנישלאומדן־החסרבגלל
השכלההעברית,השפהידיעתשלהיתרונותהצעיריםבידימראש.צפויההיתד.הגילעם
העבודה,בשוקחדשגורםמהוויםהםלמקום;ממקוםלנועהפיזיתוהיכולתיותר,רבה

אינםהרווקיםקרקע.בעליאינםולרובהדוקים,כהאינםמגוריהםמקוםעםשקשריהם
הכל¬וממשמעותההפטריארכליתמהשיטהלהשתחררשואפיםוהםבתנועתם,מוגבלים
הערביתסביבתםביןהחייםבאורחלהבדליםמהמבוגריםיותררגישיםהםכלית;

בעירדומיםולתנאיםהמגוריםלתנאירגישיםופחותהיהודית,העירלביןהשמרנית
פנימיתהגירהשיעורבעלתהיא17-14הגילקבוצתשבארצות־הבריתבעודעבודתם.
34-1847הגילבקבוצתהשיעורלמחציתהמגיע

,
הישראלייםהערביםשבקרבהרי

שבסקריבעודיחסית,בלתי־מנוסיםפוקדיםעל־ידיהפקידהנעשתההאוכלוסיןבמיפקד46
מיקצועיים.הםהפוקדיםכוח־אדם

"010:61601141\1§!00116610101100־400(470011001
.ם3.11,808116.1(1\1■11.1־18006,

1ןכן155
8611,"50־ן>/6§100/ס371ז§11(1011מ!11111161/16(511(301,11.1/01,1935-40,1165־

1601100־1953,0610,6. , 610.6, 0x10110310616800064110041קס?01011ס018110־?
:גםראה.10׳עמ,1מלוחחושבוהשיעורים

"06101006008187116־611£101001000108־011ס0,"1011(■!1(11/ס
001־517]048106,

£0/17100/£000001,׳)(50קק16ח16ח0010661,1־1962.)
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לוח ד־

6 : עובדים

ניידים

לא־יהודיים,

לפי

צורת

שוב
יי

המגורים

והעבודה:

1961

)אחוזים(

צורות
שוב

יי
כפריות

נצרת

שפרעם
ו

צורות

שוב
יי

עירוניות

תל־אביב

חיפה

סך־הכל

סך־הכל

'''־^^מקום

התעסוקה

מקום

המגורים

30.1

2.4

26.7

9.8

69.8

100.0

100.0

כל צורות

שוב
היי

19.8

1.9

50.0

6.9

80.2

100.0

21.5

צורות

עירוניות

25.6

4.5

13.9

17.3

74.4

100.0

8.3

שובים
יי

עירוניים

17.4

0.8

65.2

2.5

82.6

100.0

13.2

ערים

לא־יהודיות

32.8

2.5

20.6

10.5

67.2

100.0

78.5

צורות

כפריות

29.2

2.7

22.3

11.4

70.8

100.0

68.7

שובים
יי

כפריים

62.4

1.4

6.4

2.9

37.6

100.0

9.8

מאהלי

בדואים

מקור:

ל.מ.ס.,

המוסלמים,

הנוצרים

והדרוזים

שראל,
בי

מס׳

17 בפרסומי

המיפקד,

עמ׳

85-84

.



דפרק

לארצות־הבריתבניגודשווה.כמעטהינואלהגילקבוצותשתישלהניידותשיעור
זועובדהמהבית;רציניניתוקעמהגוררתאינהוהניידותקטנים,הםבארץהמרחקים
מאזור—הכפרבתוךבחלקה,הינה,הערביתהניידותהצעירים.שלניידותםעלמקילה
עבודהאפשרויותהמספקענףבחקלאות,ומועסקת—היהודיהכפרלאזורהערביהכפר

.48כאחדולזקניםביותרלצעירים

עלדיברנוכאשרחתך;נתוניהעםהניידיםשלהדמוגרפיהמבנהעלאלהנתונים
שונותגיליםקבוצותשלהתנהגותעלהסתמכנולמשל,הגיל,עםהניידותשיעורירידת

הניידיםהצעיריםהניידות;בשיעורלעלייהמגמהקיימתכילזכורישאחת.זמןבנקודת
גסיונםשלהם,הניידותומסורתהבאותהשניםשלהניידיםהמבוגריםיהיוהיוםשל

יתכן,היום.שלהמבוגריםמשליותרעשיריםיהיווהשכלתםהלא־חקלאי,המקצועי
מהמוצגיותרמתונההיאהגיל,עםהניידות,בשיעורהפרמננטיתשהירידהאפוא,
החתך.בנתוני

הערביים.והנוצריםהמוסלמיםשלהניידותבשיעוריהבדלקייםעםלבדוקניסינו
בשיעורילשוניציפינוולכןשונהמקצועימבנהבעלותהןאלהקבוצותכימצאנו

שוני.שלבקיומולהבחיןהצלחנולאשבידינוהנתוניםבסיסעלאךהניידות,
המעורבותבעריםהערבייםהעובדיםביןנמצאביותרהנמוךהניידותשיעורכמצופה,

גיאוגרפית.בניידותכרוכהאינההיהודיבסקטורעבודהשלגביהם,מפניאחוז(,23.4)
הגבוהוהואאחוז(48.4)ושפרעםנצרתהערביותבעריםיותרגבוההניידיםאחוז
.49אחוז(56.0)הכפרייםביישוביםביותר

מהעובדיםאחוז78.5(;6ד־)לוחהעיראלמהכפרהואהעובדיםמתנועתגדולחלק
בכפרים.הועסקומהםאחוז30.1רקאךהכפריים,באזוריםמקורם1961ב־הניידים
העבודה.יישובוצורתהמגוריםיישובצורתביןחיוביתתלותשלמסויימתמידהקיימת
אחוז80.2)הכפריםשוכניבקרבמאשרהעריםשוכניבקרבגבוהבעריםהעובדיםאחוז

הניידיםמכללכרבעבהוהועסקוהיחיד,הגדולהיעדהיתר.חיפהאחוז(.67.2לעומת
באזוריההכפרייםהעובדיםשלהניידותשיעוריביןההבדליםאתגםבחנוהערביים.
שביןבתחוםנעהניידותושיעוראזורים,13ל־הארץאתחילקנוהארץ.שלהשונים

כנרת,—הצפונייםבאזוריםנמצאביותרהנמוךהניידותשיעוראחוז.79.4ל־44.2
שיעורעולההעירונייםלאזוריםומגיעיםשמדרימיםככלהמערבי.העליוןוהגלילצפת,

גבוההניידותשיעורלמשל,הקטן,המשולשבכפריעקיבה;מגמהאינהזואךהניידות.
להבדליםכלליהסברלמצואיכולנולאמאד.נמוךודנוחדרהאזורשבכפריבעודמאד,
האזורים.בין

טבעיים,אזורים36ל־הארץאתמחלקיםכאשרהפיזור.צורתשלהבעיהגםקיימת
דווקאעובדיםאינםוהאחריםשלהם,הטבעיבאזורמהניידיםאחוז27כ־רקנשארים
עםמובהקשלילימיתאםבעלהואאזורםאתהעוזביםהניידיםאחוזשכנים.באזורים

אחרות.הכללותמלאפשרמסובכתבוודאיהיאהפיזורצורתבאזור.היהודיםאחוז

.34-18הגילבקבוצותמאשריותרגבוההואאלהגיליםבקבוצותהניידיםביןהחקלאיםאחוזי׳8

הגילקבוצותבשתיהניידותשיעוריבאומדןמעלהכלפיהטייהקיימתכאןשגםיתכן
תשלום.ללאוהעובדיםהלא־ניידיםהמשפחהבנימתרכזיםבהןהקיצוניות,

.75עמ׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים,ל.מ.ם.,49
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העבודהושוקהערביהאדםכוח
בחיפהלעבודמסוייםכפרשלהניידיםמעדיפיםרביםבמקריםכימראים,הנתונים

"נתפסים"יהודייםיישוביםמספרכייתכן,לכפרם.הקרובהיהודיביישובלעבודמאשר
בסביבהאחריםמכפריםשהניידיםכךלהם,הסמוכיםמהכפריםהערבייםהעובדיםעל־ידי
יישוביםמספררקהמכילשבאזורלהניח,סבירעבודה.בהםלמצואעודיכוליםאינם

שהסיכוייםהערביהעבודהמחפשמאמיןגדולה,ערביתואוכלוסייהקטניםיהודיים
בנסיעההכרוכיםוהכסףהזמןהוצאותאתומצדיקיםיותר,מרוביםבעירעבודהלמציאת
העירה.
מעלהזה,לפרקבנספחבפירוטהמוצגכפרים,לפיהניידותהיקףשלתשוגהניתוח

הבאות:המסקנותאת
האדםכוחשלגודלוהואכפריםביןהניידיםבמספרהשונותבהסברתהעיקריהגורם
בכפר,המעובדתהקרקעשטחלביןהניידיםמספרביןקייםמובהקשליליקשרבכפר.
קרקעשטחינתון,עבודהכוחשעםהוא,לכךהפשוטההסברהשלחין.שטחיביחוד
לקלוטומאפשריםבחקלאות,עבודהשלהשוליתהתפוקהאתמגדיליםיותרגדולים
נעשיתלכפרמחוץעבודהבההנקודהשמגיעהלפניבכפרעובדיםשלגדוליותרמספר
ומעמדרכוששלשליליותהשפעותכמייצגהקרקעמשתנהאתלפרשגםניתןכדאית.

המשקיםבעלישיעורביןשליליקשרשקייםמהעובדה,מתקבלתלכךתמיכהניידות.על
מובהקותבעלכיאםחיובי,קשרהניידים.מספרוביןהכפריםבאוכלוסייתומשפחותיהם

לייצגיכולהאחרוןהמשתנהבנפה;היהודיםואחוזהניידותהיקףביןקייםיותר,מעטה
הכפר.בסביבתהביקושרמתאתגסבאופן

ביחודבכפר—הקרקעשטחיוביןהניידותהיקףביןהשליליהקשררבות,מבחינות
מקצביושפעבניידותהגידולשקצבלהניח,מותרביותר.המענייןהוא—שלחיןאדמת
בניידות.ירידהשתחולהאפשרותעללהינבאקשהיותרבכפר.המיםמקורותפיתוח
הכללי,בשוקבביקושמירידהכתוצאהרקזההרילהתרחש,עשויהזוירידהשאםנראה,

בכפר.לעבודהבביקושמעלייהלאאך

ד1



הפרק

חייםורמתהכנסהאבטלה,

הכנסהאבטלה,שלבמונחיםהערביתהכלכליתהפעילותעלבדיוןהמחקראתנסיים
הכלכליתהפעילותעלנתוניםשלהיעדרםבמיוחדבולטאלהבנושאיםחיים.ורמת
חקלאיות.אדמותשאינםנכסיםשלהבעלותועלהערבי,בסקטורחקלאיתשאינה

פירושםאךהאוכלוסייה,שללרווחהאינדיקטוריםנחשביםנעסוקבהםהמושגים
קבוצותביןהשוואותנעשותכאשרבמיוחדבולטתזועובדהמעורפל.רווחהבמונחי
באופןמשתניםהתנאיםכאשראווהיהודים,הערביםכמובתרבותן,שונותכהאתניות
בישראל.שקרהכפיקצרה,זמןתקופתתוךקיצוני

ובמיוחדהערבית,ההכנסהשלהפנימיהמבנהעלדיוןמאפשריםאינםשבידינוהנתונים
הבדליםלגבימסוימיםנתוניםקיימיםההכנסות.בהתחלקותאי־שוויוןשלהשאלהעללא
העבודהבכוחהשתתפותשיעורבעליהםעכו,נפתובמיוחדהצפון,מחוזהאזורים.בין

־הלוח
1961מחוזות:לפילא־יהודיים,מועסקים:1

)אחוזים(

באוכלוסייתחלקם
+14בני

בכוחחלקם
העבודה

34.6 87.3 הצפוןמחוז
36.5 89.5 חיפהמחוז
47.1 91.1 והמרכזירושליםתל־אביב,מחוזות
62.2 96.7 הדרוםמחוז
39.0 89.5 לכה־דס

בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמים,ל.מ.ס.,מקור:
.59-58׳עמהמיפקד,

מוהרעלנתונים(.1ה־)לוחהארץבמרכזהערביםשלמזהגבוהאבטלהושיעורנמוך
המדינה.אזורישבשארמזובמקצתנמוכההצפוןבמחוזההכנסהשגםרומזים,(7ה־)לוח

אחד,מצדכאן:פועליםסותריםכוחותההכנסה*.מסבנתוניגםמצויזולעובדהאישור
(;5ב־לוח)ראהיותרמכניסותבעבודותאלאבחקלאות,מתרכזיםאינםבצפוןהניידים
ידועיםהיובצפוןוהניידיםהמרכז,מחוזשלמזומוקדמתבתקופההתחילהבצפוןהניידות

בדרךהםהמרכזבמחוזהניידיםלעומתם,מקצועיים.בנייןכפועליהמנדטבתקופתעוד

.75׳בעמ4הערהוכן75׳עמובראש73׳עמבתחתיתראהנ
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חייםורמתהכנסהאבטלה,

החקלאותגיסא,מאידךחקלאיות.שאינןבעבודותאףבלתי־מקצועייםפועליםכלל
יותרבצפוןיש2ה־לוחשמראהכפיהמרכז.במחוזיותרטובבמצבנמצאתהערבית
במחוזמרוכזיםהערביםשלהשלחיןשטחירובאך(1)טורבחקלאותלמועסקקרקע

שלבמשקלהשימושעל־ידיהשוואהבנילנתוניםלהפוךניתןלנפשהשטחאתהמרכז.

בכפרים,בחקלאותלא־ניידיםמועסקיםשללנפשמעובדשטח:2־הלוח
1961מחוזות:לפי

)דונמים(

שטח
1משוקלל

(3)

מתוכו:
שלחיןשטח
(2)

השטח
המעובד

(1)

64.7 0.6 62.9 הצפוןמחוז
47.5 3.1 38.2 חיפהמחוז
62.0 10.0 32.0 המרכזמחוז

בעל.דונם1שלחין:דונמים4היחסלפי1
פורסמו.שלא1961מיפקדנתוני—תעסוקהמקור:

החקלאות.במשרדערבייםכפריםלתכנוןהיחידהשלפורסמושלאנתונים—שטח

אדמותעבוריותרגבוהבמשקלמשתמשיםאםשלחין;לעומתבעללאדמת1:4
החכירה(ודמיהיחסייםהקרקעמחירילפילשפוטאםלעשותסבירשיהיה)מההשלחין
המוחכרתחקלאיתאדמהלכך,נוסףחקלאית.באדמהיותרעשירהינוהמרכזשמחוזיוצא,

המרכז.במחוזמרוכזתלערביםשונותבצורות
במונחיםיותרטובבמצבהםיהודיםכימראה,יהודיםוביןהערביםכללביןהשוואה

ואבטלה.חייםרמתהכנסה,—שברשותנוהשוניםהאינדיקטוריםשל
היה1962אדםכוחסקרלפיהיהודים;אצלמאשרגבוההערביםביןהאבטלהשיעור
—בהתאמהאחוזים,5.5ו־3.3)לערבים—אחוזים4.6ו־ליהודים,—אחוזים3.6השיעור
במקומותשצוייןהשונות,האוכלוסייהקבוצותשלשהדירוגמראה,3ה־לוח.2לגברים(
שבוערבית,תעסוקהשלהענפיהמבנההאבטלה.לגביגםקייםזה,בספרשונים

ואחרותעונתיותלתנודותפגיעיםלהיותלערביםגורםוהבנייה,החקלאותמודגשות
בתעסוקה.
ביןביחסביניהםגדולפערישוערבים,יהודיםשלהשונההגיליםמבנהבגלל
בהשוואהמועסקים,היומהערביםאחוז26.6רק,1962ב־האוכלוסייה.וסך־כלמועסקים

ההכנסהשוות,היולמועסקההכנסותאםשגםהדבר,פירוש;3מהיהודיםאחוז35.4עם
יהודים.שללנפשמההכנסהבלבדאחוז75ל־הגיעהערביםשללנפש

היאהערבייםהמפרנסיםשלהכנסתםעלשבידינוהיחידההישירההאינפורמציה
גודלבגללמפוקפקתהנתוניםמהימנותהכנסה.למסמדינים־וחשבונותשנלקחממידגם
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1ולא־יהודים:יהודיםשלאבטלהשיעורי:3־הלוח 1961
)אחוזים(

נשים גברים המיניםשני
8.2 4.1 5.2 יהודיםסך־הכל
13.8 6.2 7.9 אסיה-אפריקהילידייהודים
9.3 4.2 5.1 1947עדעלו
12.8 6.2 7.7 1954-1948בשניםעלו
19.2 7.4 10.3 ואילך1955ב־עלו
5.4 11.3 10.5 לא־יהודים

השוואותלצורךאך עונתיים,מגורמים מושפעתהאוכלוסיןמיפקדבנתוניהאבטלהרמת1
הגדוללמידגםהודות האדם,כוחסקרי נתוניעלאלה נתוניםעדיפיםשונותקבוצותבין

במיפקד.יותר
93-92׳עמהמיפקד, בפרסומי9מס׳ ,1קלח— העבודהכוחל.מ.ס.,מקור:

)לא־יהודים(.15ועמ׳)יהודים(

1964ו־1959-62בני־קיימא:מוצריםשברשותןמשפחות:4־הלוח
(1י)אחוזים

כביסהמכונת
חשמלית

כיריים
גזותנור

מקרר
חשמלי רדיו

1

2

13.3 51.6 44.1 79.6
היהודיםסך־כל
1959

20.8 78.6 63.5 88.7 1962
25.4 89.2 76.0 90.1 1964

18.0 51.9 36.3 77.5
3אסיה-אפריקהילידיותיקים

1959
29.6 83.1 60.9 90.3 1962
30.2 85.5 72.1 89.4 1964

3.0 19.6 6.5 64.1
3מאסיה-אפריקד.חדשיםעולים

1959
10.3 60.8 28.5 80.8 1962
16.8 81.9 48.9 84.2 1964

0.2 2.0 1.5 34.3
לא־יהודים
1959-604

1.1 4.9 3.7 55.2 4 1961-62
2.2 20.8 5.4 79.4 1964

המתאימה.בקבוצההמשפחותכללמתוךאחוז1
רדיו־טרנזיסטורים.כולל2
ואילך.1948ב־לארץעלו—חדשיםעולים;1948לפנילארץעלו—ותיקים3
המידגם.שלהקטןהיקפובגלללשנתיים,ממוצעיםמספרים4

215-16עמ׳,16מס׳,5691ןותנש—יהודיםל.מ.ס.:מקור:
פורסמו.שלאל.מ.ס.נתוני—לא־יהודים
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חייםורמתהכנסהאבטלה,

ההכנסהזה,מידגםלפיהכנסה.למסבדיווחיםכללבדרךהקיימותההטיותובגללהמידגם
*־.היהודיהמפרנסשלמזואחוז55כ־היאערבימפרנסשלהממוצעתהשנתית

76.6ערביתמשפחההוציאה1956/57שב־מראה,עירוניותשכיריםמשפחותעלסקר
עולייהודיםמשפחתשלמהוצאתהאחוז85.3ו־יהודית,משפחהשלמהוצאתהאחוז

אסיה־אפריקה

4

בית,ציודעלהבעלותהואהחייםברמותלהבדלנוסףאינדיקטור.5
ההכנסה,הבדליאתרקלאמשקףהקבוצותשתיביןהגדולהפער.4ה־בלוחהמוצגת

מחובראינוערביכפרשאםמובן,השוק.ובתנאיהטכנייםבתנאיםההבדלאתגםאלא
נמוךיהיהבוהמכשיריםמספרגז,מיכלישלסדירהאספקהבושאיןאוהחשמללרשת
שלהנקייההשפעתהאתרקישקףלאאךהחיים,רמתשלמסוייםאספקטוישקף

רבהמשמעותבעלובוודאימהותי,הואהקבוצותשתיביןהדיורבתנאיההבדלההכנסה.
אצל1.9לעומת6הערביםאצללחדרנפשות3.6היאלביתהממוצעתהצפיפותיותר;

משקפיםא(פרק)ראהתינוקותתמותתובשיעוריהתמותהבשיעוריההבדליםהיהודים.
החיים.ברמתפערהםגם

העבודהכוחשלהענפיתבהתחלקותההבדליםיכוליםמידהבאיזולראותמעניין
היתר,הערביםלכלהממוצעתשההכנסהמראה,5ה־לוחבהכנסה.הפעראתלהסביר
שלשהכנסותיהןבמידהיהודיםשלהממוצעתמהכנסתםאחוז14ב־נמוכהלהיותיכולה
הענפים.ביןהערביםשלבהתחלקותםרקהיהוהשוניענף,בכלשוותהיוהקבוצותשתי

הערביביןוהפערהיהודי,שלמזואחוז10ב־נמוכההיתד,ניידערביעובדשלהכנסתו
בסיסעלשיקלולבארץ.העוליםשלהוותקעםגדלהיהואפריקהמאסיההיהודיוהעולה
ביןהפעראותובערךנותןמשלח־ידלפיעירונייםשכיריםשלהממוצעתההכנסה
שהגיעוואפריקהאסיהעוליעםהיאההשוואהכאשראךהיהודים,לכללהערבים
ערביים.מועסקיםשללזובערךשווהלהיותיכלהשהכנסתםמסתבר,1955לאחרארצה
הבדליאתחלקיבאופןרקמסבירהענפיתבהתחלקותההבדלאלה,אומדניםסמךעל

וערבים.יהודיםביןההכנסה
מלאהסברלתתיכולאינוהתעסוקהשלהענפישהמבנההראו,לאומיותביןהשוואות

באותועובדיםביןהכנסההבדלישקיימיםמכך,להסיקיש.7מדינותביןהכנסהלהבדלי
בהכנסהלערביםיהודיםביןפערשללקיומוסימניםלעילמנינומקצוע.באותואוענף

פורסם(.)לאהמדינההכנסותעלהממונהלשכתשל,1960/61נישומיםהכנסותסקר4
משפחותהוצאותסקרשלארעיות"תוצאותל.מ.ס.,ראהבמידגם.נכללוערביותמשפחות5210

1958)יוניט׳כרך)כלכלה(ב׳חלקלירחוןנספח(״1956/57)עירוניותשכירים
ביןמובהקהבדלמצאלאבישראל,צריכהדפוסיעלבמחקרולויתן,ניסן(.863-67׳עמ

מאסיה־חדשיםעוליםשלההכנסהגמישויותעל־פיהצפויהוזוהערביתהתצרוכתהרכב
אפריקה.

בפרסומי17מם׳בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמיםל.מ.ס.,6
נ.עמ׳המיפקד,

£112001:58170071,"116̂זג111181י\!70\5י{60(£0011001101116015<3ז0\\150146(7.11311005
־£360130404001־?01־06",06£000017110-

1060511־131>1511£־150116111100(3110031?1
0/17/17ן7>/ז0,\7(5ק>ןס167ס601ס!>101,10.4'\1957,)27,23,7.

170/0/777107'(!01/0170714־

:אצלבארצות־הבריתהקולטתוהאוכלוסייההפנימיתההגירהשלהשוואהגםראה
"00קתז3־ז361111ץ01£360101{0113011105?31־30601א0?-וז31־£301-

.ם<3.10110500,
601",!/77707־10(£01£0071077170777|'011,'א1.111(19531006,)296־313.
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הפרק

שכרלהבדליבסימניםד()בפרקכן,כמודנו,ג(.פרק)ראהבחקלאותהממוצעת
לקחנולאזאתלעומתמאד.קטניםכיוםהינםאלושהבדליםוסיכמנוזהות,בעבודות
העבודה.סדירותאתאומקצועאוענףבתוךהעיסוקיםבמבנהההבדלאתבחשבון

עלהתעסוקהשלמשלחי־הידובמבנההענפיבמבנהההבדליםהשפעת:5ה־לוח
1961הכנסות:הבדלי

יהודים(להכנסותלא־יהודיםהכנסותבין)היחס
1מתוקננותיחסיותהכנסות

ב:הכנסהלהבדלי
משלחי־יד ענפים

המיניםשני
0.87 0.86 יהודים-4-יהודיםלא—המועסקיםסך־כל
0.87 0.90 מועסקיםיהודיםסד־הכל-4-ניידיםלא־יהודים

2גברים

0.88 0.86 יהודיםסד־הכל-4-לא־יהודים
0.94 0.87 אסיה-אפריקהילידייהודים-4-לא־יהודים
0.91 0.85 3אסיה-אפריקהיוצאיותיקיםלא־יהודים

0.94 0.87 1948-543בשניםשעלואסיה-אפריקהיוצאי-4-לא־יהודים

0.98 0.90 1955-613בשניםשעלואסיה-אפריקהיוצאי-4-לא־יהודים

0.89 יהודיםשכירים-4-לא־יהודיםשכירים
0.86 יהודיםשכירים-4-ניידיםלא־יהודים

)משלח־ענףלכלהארציהממוצעהכפלתעל־ידיחושבהקבוצהכלשלהמתוקננתההכנסה1
לפיהחישובלצורך.1961ב־האוכלוסייהקבוצתשל)משלח־היד(הענפיתבהתפלגותיד(

—משלחי־הידלפיהחישובולצורך,1961ב־לנפשהממוצעתבהכנסההשתמשנוענפים
.1956/57ב־שכירהעירוניתלמשפחההממוצעתבהכנסה

עצמאיים(.+שכירים)היינולמועסקיםמתייחסהחישובאחרת,צויןלאאם2
.4ה־ללוח3הערהראה3

ענפים(;)לפי142עמ׳,1961וחשבוןדיןישראל,בנקממוצעת—הכנסהמקור:
—1956/57—(1950/51)המשפחההוצאותסקרל.מ.ס.,

,148מס׳מיוחדפרסום(,959/601
משלח־יד(.)לפי99-98עמ׳,1963ירושלים,

המיפקד,בפרסומי9מס׳,1חלק—העבודהכוחל.מ.ס.,—ענפיתהתפלגות
הנוצ¬המוסלמים,יהודים(;)מועסקים156׳עמהמינים(,)שני94עמ׳
)לא־יהודים76עמ׳המיפקד,בפרסומי17מס׳בישראל,והדרוזיםרים

אחרות(.)שורותלעיל4ו־ב־2ב־ולוחותניידים(;
,174-75עמ׳שם,,1חלקהעבודה—כוחל.מ.ס.,—משלחי־ידלפיהתפלגות

שם,בישראל,והדרוזיםהנוצריםו־המוסלמים,,232-33
.80עמ׳

הבדליםהסקטורים,בשניהמחיריםהבדליאתבחשבוןלקחנולאנתוניםהיעדרבגלל
המתקבלמזהקטןהואהקבוצותשתיביןהריאליתבהכנסהשהפערלכך,לגרוםהיכולים
שיתכןהכנסהמסשלמההשפעההתעלמנוכןכמוהנומינלית.ההכנסההשוואתעל־ידי
הגבייהבגללוגםהמםשלהפרוגרסיביותבגללגםהפער,להקטנתהיאגםופועלת

חוסרהואההכנסותבהשוואתהעיקריהמכשולהערבי.בסקטורפחותהאפקטיבית
קרקע(.)להוציאמרכושבהכנסותלהבדליםבאשרהשערותאפילולהעלותהאפשרות
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חייםורמתהכנסהאבטלה,

6ה־לוחנתוניוכהכנסה.בתעסוקההזמןבמשךשחלובשינוייםלדיוןעתהנפנה
מצבשלאיכותייםתיאוריםהתקופה.במשךערביםשלהאבטלהבשיעורירידהמראים

היההמדינההקמתלאחרמידהאבטלהשיעורזו.מגמהמאשרים1948מאזהתעסוקה
נצרתערבייקטן.ובמשולשביפובנצרת,במיוחדקשההיההמצב.8מאדגבוהכנראה
ועל־ידיהממשלהעל־ידימהםרביםהועסקוהמנדטשבתקופתמשוםקשהנפגעו
המחסורהיהערהואדיבאזורובמיוחדהקטןבמשולשלנצרת.מחוץבינלאומיותחברות

1964-19541גברים:לא־יהודיםמועסקים:6־הלוח

)אחוזים(
מ:כאחוז

אוכלוסייתהעבודהכוח
+14בני

66.1 87.3 יוני 1954
70.8 90.6 נובמבר 1955
70.4 89.9 יוני 1956
69.1 92.0 1957
67.4 92.7 1958
66.1 88.2 1959
64.7 85.8 1960
73.5 93.3 1961
75.8 94.5 1962
79.4 97.0 1963
79,4 96.9 1964

.9א־ללוח1הערהראה1
ל.מ.ס.:מקור:

.3׳עמ,56,1957מס׳מיוחדפרסום,1954יוניאדםכוחסקר—1954
,162,1964מס׳מיוחדפרסום,1961-1955אדםכוחסקר—1955-61
.2,4עט׳

.488,486עט׳,14מם׳,3691ןותנש—1962

.294,296עט׳,16מס׳,5691ןותנש—1963-64

נשארואלהכפריםשלמאדמותיהםחלקהתעסוקה.לקשייהעיקריתהסיבהבקרקע
הגיעולכךנוסףהופקע.אחרוחלקהנשק,שביתתהסכםבעקבותירדןבשטח
הצבאיהמימשלונטושים.מפוניםמכפריםשברחורביםפליטיםולנצרתאלהלכפרים

וכךאסורה,היאגםהיתר,עצמוהשטחבתוךוהתנועההערביים,מהשטחיםיציאהאסר
אחריהארץ.בצפוןהיהודיבשוקעבודהלחפשהאפשרותהמובטליםמהערביםנמנעה
שנרשמומובטליםשלהיומיהממוצעבנצרת:האבטלהבמצבמהירשיפורחל1950

65ול־,1951ב־150ל־,1950ב־370ל־1949ב־530מ־ירדנצרתשלהעבודהבלשכת
עדייןסבלהקטןהמשולשבהרבה.היאגםקטנההמעורבותבעריםהאבטלה.1952ב־

בשוקאבטלהשלשיאשנתהיתד,1953שנת.1949כבשנתלאאךרצינית,מאבטלה
מקוםאתאיבדורביםערבייםפועליםהערבי;בסקטורגםהשתקףזהומצבהיהודי,
האבטלהירדהמכןשלאחרבשנים.400לכ־המובטליםמספרעלהובנצרתעבודתם,
היהודי.לשוקהמעברהקלתלאורוהןהיהודיבשוקהמצבשיפורעקבהןכמצופה,

העבודה.במשרדהערבילעובדהמחלקהשלומסמכיםדו״חותעלמבוססיםהבאיםהאומדנים8
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הפרק

ישמשומוהרעלונתוניםישירים,עתיתסידרהנתוניבידינואיןהכנסהלגביגם
והינםכולההתקופהפניעלמשתרעיםשהםהיא,אלהנתוניםשליתרונםכאינדיקטור.
שלבגודלורבהעלייהמראה7ה־לוחבהכנסה.לשינוייםלכאורהסביראינדיקטור

מחוזביותר.הגבוההעלייהשיעורבעלהואהמרכזכשמחוזהמדינה,רחביבכלהמוהר
ולרמתהתעסוקהלתנאיהמתאימהעובדהביותר,הנמוכהההתחלתיתהרמהבעלהיהזה

1961-1950נבחרותשניםהכלה:מגורימקוםלפיממוצע,מוהר:7־הלוח

מחוז
המרכז

מחוז
חיפה

מחוז
הצפון

כל
המדינה

200 257 237 229
)ל״י(שוטפיםבמחירים
1950

1,529 1,677 1,209 1,281 1956
1,880 1,792 1,486 1,603 1958
2,037 1,939 1,727 1,815 1959
2,451 2,066 1,974 2,048 1961

100 100 100 100
1במחירי (100.=1950)מדד,1951

1950
262 224 175 192 1956
293 217 195 218 1958
313 231 224 243 1959
345 226 234 252 1961

17.4 14.4 9.8 11.5

)גיאומטרי(ממוצעשנתיגידול
2)אחוזים(

1950-56
5.7 0.2 6.0 5.6 1956-61
11.9 7.7 8.1 8.8 1950-61

אחר.מתאיםמדדמחוסרלצרכןהמחיריםמדדבעזרתנעשההניכוי1
קבועים.במחירים2

פורסמו.שלאל.מ.ס.נתונימקור:

התפתחמכןלאחראךהצפון.מחוזעםבהשוואה,1951-1949בשניםהקטןבמשולשהשכר

האפשרויותוהרחבתהניידותגידולהשלחין,שטחיהתרחבותעםבמהירותהמרכזמחוז
אךהמוגברת,הניידותשהביאהמהשיפורהואגםנהנההצפוןמחוזאדמות.לחכירת
הזיתיםענפישלברווחיותםמירידהכתוצאהנפגעההמחוזשלמחקלאותוההכנסה

והגידולהערביבאזורהרבההבנייהפעילותהמחוז.שלהעיקרייםגידוליושני—והטבק

ברמתלעלייהגסיםאינדיקטוריםהםגםמהוויםבני־קיימאתצרוכתנכסיעלבבעלות
בהכנסה,העלייההשפעתאתרקלאמשקפתבני־קיימאתצרוכתנכסיהתרבותהחיים.
האוכלוסייהמצדראווה""השפעותגםואוליהטכניים,התנאיםהשתפרותאףאלא

בתקופתשהחלהמגמההממשיכהא(,פרק)ראההתמותהבשיעורהירידההיהודית.
החיים.ברמתשיפורשלנוסףאספקטהינד,המנדט,
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חייםורמתהכנסהאבטלה,

הגולמיהלאומיהתוצרמאשריותררבהבמהירותעלהשהמוהרמראה,7ה־לוח
כקירובקבילההיאהסידרהאם.1960-19509בעשורלשנהאחוז5.5ב־גדלאשרלנפש,
הצטמצם.ליהודיםערביםביןשהפערהדבר,פירושאזכיהערביםבהכנסותלעלייה
הנחותכמהלהניחאפשרבידינוהמצוימןאךמאד,מעטהאינפורמציהקיימתלמעשה
המשתניםסבירה.הינההפערהצטמצמותאםלבחוןמנתעלהבא,בחישובאותןולשלב

בהכנסותשינוייםהיהודי;מהסקטורנובעתשהכנסתםהערביםאחוזהם:בחישובנו
היהודיבסקטורערביםהכנסותביןההתחלתיוהפערוהערבי;היהודיבסקטוריםערבים
והערבי.

נסמן:
;0תקופהבסיסעל1בתקופהלנפשהערביתההכנסהמדד=</

היהודי;מהסקטורהנובעתערבים,שללנפשהכנסה=
הערבי;מהסקטורהנובעתערבים,שללנפשהכנסה=10

היהודי.מהסקטורנובעתשהכנסתההערביתהאוכלוסייהשיעור=
אזי:

1=<(1-),;׳*,״/+,;/
(1־)״,׳*1,0+״•,׳״1]0

כדלקמן:מניחיםאנו
.4,=1.2אזכי.1ם=״1נציבואם//״/,00=1.2א.

החקלאותעלדיוננולאוראבלהערביבסקטורבהכנסותשינויעלמעטיודעיםאנו
סביר.נראה1.2ג(,)פרקהערבית

בוודאיהיההיהודיבסקטורהעובדיםשלשכרם.1.3ו־0.8ביןלנועיכול1]0ן100ב.
קרקע()בעיקרמנכסיםהכנסהעל־ידיבחלקו,התקזז,זהיתרוןאךיותר,גבוה

הערבי.בסקטוררקהנוצרת
בעבודותויהודיםערביםשלהשכרביןהיחסאם,2.8ו־2.4ביןלנועיכול1,]11ג״■ג.

יהודיםשללנפשהכנסהואםבסופה;0.9ו־התקופהבתחילת0.5בערךהיהדומות
0.9

.—(.1.6)=2.9היחסאתנקבלראשיתה,לעומתבערך1.6פיהיתההתקופהבסוף
הענפיתההתחלקותכילנו,וידועהענפים,בכלזההבמהירותעלולאההכנסותאולם
מיתן,זהגורםבסיכום,יהודים;שלמזושונההיתההיהודיבסקטורערביםשל

מתחתלנועליחסנותניםאנוולכןערבים,הכנסותשלהממוצעהגידולאתכנראה,
.2.9שלהעליוןלגבול

המתקבליםהניידותשיעוריגס,באופןהם,אלו;,;׳*=0.5ו־;״;׳*י=0.1ד.
.6ו־ד־3ד־לוחותמנתוני

;1.6פיסופהעדהתקופהמראשיתעלהלנפשהגולמיהלאומיהתוצרשצויין,כפי
הכנסותמאשריותרמהרגדלוערביםהכנסותאזי>1.6£נותנותהנחותינואם

.2.4ל־1.6ביןנעו־^8ה־בלוחמובאיםאלטרנטיבייםחישוביםשלושהיהודים.

,16מס׳,5691שנתוןל.מ.ס.,9
.20,162-3עמי

79



הפרק

ביןלמפרנסבהכנסההיחסואתסבירה,כאפשרותהלוחשלהשניהטוראתנקבלאם
ואם,0.46יהיההתקופהבהתחלתהיחסאזי,0.55כ־התקופהבסוףויהודיםערבים
היאזולהצגההערכיםשבחירתנכון.0.33זהיחסיהיההשלישיבטורנבחר

לקבועשברצוננומהשבידינו.המעטההאינפורמציהבגללרבהבמידהשרירותית
מדיוןנוספתתוצאהאפשרית.היתד.הערביםבהכנסתיותרגדולהשעלייההוא,
האוכלוסייהשללהכנסתההערביהסקטורשלהיחסיתבתרומתוירידהשחלההיא,זה

הסקטורשבותהליךזהוו־,״,//,״/>״•,//,•,/(.ב־״^ז>,-,׳*רקתלויהזו)מסקנההערבית
הכללי.במשקומתמזגנפרדתכלכליתכיחידהקיומואתמאבדהערבי

1ויהודיםערביםביןההכנסההבדליאתהקובעיםהגורמיםהצגת:8־הלוח

(3) (2) (1)
0.1 0.1 0.1 >יי
0.5 0.5 0.5 *׳יי
1.0 1.0 1.0 1(10

1.3 1.0 0.8 ס]!
1.2 1.2 1.2 101/100

2.8 2.6 2.4
2.4 1.9 1.6 1(

זה.ובעמ׳הקודםבעמודבטכסטהסברראה1

עלייההיתד,בעברהעתיד.לגבימסקנותהסקתעלבהערהנסייםהזההפרקאת
הכנסותיהםביןבפערמסויםצמצוםשחלאףוייתכןהערבים,שלבהכנסותיהםמהירה

השאלהחשיבות?לעתידמשהומבטיחיםאלהתהליכיםהאםוהיהודים.הערביםשל
לעילהדיוןמאד.גדולעדייןהינוהאוכלוסייהקבוצותביןהנוכחישהפערבעובדה,מונחת
ערביעבודהכוחשלמהמעברבעיקרנובעתהערביםבהכנסותשהעלייהכך,עלרומז

היהודי.בסקטורהערבייםהעובדיםשלבהכנסותיהםהמהירהומהעלייההיהודי,לסקטור
להתקרבותשהביאהלניידות,שוניםמכשוליםמהסרתהושפעואלההתפתחויותאך

המשקלשיווייושגכאשרמשקל.לשיוויבכיווןליהודיםהערביםביןהכלכלייםהקשרים
שלההכנסותביןבפערוהירידההערביתבהכנסההעלייהלפעול.זהגורםיפסיק
עלוהבעלותהעבודהכוחשלאיכותוכמובגורמיםיותראזתלויותיהיווערביםיהודים
הינםזהמסוגשינוייםמשוכלל.בשוקגםבהכנסותלפערהמביאיםגורמיםנכסים,
איננהוזונראה,עמוקות.חברתיותבהתפתחויותותלוייםהארוךהטווחשלשינויים
המגורים,באזוריהתמזגותתהיההללומההתפתחויותשאחתזה,ממחקרהנובעתמסקנה

ובוודאיבוודאיוזהוהאחרים,החברתייםובמוסדותבחינוךמכךהנובעתוההתמזגות
ממושך.תהליך
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דלפרקנספח

!1961ב־הניידותשלתסוגהניתוח

הקשרלאורלניידות.בקשרהנחותמספרשלסטטיסטיתלבחינהנסיוןנעשהבנספח
היקףעלשהעלינוהתוצאותאתשובנציגמקומית,לתעסוקהאפשרויותוביןניידותבין

ג.בפרקשהובאוהמקומית,בחקלאותהתעסוקה
99מתוך86כללנונתונים.בידינוישעליוהדרגוזהוהכפר,היאהדיוןיחידת
מקורות:משנינלקחוהנתוניםהמשתנים.כלעלנתוניםקיימיםשלגביהםערביים,כפרים

בכ¬החקלאותסקר)ב(;1961והדיורהאוכלוסיןמיפקד)א(
הערביים.פרים

המבו¬אוכלוסייתעללנתוניםהמקורוהואמלאהפקידההיההמיפקדשלאשלבא.
לסקרהבסיסשהיההבית,ממשקיאחוז20שלמידגםהואבשלבכפרים.לפיגרים
בכוחההשתתפותשיעורעלבחקלאות,תעסוקהעללנתוניםהמקורזהואדם.כוח

השוואההסקר.בשבועלכפריםמחוץשעבדואלההםהניידיםניידות.ועלהעבודה
ברציפות,נערכיםאךיותרקטןמידגםעלהמבוססיםהשוטפים,האדםכוחסקריעם

להיקפהחסראומדןהמיפקדנתונימהוויםואחרותעונתיותסיבותשבגללמראה
אינההניידותנתוניעלאלהגורמיםשלהשפעתםבחקלאות.התעסוקהשלהרגיל
ידועה.

עללנתוניםהמקורזהו.1963-1961בשניםהחקלאותמשרדעל־ידינערךהסקרב.
הסקרומטע.שלחיןבעל,לאדמתמחולקתכשהיאערבית,בבעלותמעובדתאדמה
כפר.בכלומשפחותיהםאדמהבעלישלמספרםאתגםמביא

פונקציהשזוהיא,בכפרבחקלאותהתעסוקההיקףלגביביותרהפשוטהההשערה
מיצרפייםבנתוניםכאמור,עוסקים,אנוהשונים.מהסוגיםהקרקעשטחישללינארית

משמעותבעללהיותיכולקרקעלשטחיתעסוקהביןהומוגניקשררקולכןכפרים,של
המיצרפייםהמשתניםשלבתעסוקהמובהק(1מ161־06ק1)חותךקייםהיהלומוחלטת.

מעודדתכלשהן.חיצוניותהשפעותקיוםאובספסיפיקציהטעותלשקףהיהעשויהוא
התסוגהקואתואילצנומאפםמובהקבאופןשונההיהלאשהחותךהעובדה,אפוא,
בתעסוקהיותרחשובגורםתהאשלחיןשאדמתלצפות,ניתןהצירים.ראשיתדרך

עניןבעלהואהקרקעסוגישנישלהמקדמיםביןהיחסשלוגודלובעל,אדמתמאשר
כשלעצמו.

בארצות־הברית.הרוורדאוניברסיטתשלהמחשביםבמרכזנעשוהחישובים1
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נספח

האוכלוסייהגודלהםבכפרהעבודההיצעבקביעתחשוביםאכסוגנייםמשתנים
אפשרוביקוש,היצעכוחותשלתערובתנמדדהאילוהעבודה.כוחגודלאוהמבוגרת

למעשהאךהתלוי.המשתנהעםמובהקקשרבעליהיהאלהממשתניםשאחדלצפותהיה
ביסודו.ביקוששלקשרהואשנמדדמהכיהמוכיח,דברהללו,המשתניםשנינדחו
נפרד,עבודהשוקמהווהכפרשכלהיה,הדברפירושמובהק,היהמהםאחדאילו

בחקלאותהתעסוקההיקףאתלהעלותמסוגליםכפרכלשלהעבודהבשוקועודפים
מכתיבים.היוהמשקבשארושכרשוליתשתפוקהלמהמעבר

הן:התסוגהמשוואותשלאלטרנטיבייםניסוחיםשנישלהתוצאות
0.83053*0.0197+2*0.0132+*!0.0607=0*(13)

(0.0018)(0.0051)(0.0095)

0.6320.1650.3793]

0.8304=?7(3*+2)*0.0182+*!0.0597=0*(16)
(0.0012)(0.0095)

0.7130.3733)

כאשר:
x0—לעיל(1)מקורבכפרםבחקלאותהמועסקיםמספר

^x—(2)מקורבדונמיםשלחיןשטח

(2)מקורבדונמיםמטעיםשטח—*2
x3—(2)מקורבדונמיםבעלשטח
בטעותומחולקהמתאיםהמשתנהשלהתקןבטעותמוכפלהשיפועמקדם—0

התלוי.המשתנהשלהתקן
קביל.ביניהםוהיחס0.01שלברמהמובהקיםהמקדמיםכל

גירסאות.בשתיושובהתסוגה,משוואותבהצגתונפתחהניידותלניתוחנעבור
-0.4739*"0.6615+4*"0.3368+5*׳6

(23)**=-0.0292!*"-0.0222׳*0.0002-2*3
(0.159)(0.0231)(0.1729)(0.0020)(0.0040)(0.0096)

0.0341.0910.047-0.000-0.132-0.086-3)

0.984=71

(26)=**-0.0283!*״-0.0044׳*(2+*3-)0.4644*׳0.6525+4*׳׳־+0.2965*6
(0.1810)(0.0263)(0.1969)(0.0020)(0.011)

0.0301.0760.046-0.082-0.083-3)

0.979=?7

כאשר:
לעיל(1)מקורהניידיםמספר—**
x 1

(2)מקורבדונמיםשלחיןשטח—

(2)מקורבדונמיםמטעיםשטח—*2

(2)מקורבדוגמיםבעלשטח—*3

(2)מקור2המשקיםאוכלוסייתשיעור—■*4

(1)מקורהכפרשלהעבודהכוח—*5
x6—(1)מקורהנפהבאוכלוסייתהיהודיםאחוז

הכפר.אוכלוסייתוביןומשפחותיהםהקרקעבעלימספרביןהיחס2
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נספח
;0.05שלמובהקותברמתהם)׳(בתגהמסומנים(,21ו־)כ(23)במשוואותהמקדמים
.0.01שלמובהקותברמתהם)״(תגיםבשניהמסומנים

בחקלאותהתעסוקההזדמנויותאתכקובעיםלעילנמצאוהראשוניםהמשתניםשלושת
לראותאפשרהניידות.להיקףשליליקשרקשוריםשיהיולצפותהיהואפשרהמקומית

שישהחיוביתלהשפעהסימטריתאיננהניידותעלאלומשתניםשלהשליליתשההשפעה
שלחיןאדמתשלהמקדמיםביןהיחסהמקומית.בחקלאותהתעסוקההיקףעללהם

ביןמפרידיםכאשרכן,כמו(.11)יו־(12)במשוואותמאשרגדולכאןהואבעלואדמת
בעודמובהקותואתבעלאדמתשלהמקדםמאבד(21)בעלואדמתמטעאדמת

למטעים.מאשרגדולהיותרקצתחשיבותלוהיתד.(21)שבמשוואה
בעדהמשולמיםהחכירהדמיוביןבעלואדמתשלחיןאדמתמחיריביןהקייםההפרש

ההבדלעלעולההכנסהכמקורובערכםבשוקבערכםשההבדלמראה,מהםאחדכל
אדמתמאשריותררברכושמהוויםמטעיםלכךבדומהלעבודה.לביקושכמקורביניהם
שיעורלעבודה.לביקושחשוביותרקצתמקורמהווהבעלשאדמתאף־על־פיבעל,

שעצםכך,עללהעידיכולזהדברמובהק.שלילימקדםבעלהואהמשקיםאוכלוסיית
שכירפועלולהיותהכפראתלעזובהשיקוליםעלהמשפיעגורםהואקרקעעלהבעלות
הדעת.עלמתקבלתהיאניידותעלשליליתרכושהשפעתלו.מחוץ

שהתעסוקההיא,זהבמשתנהלשימושהסיבהבמחוז.היהודיםאחוזהואנוסףמשתנה
שאחוזככליותר"קרוב"השוקמסויים,במובןהיהודי;בסקטורבעיקרההיאניידיםשל

שונות.בדרכיםהניידותעלהמרחקהשפעתאתלשלבנסינויותר.גדולבמחוזהיהודים
אינטואיטיביתנעשההסיווגמאד״;ו״רחוקים״רחוקים״,ל״קרובים״,הכפריםאתחילקנו

הוספתכדיתוךנעשהוהניתוחוכדומה,הכבישיםקשריהגיאוגרפי,המיקוםבסיסעל
הסימןאתאףקיבלולאהמרחק""השפעותאך(.01ז״1ץתז׳\2ז121נ165)מדומיםמשתנים
תל־אווחיפהכפרכלביןאווירי()מרחקבמרחקהשתמשנוכאלטרנטיבההמצופה.

המצופההשליליהסימןאתקיבלזהמשתנהשלהמקדםהשתיים.ביןהקרובה—אביב
אךמעורפל,מושגכללבדרךהואהעבודה"משוק"מרחקהמושגמובהק.היהלאאך
הארץ.שלהגיאוגרפייםבתנאיםבמיוחדמעורפלהינו

גודלהיאהניידותהיקףשלהשונותלהסברתהעיקריתשהתרומהמראים,0מקדמי
בכפר.העבודהכוח
סברה,העלינוהניידות.במשוואותהקרקעמשתנישלבאינטרפרטציהלהיזהריש

המקדמיםגודלאזיהדבר,כךואםניידותשלרכושהשפעתגםמייצגיםאלושמשתנים
על־ידייפוצהאשרהקרקעבכמותשינוישלהנפרדתהשפעתואתנכונהמבטאאינו

לגבימבוססותבלתימסקנותלהסקתהיאיותרכלליתאזהרהאחרות.רכושצורות
אזכיקרקעיותרבעברהערביםבידיהיתד,שאילומהחישובים,להסיקמותרמדיניות.
שזהייתכןכיאם—מהחישוביםנובעלאאולםמה.במידתנמוךהיההניידותשיעור
פוחתת.הניידותהיתד,נוספתקרקעהערביתלאוכלוסייהכיוםניתנהשאילונכון—
סימטרייםבהכרחאינםרצוי(,נראההדבר)אםלכפרניידיםלהחזרתהדרושיםהכוחות
לצאת.התמריץאתהיוצריםלאלו
אופקיחתךשלהמסגרתגםלניידות.הגורמיםכלאתלמצותמתיימראינוזהדיון

ואחרים.כלכלייםהסבריםכמההעלאתמנעונתוניםחוסרוגם
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ביבליוגרפיה

בישראל,השכרמבנהעלההמוניתהעלייההשפעתא.,בהרל,
.1965ירושלים,בישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכז

,1961לשנתדין־וחשבוןישראל,בנק
.1962מאיירושלים,

)מס׳י׳כרךלכלכלה,הרבעון״,1961-1952בישראלותשואה״פריוןמ.,ברונו
.56־41(1963מרס,38-37

)ירושליםו׳כרךהעברית,האנציקלופדיהלאומית","הכנסהל.,א.געתון,
1957)723-39.

פעולתעלידיעותלקטבישראל,העברייםהעובדיםשלהכלליתההסתדרות
אוגוסטהערבית,המחלקה—הפועלהוועדהערבים,בקרבההסתדרות

1962.
בישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכזבישראל,העבודהכוחא.,הובנה,

.1961ירושלים,

תשט״ז.תל־אביב,עיינות,הישראלית,בחקלאותתמורותח.,הלפרין
בישראל,והדרוזיםהנוצריםהמוסלמיםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

.1964,17מס׳,1961והדיורהאוכלוסיןמיפקדפרסומי
1960111)בעבודהוניידות״ותק—

־
ליש¬הסטטיסטיל־הירחוןנספח(״,1

.263-75(1961)מרסי״בכרךב׳)כלכלה(חלקראל,

.1963,9,מס׳1961והדיורהאוכלוסיןמיפקדפרסומי,1חלק—העבודהכוח—
(,1950-51—1956/57—1959/60)המשפחההוצאותסקרי—

.1963,148מס׳מיוחדפרסום

.56,1957מס׳מיוחדפרסום,1954יוניהאדםכוחסקר—

.1958,68מיוחדמס׳פרסום,6519יוניהאדםכוחסקר—

.152,1964מיוחדמס׳פרסום,1962האדםכוחסקרי—
.162,1964מס׳מיוחדפרסום,1961עד1955אדםכוחסקרי—
.1965,176מיוחדמס׳פרסום,1963אדםכוחסקרי—

,12מם׳טכניפרסוםוסמליהם,אוכלוסייתםהיישובים,רשימת—

1962.

נספח(״,1956/57)עירוניותשכיריםמשפחותהוצאותסקרשלארעיות״תוצאות—
(1958)יוניט׳כרך)כלכלה(ב׳חלקלישראל,הסטטיסטיירחוןהל־

863-87.

שניםשונות.לישראל,סטטיסטישנתון—
מרחביה,הצעיר,השומרהארציהקבוץישראל,בארץהערביםי.,ושיץ,

1947.

)אפריל11העבודה,ירחוןהערביים,הפועליםשלהתעסוקהבעיותש.,כהן,
.6־3(1950
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ביבליוגרפיה
י׳,כרךהחדש,המזרחבישראל",הנוכחים"הנפקדיםא.,)ליש(,ליסקובסקי

.192 ־186(1960)
סקרגדול",מידהבקנההעלייההתחדשותשלכלכליותתוצאות"כמהמ.,מרחב,

.38-3,(1963 )ינואר17מס׳ישראל,בנק
המשקיםא׳,חלק—(1949/50)יתש״החקלאותמ.,מפקדנועם,

המרכזיתהלשכהאחרים,ומיעוטיםהדרוזים,הערבים,של

.1952 ירושלים,8מס׳מיוחדפרסוםלסטטיסטיקה,
עבודתהארץ",במשקומעמדההרכבההיקפה,בישראל:הערבית״החקלאותד.,סימון,

התיכון,והמזרחארץ־ישראלשלוחברהכלכלהבמקצועמוסמךתוארלקבלתגמר

.1954 ירושלים
למחקרהמכוןבישראל,בחינוךההשקעהרווחיותר.,קלינוב־מלול,

.1966 , ירושליםפאלק,מוריסעל־שםבישראלכלכלי
הקיבוץעלוןמבפנים,הערבי",הכפרשלהתעסוקהבמבנה"שינוייםה.,רוזנפלד,

.(1959 )אוקטוברכ״בכרךהמאוחד,
תש״ז.תל־אביב,עובד,עםישראל,ארץערבייי.,שמעוני,

מ.זא1.(10(371\׳67,0000\1\/;(<1301,;111,)130 x1 3.,*1001100)631£11)0011)16)131
׳

(116 00(0 00(1 001(00 861(", ! ס80§1116106,.501(/51186810/101(1/1011011
(116 11/1116(1 51(1165 1935-40, ¥01. 11, 80(1 ק010(1318100((160(100.סא00,6?קק15־0110(1(811100(0(101165 x101(1, 0(110, ^אא£׳1£א£7)(^?££511,£א503(/6!)0\€0165(¥01,1/16.1946,11\1953.00 .

3011 **000קנ0ז31י1111׳>0(£060(03ק001(01165?0(0001(3ססא
א80,א0.13,. -

80(01 ,״€61/161/0£60/10111163/116/160/1,א£111(19533006,)296)£060 -
א£75,81א10,א**0000(1(0(1׳\6^5ק60(05((0£60000110116(0(׳\!016א20(£1.313 -

(1008 11 . 1 <ס3ס5((13181101(0111101100א0(10001(?0(300(00(£0601(£0(06 ",
£60110/1116 1)6 (61 ס//ק1611((1/1(€11(111(1 x11 €11(1/1$6, ¥ (80 קק160160((0.סא4 ,

ץ3011957 ־׳£07116(£06001(£0(860611:06\,11£\/63.(
א00.1.8,0(13111(0££,.3£,. (

7(60(35 00(3 ,״300(001[>(1(1!(£6011(10(/1105,א11£1(506)08060)?6)0)£0 -

060166( 1961), א3,1£0.,.¥\**£0011356766(61§£0600(10(£086080001(01ץ£¥0(10(66\,1183-89.63
1301(6(3 8(0(68: 185068 101(086(1 00(1 10(6(65( €1(0005 10 ״)110)€00 ,
3011(11(11 {ס(1£//(£60/10/111651,א£111(06060166(1961,)1204-10 .

6411X5, £., />׳(¥01,1931116511/16€.8600:1(00,1׳\6(01001601?0165>€6/15115 -

(106, 1933.

?1,א£אא,.׳\\1910/1€10111ץ3(€6/086650/1?00630016600(£661,£00(300,
.1959

**005766(8600135(0(10105־631300100(§0(100,״3001-
81^57^0,^¥0£א>6,.

1701/ס£60/10/0€01111601)1,אא£(80קק160160,(00(066(1962,)80-93.

13א17£סדד\/א0א06,8ו1108(0ק£601116(1)00/1,׳\0(1550681008.
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הענייניםמפתח

.15,47שבע,באר

.13,50,59בדואים,

.54,58ביטחון,

,20,44,50,51,52,54,71לעבודה,ביקוש

82,83.

.20,24,35,68תשלום,ללאמשפחהבני

,19,31,35,40,51,52,53,62בנייה,בניין,

65,67,72,73,78.

"תנועתטבעי","ריבויר׳אוכלוסייה,גידול
ערבית".הגירה

;18,26,34,68,70:גיל
;19לפי,השכלהרמת

,20לפי,העבודהבכוחהשתתפותשיעור

22,23.

:דנמרק

.20גילים,מבנה

;33דרוזים:
;13אוכלוסייה,

.15טבעי,ריבוי

;51:הון
.53עצימות-,

,17,20,26,44,51,54,58עבודה:היצע

71,82;

;18העבודה,כוחתכונות
״אבטלה״;גםר׳;19,53עבודה,מחפשי

.44בכפר,

,11,12,23,27,34,44,51,53,54:הכנסה

;80,83־56,58,66-62,72
;40הכנסות,זרם

;41מחקלאות,הכנסה

;51לאומית,הכנסה
.62שכר,הפרשי

.13,15,45,55,63,70,77,78הקטן,המשולש

.11,12,49,57היהודית,הסוכנות

,12,32,40,53הכללית,העובדיםהסתדרות

55,56,57,58,59,65.

"קרקע".ר׳הפקעה,

,12,20,44,51,53,54,55מובטלים,אבטלה,

57,64,66,80-72.

"קרקע".ר׳אדמות,
;14,13,15,20,18יהודית:אוכלוסייה
;26,24,35,53,75אסיה־אפריקה,יוצאי

;18-,שלהשכלהרמת
;22,26העבודה,בכוחהשתתפותשיעור

;13,51,14עלייה,
;11,51,54,52,55,57עלייה,קליטת
,19,23כפריים,יישוביםכפרית,אוכלוסייה

35,41,44,45,47,48,50,55,59,63,

67,70,71,75,81.

;13,15,16לא־יהודית:אוכלוסייה
;13אירופה,יוצאי

;13ישראל,בשטח
;19של-,השכלהרמת

.20העבודה,בכוחהשתתפותשיעור

"מוסלמים"."דרוזים","בדואים",:גםר׳
;16,35״עיור״(;גם)ר׳עירוניתאוכלוסייה
.17,23עירוניים,מרכזים

.19או״ם,
ערבית".הגירה"תנועתר׳משפחות,איחוד

אירופה:
.20העבודה,בכוחהשתתפותשיעור

הדרומית:אמריקה
.20העבודה,בכוחהשתתפותשיעור

;67:ואפריקהאסיה
;15טבעי,ריבוי
.20העבודה,בכוחהשתתפותשיעור

;50,64:נפקדיםנכסיעלאפוטרופוס

ערבית".הגירה"תנועתר׳נפקדים,
.68,70הברית,ארצות

מפותחות:ארצות
.15טבעי,ריבוי

;24:מתפתחותארצות
.15טבעי,ריבוי

;40,67:ערבארצות

;12-,עםקשרים
;16ב־,עירוניתאוכלוסייה

.18וכתוב,קרואידיעת
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הענייניםמפתח
;40לבנון:
.15טבעי,ריבוי

.16,59לוד,

התעסוקה"."שירותר׳עבודה,לשכות

המגורים"."מקוםר׳מגורים,
"אבטלה".ר׳מובטלים,

.45הארצי,המיםמוביל

.72,78,79מוהר,

;33,70:מוסלמים
;13,16אוכלוסייה,

.15טבעי,ריבוי
"תעסוקה".ר׳מועסקים,

.33,72,78,73המרכז,מחוז

.49הנגב,מחוז

.33,49,73,72,77,78הצפון,מחוז

העבודה"."היצער׳עבודה,מחפשי
.44,47,48,71מים,

.12,54,55,56,57,77צבאי,מימשל
.45,49,57ישראל,מקרקעימינהל

,15,22,27,35,59,67,68האוכלוסין,מיפקד

81.

;62:השניההעולםמלחמת
.15-,בעתטבעיריבוי

המדינה"."הקמתר׳השחרור,מלחמת
;62:-מנגנוןממשלה,

.27,32ב-,ערביםשלתעסוקה

.11,12,67,77המנדט,ממשלת

המנדט"."ממשלתהמנדט","תקופתר׳מנדט,
.34,52מסחר,

ערבית".הגירה"תנועתר׳מסתננים,
.72,73,75,76הכנסה,מס

"תעסוקה".גםר׳;19,24,23,75,80מפרנס,
;17מצרים:
;15טבעי,ריבוי
.18וכתוב,קרואידיעת

;59,68,70,80:המגוריםמקום
הערבית"ההגירה"תנועתגםר׳העתקת-,
15,16,66,67;
.15-,בהפרדה

;33,70:נוצרים
;13,16אוכלוסייה,

;15טבעי,ריבוי
.23-,אצלמיסיוןפעילות

,15,27,33-31לא־ניידים(,)ניידים,ניידות

,71,72־35,44,58,59,60,61,62,66

75,78,79,80,83-81.

"צריכה".ר׳צריכה,הרגלי
,12,15,34השחרור(:)מלחמתהמדינההקמת

41,44,45,51,57,63;
.13-,בעתערביתאוכלוסייה

טבעי"."ריבויגםר׳.75בינלאומיות,השוואות
השכלה:
;18גברים,

;23,40,58מקצועית,הכשרה

;18,19,40גבוהה,השכלה

;19יסודית,השכלה
,18,19על־יסודי(,)חינוךתיכוניתהשכלה

22,23,26,40;

;23בחינוך,השקעה
;40-,רווחיות

;18,33וכתוב,קרואידיעת
;58,68עברית,יודעי

;19,23,24,54,68־11,17השכלה,רמת
.22תלמידים,

"נשים".ר׳נשים,
,20,22,23,24,26העבודה,בכוחהשתתפות

72.

.77ערה,ואדי

.70חדרה,

.12,15,16,59,60,61,67,70,71,83חיפה,

,19,22,24,27,28,31,32)חקלאים(,חקלאות

33,34,40,41,50,52,53,54,62,

67,70,71,73,76,78,79,81,82,83.

.63טייבה,

.22,34דגימה,טעויות

.24תשובה,טעות

"השכלה".ר׳וכתוב,קרואידיעת
"השכלה"ר׳עברית,יודעי

מעורבות"."עריםר׳מעורבים,יישובים
עירונית"."אוכלוסייהר׳עירוניים,יישובים
כפרית"."אוכלוסייהר׳כפריים,יישובים
טבעי"."ריבויר׳ילודה,
.12,16,59,77יפו,

;45,17,77ירדן:
;15טבעי,ריבוי
;18וכתוב,קרואידיעת

.19השכלה,רמת

.55,15ירושלים,

כפרית"."אוכלוסייהר׳כפרים,
.45כרמיאל,
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יהודית"."אוכלוסייהר׳עלייה,קליטת

יש¬מקרקעי"מינהלר׳לישראל,קיימתקרן
ראל"

,44,45,47,48,49,50,57)אדמות(:קרקע

67,71,73,79;

;44,49,50,73,81,82,83על,3

,45,47,48,49,50,67,68,73,78בעלות,

81,83;

;44,45,49,77פיצויים,-,הפקעת

;50,77ב־,מחסור
;81,82,83מטעים,
,44,47,49,50,71,73,78,81שלחין,

82,83.

.56,57,65,66״ראיס״,

;14,15,16טבעי:ריבוי
;15המנדט,בתקופת
העולם"מלחמתר׳העולם,מלחמתבתקופת

השנייה״;
;14לערבים,יהודיםביןהפרש
;14,15ילודה,שיעורי

;14,15אסיה-אפריקה,
;15ובערים,בכפרים
;15ירדן,

;15לבנון,
;15מצרים,
;24פריון,שיעורי
;14,15תמותה,שיעורי

.75,14תינוקות,תמותת

.16,59רמלה,

"הכנסה".ר׳הכנסה,רמת
"השכלה".ר׳השכלה,רמת
.80-72חיים,רמת

,11,12,23,24,50,51,52,53העבודה,שוק

גםר׳;54,55,58,62,65,68,80,82
עבודה"."היצעלעבודה","ביקוש

בכוח"השתתפותר׳העבודה,לכוחשייכים
העבודה".

,55,56,57עבודה(,)לשכותהתעסוקהשירות

58,65,66,77.

.23צבאי,שירות
;34,35,40:שירותים

;12,32עסקיים,
;31,32ציבוריים,
.12המנדט,בתקופת

"הכנסה".ר׳שכר,
.12מקומי,שלטון

ערבית".הגירה"תנועתר׳נפקדים,
.16,55,59,60,61,65,66,67,70,77נצרת,

;24,27,28,65,66,67,68:נשים
;18השכלה,רמת

;20,56,57-,תעסוקת
.22,24העבודה,בכוחהשתתפותשיעור

;17סוריה:
.18ב־,וכתובקרואידיעת

סקטורים:
;11,65,75,79,80הסקטורים,ביןהבדלים

,12,27,31,32,33,40,41,47יהודי,סקטור

48,49,51,54,55,56,57,58,59,

62,64,66,70,77,79,80,83;
;12,40ערבי,סקטורעםקשרים

;23,57ב־,ערביםשלעבודהאפשרויות

,27,31,41,44,47,50,54,55ערבי,סקטור

56,57,62,66,77,79,80;

;12,63,65פרטי,סקטור
;11,27,41,44סקטורים,ביןקשרים

לא־"אוכלוסייהיהודית","אוכלוסייהגםר׳
יהודית".

.19,22,27,35,65,68,73,81אדם,כוחסקרי

.54,55,57עברית,עבודה

;16,67,70:עיור
.12ערביים,עירונייםיישוביםהתפתחות

;16עירק:
.18ב־,וכתובקרואידיעת

.15,16,55,59,72עכו,

יהודית"."אוכלוסייהר׳עולים,עלייה,
.55עפולה,
"הון".ר׳הון,עצימות
,15,16,27מעורבים,יישוביםמעורבות,ערים

32,57,59,67,70,77.

.41מוסף,ערך

ריקו:פורטו
.20השתתפות,שיעור

.55,52אוכלוסייה,פיזור
הפקעה".—״קרקער׳פיצויים,
ערבית".הגירה"תנועתר׳פליטים,
טבעי"."ריבויר׳פריון,

.20יישוב,צורת

צריכה:
;23,75צריכה,הרגלי
.47חקלאית,צריכה
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,17,19,20,27,53,51,44)מועסקים(,תעסוקה

55,57,59,64,66,67,68,73,75,

77,78,81,82,83.

.31,65,62,40,35תעשייה,

.12ערבית,תעשייה

.51,50,41תפוקה,

;41:חקלאיתתפוקה

;12מבנה,
.11שיווק,

,11,35,57,60,62,63,66המנדט:תקופת

67,72,77,78;
;17,15,13ערבית,אוכלוסייה

;15טבעי,ריבוי
ערבים,שלעבודהבכוחהשתתפותשיעור

20.

.16,59,70שפרעם,

תוצר:
;44חקלאי,תוצר

;79לאומי,תוצר

.50לנפש,תוצר

.35תחבורה,

.15,83אביב,תל

"השכלה".ר׳תלמידים,
טבעי"."ריבויר׳תמותה,
.57,58,66-62עבודה,תנאי

;14,13:ערביתהגירהתנועת
;13,44משפחות,איחוד
;12,13,15,17ערבים,בריחת
;16,66פנימית,הגירה

;45,14מסתננים,
על"אפוטרופוסגםר׳;44,45,49נפקדים,
נפקדים.נכסי

90









(






	כוח העבודה הערבי בישראל
	Cover
	כוח העבודה הערבי בישראל
	תוכן העניינים
	הקדמה
	פרק א האוכלוסיה הערבית וכוח העבודה הערבי
	פרק ב' המבנה הענפי והמקצועי של התעסוקה
	פרג ג' החקלאות והתעסוקה הערבית
	פרק ד' כוח האדם הערבי ושוק העבודה
	פרק ה' אבטלה,הכנסה ורמת חיים
	נספח לפרק ד' ניתוח תסוגה של הניידות ב1961
	ביבליוגרפיה
	מפתח העניינים
	Cover


