
על הקשר בין ריבוי צעירים, 
פשיעה אלימה ומחסורים בשוק 

הנישואים הערבי בישראל

אלכס וינרב

נייר מדיניות מס' 06.2021

ירושלים, טבת תשפ"ב, דצמבר 2021



מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

הג'וינט  וארגון  טאוב  הנרי  סינגר,  מ'  הרברט  של  ביוזמתם  ב-1982  נוסד  טאוב  מרכז 
האמריקאי. המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, 
משפחת  קרן  קולקר-סקסון-הלוק,  משפחת  קרן  קולמן,  וג'ון  ג'ין  סינגר,  ונל  הרברט  קרן 

מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.
מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב תמונה 
הציבורית.  המדיניות  בהתוויית  והכלכליים  החברתיים  הממדים  בין  המשלבת  כוללת, 
בולטים  חוקרים  הכוללים  הבין-תחומיים,  המדיניות  וצוותי  המרכז  של  המקצועי  הצוות 
בתחומם באקדמיה ומומחים מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים ומעלים חלופות 
היום במדינה. המרכז  בנושאים חברתיים-כלכליים מרכזיים העומדים על סדר  למדיניות 
מציג ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני 
ופעילויות  כנסים  פעילה,  פרסומים  תוכנית  בתקשורת,  כתבות  ידי  על  מקבלי ההחלטות 

אחרות בישראל ובחו"ל. 
פרסום זה, ככל פרסומי המרכז, הוא על דעתם ואחריותם של מחבריו בלבד. אין בו כדי 

לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.

כתובת המרכז: רחוב האר"י 15, ירושלים 
טלפון: 02-567-1818 
פקס: 02-567-1919 

info@taubcenter.org.il :דואר אלקטרוני
www.taubcenter.org.il :אתר אינטרנט



על הקשר בין ריבוי צעירים, 
פשיעה אלימה ומחסורים בשוק 

הנישואים הערבי בישראל
אלכס וינרב

מבוא
החברה  לפני  שעומדות  בעיות  שתי  של  הדמוגרפיים  לשורשים  זרקור  מפנה  זה  מאמר 
בעיית  היא  אחת  בעיה  כולה.  הישראלית  החברה  לפני  גם  ולפיכך  בישראל,  הערבית 
הציבורי  השיח  במרכז  אלו  בימים  נמצא  זה  נושא  האלימה.  הפשיעה  ובייחוד  הפשיעה, 
בישראל. בעיה אחרת היא המחסורים הנוצרים בשוק הנישואים בחברה הערבית בישראל: 
ומעוניינות, מנקודת  זמינות  ובכלות  מחסור בחתנים מושכים, מנקודת מבטן של הנשים; 

מבטם של הגברים. אלו הן בעיות שיש לדבר עליהן ולהיערך לקראתן.
השורשים הדמוגרפיים של מה שאנחנו דנים בו כאן הם מה שמקובל לכנות "בליטת נוער" 
)youth bulge(. אפשר לראות את הבליטה הזאת בפירמידת הגילים המופיעה בתרשים 1, 
המשרטטת את מספר הגברים )שמאל( והנשים )ימין( בכל הגילים באוכלוסייה הערבית 
בישראל באמצע שנת 2021. במבט ראשון, לפירמידה יש צורה קלאסית של אוכלוסייה 

והמחלקה  בישראל  וינרב, מנהל המחקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית  פרופ' אלכס   *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טקסס באוסטין. ברצוני להודות לפרופ' בני בנטל, פרופ' ג'וני גל, פרופ' 
גיל אפשטיין, פרופ' יוסי שביט ופרופ' אבי וייס על הערותיהם המועילות לטיוטות המוקדמות של 

המאמר.



בני  אנשים  יותר  והרבה   ,30–20 בני  0–10 מאנשים  בני  אנשים  יותר  הרבה  יש  צעירה: 
20–30 מאנשים בני 40–1.50 מבט מעמיק יותר מגלה בליטה לא רגילה במבנה הגילים, 
שמשתרעת משנות העשרה המאוחרות עד אמצע שנות ה-20. בליטה זו, המכונה כאמור 
בליטת הנוער, מהווה חריגה ממבנה הגילים הרגיל. במקרה המסוים הזה יש כיום הרבה 
יותר גברים ונשים ערבים בני 18–22 מבכל קבוצת גיל אחרת מעל גיל 5. למעשה, משקלה 
 29% כולה:  במדינה  ביותר  הגדול  הוא  הערבים  בקרב  הזאת  הגיל  קבוצת  של  הדמוגרפי 
ערבים  ו-23%  ומעלה   70 בני  ערבים   8% לצד  ערבים,  הם  בישראל  ה-18–22  בני  מכלל 

מתחת לגיל 5, בשעה שחלקם של הערבים בכלל האוכלוסייה בישראל עומד על כ-21%.

תרשים 1. האוכלוסייה הערבית בישראל לפי מין וגיל לשנה בודדת, 2021
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 הערה: התחזית מבוססת על הלמ"ס, 2019; וינרב, 2020.
מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב

מבנה גילים צעיר זה הוא תוצאה צפויה של שיעורי הפריון הגבוהים בקרב האוכלוסייה הערבית   1
תמותה  של  תוצאה  )שהיא  יחסית  הגבוהה  החיים  תוחלת  ושל  האחרונים  בעשורים  בישראל 
נמוכה עד לגילים מבוגרים יותר(. ספציפית, תוחלת החיים של ערבים בשנת 2018 הייתה 82.3 
ב-3.5  יהודים  בקרב  החיים  תוחלת  מנתוני  נמוכים  אלו  שמספרים  אף  לגברים.  ו-78.0  לנשים 
בין-לאומיים. אלה  גבוהים על פי סטנדרטים  2020א(, הם עדיין  )הלמ"ס,  שנים בערך בכל מין 
המספרים הגבוהים ביותר במזרח התיכון למעט כוויית, והם גבוהים מתוחלת החיים הממוצעת 

.)WHO, 2020( בארצות הברית ובאירופה גם יחד ביותר מ-1.5 שנים
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מחקרים אמפיריים מבוססים מאזורים אחרים בעולם הראו שבשילוב דרגות גבוהות של 
ניתוק חברתי )social disengagement( די בבליטה זו לבדה – כלומר בריבוי צעירים – 
להעלות את שיעורי הפשיעה. נסקור בקצרה ספרות זו להלן. נראה גם שהעלייה בפשיעה 

האלימה בישראל בשנים האחרונות תואמת את הדפוס הזה.
רמת  עלתה  האחרונות  השנים  ב-15  יותר.  אף  בעייתיית  דינמיקה  מתגלה  אז  ואולם 
ההשכלה של נשים ערביות צעירות הרבה יותר מזו של גברים ערבים צעירים ושיבשה את 
נורמות הנישואים המסורתיות, שלפיהן נשים נישאות לגברים משכילים מהן )היפרגמיה 
בקרב  הנישואים  בדפוסי  לשינויים  הובילה  כבר  לעצמה  כשהיא  זו  תופעה  השכלתית(. 
זו לנוכח ההיפוך ביחס בין  החברה הערבית בישראל. ב-15 השנים הבאות תתגמד בעיה 
שיעור הגברים הערבים הצעירים המגיעים לגיל הנישואים לשיעורן של הנשים בגיל זה. 
מנקודת המבט של גברים ערבים צעירים בגיל הנישואים החציוני צפוי להיות מחסור בכלות 
באוכלוסייה הערבית בישראל. מנקודת מבטן של נשים ערביות צעירות בגיל הנישואים 
מספר  של  עולמם  את  יטלטל  הזה  האיזון  חוסר  הולמים.  בחתנים  מחסור  צפוי  החציוני, 
הולך וגדל של גברים ערבים צעירים, וללא התערבות משמעותית הוא יגביר את האלימות 

אפילו יותר. 
במילים אחרות, תהליכים דמוגרפיים מעצימים, וימשיכו להעצים, מגוון רחב של כוחות 
כלכליים וחברתיים-תרבותיים עד כדי הבניה מחדש של יסודות חשובים בחברה הערבית. 
את  ובייחוד  ממילא,  הגבוהים  הפשיעה  שיעורי  את  יותר  עוד  מגבירים  אלו  תהליכים 
הפשיעה האלימה. בעשור הבא הם עתידים לשנות גם את יחסי המגדר, ובתוך כך גם את 

מרקם הנישואים והמשפחה בחברה הערבית ובחברה הישראלית בכלל. 
למאמר זה ארבעה חלקים. החלק הראשון מסכם את הקשר בין מבנה גילים לאי יציבות 
חברתית-פוליטית – בדגש על פשיעה – ומתאר מגמות מפתח בהשכלה ובתעסוקה במגזר 
ההשכלה.  בתחום  הערבים  הגברים  של  וגוברת  ההולכת  נחיתותם  את  ובייחוד  הערבי, 
החלק השני מתבונן בקשר שבין מבנה גילים לשיעורי רצח ולתחושות סובייקטיביות בנוגע 
לביטחון אישי. החלק השלישי חוזה את היחס בין גברים לנשים בגיל הנישואים עד שנת 
2040. החלק הרביעי והאחרון בוחן בקצרה את ההשלכות האפשריות של השינויים הבו-
זמניים במבנה הגילים ושל אי השוויון המגדרי הגובר בתחום ההשכלה על נישואים ועל 

יחסי מגדר. 
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רקע

הקשר בין מבנה גילים צעיר לאי יציבות חברתית-פוליטית
מאז שנות השמונים של המאה הקודמת מראים מחקרים בין-תחומיים של קרימינולוגים, 
סוציולוגים ודמוגרפים ששינויים במבנה הגילים בחברה – בעיקר היווצרותן של קבוצות 
גדולות של גברים צעירים – מסבירים חלק מהשינויים בשיעורים הכוללים של הפשיעה, 
 .)Cohen & Land, 1987; Hirschi & Gottfredson, 1983( ובייחוד של הפשיעה האלימה
גילי מובהק. ההסתברות  סיבה אחת היא שסוג זה של פעילות פלילית מתאפיין בדפוס 
לפעילות פלילית עולה אצל כל יחיד נתון בשנות העשרה המאוחרות ויורדת בהגיעו לסוף 
שנות העשרים ולתחילת שנות השלושים לחייו – הן בשל סיבות התפתחותיות שקשורות 
היא  שנייה  סיבה  קטנות.  קבוצות  של  לנורמות  להתאים  חברתי  לחץ  בשל  והן  לשליטה 

שקבוצות גיל גדולות מפחיתות את עלויות הגיוס לכנופיות פשע.
גילים  מבנה  בין  הקשר  על  יותר  מאוחרת  מחקר  בספרות  שהועלו  מסוימות  טענות 
לאומיים  אמפיריים  מחקרים  של  גדולה  מסה  כיום  יש  זאת,  עם  מוגזמות.  היו  לאלימות 
רמות  צעירים,  גברים  של  גדולות  קבוצות  בהן  שיש  שבחברות  המראים  ובין-לאומיים 
שיעורים  כוללים  כזה  לניתוק  סטנדרטיים  אינדיקטורים   – חברתי  ניתוק  של  גבוהות 
מובילות   – ורווקוּת  גבוהה  בהשכלה  השתתפות  אי  ותת-תעסוקה,  אבטלה  של  גבוהים 
 Juárez et al., 2020; McCall et al., 2013;( לרמות גבוהות יותר של פשיעה אלימה ורצח 
Phillips, 2006(. השפעות אלו של בליטת הנוער נראות חזקות יותר במדינות שהרחיבו 
נראה  בישראל.2  ללא ספק המצב  וזה   ,)Weber, 2019( החינוך העל-יסודי  במהירות את 
שהסיבה לכך, בין היתר, היא שעלייה ברמת ההשכלה אינה קשורה רק לציפיות גבוהות 
אלא  הכלל,  ברמת  ולעושר  כלכלית  להתקדמות  יותר  רבים  ולסימנים  הפרט  ברמת  יותר 
עובדים  על  ומתבסס  ההולך  העבודה  משוק  השכלה  מעוטי  של  יותר  נרחבת  להדרה  גם 

מיומנים. גם זה ללא ספק המצב בישראל )מדהלה, 2019(.
באי  בין-לאומי שעוסקים  וביטחון  לאחרונה התפרסמו מחקרים בתחומי מדע המדינה 
יציבות חברתית ופוליטית הנובעת מעיוות ביחס בין המינים, בעיקר במקומות שבהם יש 
עודף של גברים צעירים לעומת נשים צעירות. בגלל עיוותים אלו קשה לגברים "להתמסד", 

היסטוריונים  שכנות.  לדיסציפלינות  גילים"  "מבנה  של  אלו  מודלים  חלחלו  התשעים  בשנות   2
הן  הנוער  בליטות  של  שההשפעות  שטענו  וכלכלנים  המדינה  מדע  אנשי  השוואתיים, 
ומהפכה  אזרחים  מלחמת  כדי  עד  חברתית-פוליטית  יציבות  אי  על  מצביעים  יותר   כלליות 
 .)Farzanegan & Witthuhn, 2017; Goldstone, 1991; Huntington, 1997; Weber, 2013(
מודל המבוסס על רעיונות אלו – המכונה מודל מבנה הגילים בדמוקרטיה הליברלית – משמש 
צפויה  העולם  ברחבי  היכן  לנבא  כדי  הברית  ארצות  למודיעין של  הלאומית  המועצה  כיום את 

.)Cincotta, 2019( להיות אי יציבות
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המוזכרות  הדוגמאות  הנוער.  בליטת  השפעות  ואת  החברתי  ניתוקם  את  שמעצים  מצב 
ביטוי   – )Hudson & den Boer, 2004( "הענפים החשופים" בסין  הן  זו  ביותר לתופעה 
סיני שמתאר מבוגרים ללא ילדים – אבל אפשר למצוא תופעות דומות בהודו ובמדינות 
תלויות  בהפלות  לוותה  התשעים  שנות  מאז  בפריון  הירידה  שבהן  אסיה,  במרכז  רבות 
מין, שהובילו למחסור בתינוקות ממין נקבה )Guilmoto, 2009(, וכשני עשורים אחר כך, 

למחסור בנשים צעירות.

מגמות בתעסוקה ובהשכלה
המחקר  בספרות  המשמשים  הראשונים  הסטנדרטיים  המדדים  שני  ציינו,  שכבר  כפי 
השתתפות  ואי  תת-תעסוקה,  ושל  אבטלה  של  גבוהות  רמות  הם  חברתי  ניתוק  לבחינת 
אי  גם  עליהם  נוסיף  הישראלי  )למשל McCall et al., 2013(. בהקשר  גבוהה  בהשכלה 
רלוונטיים  הללו  המדדים  כל  אחר.  או  צבאי  לאומי,  שירות  של  כלשהו  בסוג  השתתפות 
מצב  על  הלמ"ס  של  אדם  כוח  מסקר  לגברים.  בייחוד  בימינו,  צעירים  לערבים  בבירור 
גברים  של  ההשתתפות  שיעור  בין  הפער  התרחב  שלאחרונה  עולה  בישראל  התעסוקה 
יהודים בשוק העבודה לזה של גברים ערבים )גרובר, 2021(. גם בעבר הייתה ההשתתפות 
הקורונה  למגפת  שקדמו  בשנתיים  מבוגרים.  בגילים  בעיקר  הערבים,  בקרב  יותר  נמוכה 
2020 – שיעורי התעסוקה הרשמיים  2018 עד ינואר-פברואר  – כלומר מינואר-פברואר 
ל-30.5%,  מ-37.6%  בהתאמה,  ירדו,  ו-35–54   34–25  ,24–15 בני  ערבים  גברים  בקרב 
76.8% ל-70.4% ו-79.4% ל-74%. אמנם ירידות אלו נצפו רק בקרב מי שהשכלתם נמוכה 
יש   .)2021 ואחרים,  )גבע  ב-87% מכוח העבודה הערבי  מהשכלה אקדמית, אבל מדובר 
האבטלה  ששיעורי  בזמן  התרחשה  העבודה  בכוח  בהשתתפות  זו  שירידה  גם  לב  לשים 

בישראל כולה היו בשפל חסר תקדים )ראו בנטל ושאמי, בדפוס(. 
חוסר  הוא  ערבים  גברים  בקרב  התעסוקה  בשיעורי  הירידה  למגמות  העיקרי  ההסבר 
ההתאמה הגובר בין מכלול המיומנויות שגברים ערבים מביאים עימם לשוק העבודה ובין 
צורכי השוק, ובכלל זה העברית הדלה בקרב קבוצות של ערבים צעירים )תחאוכו ואחרים, 
הערבים  מהגברים  רבים  של  ההצלחה  סיכויי  הבינוני,  בטווח  לפחות  זה,  במובן   .)2020
הצעירים בשוק העבודה לא נראים טובים הרבה יותר, הן בשל השינויים הצפויים בשוק 
והן   ,)2019 )מדהלה,  על-יסודית  השכלה  הדורשות  למיומנויות  יתרון  שיעניקו  העבודה, 
בשל המגמות בשיעורי ההרשמה של גברים ערבים ללימודים גבוהים. אף ששיעור הגברים 
הערבים בשנות השלושים לחייהם שהם בעלי תואר אקדמי עלה מכ-11% ב-2002 ל-18% 
ב-2020, וכעת הוא עולה על זה של יהודים חרדים )11%(, הוא נותר נמוך בהרבה מהשיעורים 
חשוב,  פחות  לא   3.)47% )בסביבות  גיל  באותו  הלא-חרדים  היהודים  הגברים  בקרב 

החישובים הם שלי, על בסיס נתונים מסקר כוח אדם של הלמ"ס.  3
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כפי שנראה כשנדון בשוק הנישואים, שיעורי ההשכלה הגבוהה בקרב גברים ערבים צעירים 
נמוכים בהרבה מאלה של נשים ערביות צעירות: בשנים 2002–2020 עלה השיעור בקרב 

הנשים הערביות הצעירות מ-12% ל-35% )גרובר, 2021(.  
סימן נוסף לכך שסיכויי ההצלחה של גברים ערבים צעירים בשוק העבודה העתידי לא 
נראים טובים במיוחד הוא התוצאות שלהם במבחנים בין-לאומיים ובמבחני בגרות. ב-2002, 
הפער בין בנים במערכת החינוך הערבית לבנים במערכת החינוך היהודית בתוצאות מבחני 
פיז"ה במתמטיקה עמד על כ-90 נקודות. עד 2018 גדל הפער הזה ל-140 נקודות – גדול 
יותר מהפער בין ישראל לבין סינגפור, שקיבלה את הציון הגבוה ביותר בעולם. כעת גם 
התוצאות של הבנות הערביות גבוהות יותר משל הבנים הערבים, והפער הזה ממשיך לגדול 

)גבע ואחרים, 2021(.
תוצאות מבחני הבגרות מצביעות על מגמה דומה. ב-2006, 6% מהתלמידים הבדואים 
בחמש  ונבחנו  מוגברות  טכנולוגיות  במגמות  למדו  בנות,  והן  בנים  הן  העל-יסודי,  בחינוך 
 21% היה המצב של  זה  ב-2017,  יחידות במדעים מדויקים.  ובחמש  יחידות במתמטיקה 
החינוך  במערכת  הגידול  הבדואי.  במגזר  תיכוניים  ספר  בבתי  מהבנים  ו-12%  מהבנות 
הערבית כולה היה קטן יותר בשיעורו אבל דומה מבחינת החלוקה המגדרית: מ-11% ל-20% 

בקרב בנות, ומ-13% ל-15% בקרב בנים )פוקס ואחרים, 2018(.
מן הנתונים הללו עולה מגמה כללית של פיצול הולך וגובר בקרב האוכלוסייה הערבית 
תלמידי  של  העכשווית  באוכלוסייה  והן  הצעירים  המבוגרים  באוכלוסיית  הן   – הצעירה 
התיכון – בין מיעוט משכיל ביותר ובין רוב בעל הישגים דלים בתחום ההשכלה, שכולל 
שיעור גדל ולא פורפורציונלי של גברים. זו בדיוק האוכלוסייה המובלטת בספרות המחקר 

הקושרת בין מבנה גילים צעיר ובין חוסר יציבות חברתית-פוליטית.

שיעורי הפשיעה: מבט מקרוב
המגמות בשיעורי הרצח הן המדד המהימן ביותר לפשיעה אלימה, שכן סוגי פשע אחרים 
ניכרת  בישראל  יהודים  בקרב  והן  ערבים  בקרב  הן  זאת,  עם  לתת-דיווח.  יותר  מוּעדים 
התאמה בין המגמות במספר מקרי הרצח ובין הנתונים הרשמיים על התרחשות פשעים 
אלימים באופן כללי, אלימות במשפחה, עבירות רכוש ומספר התיקים שהמשטרה פותחת 

על עבירות נשק )יכימוביץ-כהן, 2020(.
רצח  מקרי  של  השנתי  המספר  היה   2016–2011 בשנים   ,2 תרשים  שמראה  כפי 
באוכלוסייה הערבית בישראל יציב יחסית, ועמד על כ-60. מאז עלו המספרים בהדרגה עד 
2018, ולאחר מכן רשמו זינוק של ממש: בשנת 2019 נרצחו יותר מ-90 בני אדם, ובשנת 
2020 יותר מ-100. בשנת 2021 כבר נרצחו יותר מ-120 בני אדם )והשנה טרם הסתיימה( 

– פי שניים מהממוצע השנתי בתקופה שבין 2011 ל-4.2017

ושעלאן  אל-חי  מתוך  הם   1 בתרשים  הנתונים  מעט.  שונים  נתונים  מספקים  שונים  מקורות   4
המדינה  ומבקר  ב-2014,  שנרצחו  ערבים   59 על  דיווח  זאת,  לעומת   ,)2015( שעלאן   .)2021(
הוא  כאן  ענייננו  ב-2020.  ו-97  ב-2018   75 ב-2017,   72 על  מדווחים   )2021( ובריינר   )2021(

המגמות הכוללות, שהן דומות בלי קשר למקור הנתונים.
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תרשים 2. מספר הנרצחים לפי מגזר
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הערה: נתוני 2021 לאוכלוסייה הערבית הם עד 17 בדצמבר 2021 ולאוכלוסייה היהודית/אחרת הם עד 1 באוקטובר 2021.
מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: אל-חי ושעלאן, 2021

גידול מהיר זה במספר מקרי הרצח באוכלוסייה הערבית בישראל מנוגד למגמת הירידה 
שאחוז  הדבר  משמעות  ב-2021.  ל-30  ב-2011  רצח  מקרי  מ-88  היהודית:  באוכלוסייה 
מקרי הרצח שאירעו במגזר הערבי מכלל מקרי הרצח בישראל טיפס מ-40% ב-2011 – 

עדיין פי שניים בערך משיעור הערבים באוכלוסייה – לכמעט 80% ב-2020 ו-2021.
דלה  רצח,  ובעיקר  בישראל,  האלימה  הפשיעה  מגמות  את  המסבירה  המחקר  ספרות 
ולו  2011–2020( אין   ,8–1 למדי. בכתב העת המקצועי קרימינולוגיה ישראלית )כרכים 
מאמר אחד בנושא. נראה שגם בכתבי עת בין-לאומיים לא התפרסם דבר בעשור האחרון. 
 )Hasisi, 2009; Rattner & Portnov, 2007; Zureik, 1988( בספרות המחקר הישנה למדי
ובספרות הלא-מחקרית, העיתונאית בעיקרה )כולל דוח נציב תלונות הציבור 2021(, הוצעו 
האוכלוסייה  בקרב  ורצח  אלימה  פשיעה  של  המתגבר  לגל  הסברים  מגוון  פנים  כל  על 
הערבית בישראל. אלה כוללים: הזדמנויות תעסוקה מעטות מהממוצע; אפליה; היחלשותם 
של מבני סמכות ישנים ו"סולידריות מכנית"; אי שוויון גובר בתוך החברה הערבית; אכיפה 
כביסה  "לכבס  נכונות  חוסר  אנטי-ישראליים;  רגשות  מספקת;5  ולא  דלה  משטרתית 
הון  "תעשיית  שמאפשרים  מספקים  בלתי  הון  שוקי   ;)2021 )איוב,  בפומבי"  מלוכלכת 

שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון  למשל, החלטת ממשלה 1402 מ-2016,  5
בירושלים, קבעה שיש להקים או לחזק 18 תחנות משטרה ביישובים או באזורים ערביים. 7 מהן 

לא הוקמו או חוזקו, כולן באופן לא פרופורציונלי בדרום.  
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אין  חוקי.  בלתי  נשק  של  וזמינותו   ;)Kershner, 2021( כנופיות  מבוססת  רשמית"  בלתי 
ספק שכל אלה הם גורמים חשובים. ואולם הבעייתיות שלהם כמשתנים מסבירים נעוצה 
בכך שכולם, חוץ מהאחרון, הם כבר זמן מה מאפיינים בלתי משתנים של החיים הערביים 
בישראל. אם אלה הם הגורמים לפשע הגובר, מדוע הייתה עלייה חדה כל כך בפשע רק 
יותר,  לאחרונה, בייחוד לנוכח העובדה שאפשר לראות גם הִתרבות של סימנים חיוביים 
כמפורט לעיל? בדומה לכך, גם אם כלי נשק נעשו נפוצים יותר – הגורם האחרון ברשימה 
– אפשר לטעון שמדובר בהסבר של אמצעים יותר מאשר הסבר של מניע: הביקוש הגדל 

לכלי נשק והשימוש הגובר בו דורשים אף הם הסבר. 

העלייה בשיעור מקרי הרצח היא פועל יוצא של בליטת הנוער
שלוש מגבלות עיקריות של הנתונים מקשות על זיהוי קשר סיבתי בין בליטת הנוער הזאת 
הבסיסית חשובה  זאת, השאלה  עם  להלן(.  זרקור  )ראו  בישראל  ובין הפשיעה האלימה 
מכדי שנתעלם ממנה. אנו מעריכים אפוא את חוזקו של הקשר בין התנודות בבליטת הנוער 
לתנודות בפשיעה על ידי שימוש בשני מדדים של פשיעה אלימה, בדיד ובלתי תלוי, שכל 

אחד מהם ניתן לשימוש בגישה אחרת. 
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שלוש סוגיות חשובות הקשורות לנתונים ולהיבטים סטטיסטיים מקשות 
הרשמיים  הפשיעה  נתוני  ראשית,  אלו.  רעיונות  של  מלאה  בחינה  על 
מוטים כלפי מטה בשל תת-דיווח, בייחוד בקהילה הערבית בישראל. אפשר 
בין  הלמ"ס.  של  החברתי  הסקר  בנתוני  הזאת  ההטיה  עוצמת  את  לראות 
גנֵבת  עבירות:  סוגי  ממגוון  חוו אחד  הנסקרים אם  נשאלו  ל-2014   2002
מכונית; גנֵבה ממכונית; שוד מהבית; גנֵבה אישית ללא אלימות; אלימות. 
מקרב המשיבים היהודים שדיווחו כי חוו אחת מהעבירות הנזכרות, שיעור 
האנשים שהצהירו כי דיווחו על העבירות הללו למשטרה היה, בהתאמה, 
95%; 56%; 62%; 42%; ו-53%. מקרב המשיבים המוסלמים היו השיעורים 
נתוני  של  תוקפם  גם  שנית,  ו-55%.   ;28%  ;30%  ;34%  ;80% המקבילים 
סקרים על התנסות אישית בסוגי עבירות מסוימים – תחליף פוטנציאלי 
נתוני  למשל,  בישראל.  בעייתיים  בבירור  הם   – דלים  רשמיים  לנתונים 
הסקר החברתי של הלמ"ס על פגיעה מדווחת מעבירות מרמזים ששיעורי 
הפשיעה באופן כללי נמוכים יותר בקרב האוכלוסייה הערבית בהשוואה 
לאוכלוסייה היהודית, חוץ מאשר בעבירות אלימות וגנֵבת רכב, שמבחינה 
סטטיסטית הן זהות ושיעורן ירד באותו קצב בשתי האוכלוסיות. שלישית, 
הגילים  מבנה  של  שההשפעות  ומאחר  מאוד,  קטנה  מדינה  היא  ישראל 
על פשיעה )או על אי שקט אזרחי ומחאה פוליטית( אינן מוגבלות לאזורי 
המגורים של הצעירים, עלינו להתבונן בקשר הנזכר ברמה הלאומית. גישה 
זו נפוצה בספרות המחקר האמפירית בנושא זה. עם זאת, היא מגבילה את 

מספר התצפיות שבהן נוכל לזהות דפוסים.

זרקור
נתונים ומגבלות סטטיסטיות
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כמספר  כאן  המוגדר   – הרצח  מקרי  שיעור  בין  במתאם  מתמקדת  הראשונה  הגישה 
הגיל  בקבוצת  האנשים  במספר  לגידול   –  22–18 בני  גברים  לאלף  הרצח   מקרי 
רבים  צעירים  ערבים  גברים  של  חברתי  לניתוק  שהאינדיקטורים  בהנחה   .22–18
בהרבה מאלו של מקביליהם היהודים, אנחנו צפויים לראות מתאמים שונים למדי: לגבי 
האוכלוסייה הערבית יימצא מתאם חיובי, ואילו לגבי האוכלוסייה היהודית יימצא היעדר 
מתאם, או אפילו מתאם שלילי )בהינתן הירידה בשיעור מקרי הרצח המוצגת בתרשים 2(.

1. בקרב גברים ערבים מקדם המתאם חיובי וחזק:  זה בדיוק מה שאנחנו רואים בלוח 
ישנה עלייה של 0.77 בסטיית התקן )ס"ת( בשיעור מקרי הרצח על כל עלייה של 1 ס"ת 
בשיעור הגידול השנתי של גברים ערבים צעירים. בקרב גברים יהודים המתאם הוא הפוך: 
הגידול  בשיעור  ס"ת   1 של  עלייה  כל  על  הרצח  מקרי  בשיעור  ס"ת   0.64 של  ירידה  יש 
השנתי של גברים צעירים יהודים. אפילו במדגם זעיר של 8 שנות נתונים בלבד, לכל אחד 

מהמתאמים הללו יש מובהקות סטטיסטית ברמה של 10%. 

לוח 1. מקדם מתאם פירסון )וערך p של מבחן t למובהקות סטטיסטית( בין שיעור 
הגידול השנתי בקרב גברים ערבים וגברים יהודים בני 18–22 ומספר מקרי הרצח 

)n=8( 2018–2011 ,בשנה ל-1,000 גברים בכל אוכלוסייה

שיעור מקרי הרצחשיעור הגידול השנתי במספרם של:
)p=0.03(     0.77גברים ערבים בני 18–22

 )p=0.08(     0.64-גברים יהודים בני 18–22

באיכות  העוסקת  הבריאות,  במדעי  מקבילה  ספרות  על  מתבססת  השנייה  הגישה 
הדיווח  לעומת  הבריאות  של  סובייקטיבית  עצמית  מהערכה  המתקבלת  התחזית 
ברורים  ממצאים  רב  זמן  זה  יש  המחקר  בספרות  ספציפיים.  בריאותיים  מצבים  על 
 – סובייקטיבי  מדד   – בריאותו  למצב  בנוגע  האדם  של  העצמית  שההערכה  לכך 
בהשוואה  שלו  העתידיים  והתמותה  התחלואה  את  יותר  מדויק  באופן  לחזות  יכולה 
יותר אובייקטיבי  מדד  לכאורה  שהוא  ספציפיים,  רפואיים  מצבים  על  שלו   לדיווח 

.)Ferraro & Farmer, 1999; Idler & Binyamini, 1997(
מן  דיווח עצמי על תחושת ביטחון  בהשראת הגישה הזאת אנו משתמשים במדד של 
הסקר החברתי של הלמ"ס. בכל שנה נשאלים נסקרי הסקר החברתי: "האם אתה מרגיש 
בטוח ללכת לבדך בשעות החשיכה באזור בו אתה גר?" לאחר איסוף נתונים מ-18 הסקרים 
הרוחביים החוזרים הללו, אנחנו מפרקים אותם למדגם ערבי )כולל דרוזים( ולמדגם יהודי 
)כולל "אחרים"(. בכל אחד מתת-המדגמים הללו אנחנו מחשבים – לגבי כל שנה בדידה 
– את ההסתברות שהמשיב ידווח על תחושת חוסר ביטחון בתקנון לפי גיל הנשאל, מינו, 
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מצבו המשפחתי, גודל משק הבית שלו ומספר השנים שהוא גר במיקומו הנוכחי. ִתקנון זה 
נועד להפחית את ההשפעות של שונות הדגימה על הערכים שנחזו לאורך שנים. 

ההערכה הסובייקטיבית של תחושת הביטחון משמשת אותנו כאינדיקטור כללי לחשיפה 
לפשיעה. ההסתברויות המתוקננות מוצגות בתרשים 3. הן מאשרות את הפיצול הגובר בין 
תחושות הביטחון ששתי האוכלוסיות מדווחות עליהן. בשנים 2002–2003 דיווחו כ-25% 
בטוחים כשהם מסתובבים  מרגישים  הם  יחד שאין  גם  והיהודית  הערבית  מהאוכלוסייה 
בשכונה שלהם בלילה. בקרב האוכלוסייה הערבית גדל השיעור עד 2017–2019 ל-35%, 

ואילו בקרב האוכלוסייה היהודית פחת השיעור עד 2019 ל-17%.

תרשים 3. מגמות בהסתברות להיות חסר תחושת ביטחון, לפי מגזר
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הערה: החישובים מתוקננים לפי גיל, מין, מצב משפחתי, גודל משק הבית ומספר שנות המגורים באותו מקום, ומוחלקים 
באמצעות ממוצע דו-שנתי מצטבר.

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, הסקר החברתי

מיזגנו את הסדרה הזאת של הסתברויות מתוקננות עם שיעורי הגידול המשוערים של בני 
18–22 בכל מגזר והפקנו סדרת נתונים ל-18 שנה. לאחר מכן אמדנו את מתאם פירסון 
ואת מתאם קנדל-טאו בין שתי סדרות הנתונים האלה, הן עבור האוכלוסייה הערבית והן 
עבור האוכלוסייה היהודית. הראשונה בוחנת דפוסים קווריאנטיים )covariant( של ערכים 
מוחלטים. השנייה מתמקדת בדפוסים קווריאנטיים של ערכים סודרים, שנחשבים הולמים 
לטעויות  הרגישים  חזויים  ערכים  של  בסדרה  עוסקים  כאשר   – יותר  ושמרניים   – יותר 

במדידה.  
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 לוח 2. מקדמי מתאם )וערך p של מבחן t למובהקות סטטיסטית( בין שיעור 
 הגידול השנתי של גברים בני 18–22 להסתברות הדיווח על תחושת חוסר ביטחון, 

2002–2019, לפי אוכלוסייה וסוג המתאם 

מקדם קנדל-טאומקדם פירסון
)p=0.008(0.36      )p=0.041(     0.61האוכלוסייה הערבית

)p=0.029(            -0.27     )p=0.130(     0.51-האוכלוסייה היהודית

 
התוצאות המוצגות בלוח 2 מתיישבות עם התוצאות בלוח 1. קשר חיובי בין דפוסי הצמיחה 
ורק  אך  נצפה  ביטחון  חוסר  תחושת  של  הכללי  למדד  הצעירים  המבוגרים  באוכלוסיית 
והן  באוכלוסייה הערבית בישראל. גם כאשר גודלו של המדגם מוגבל, הן מקדם פירסון 
מקדם קנדל-טאו נשארים מובהקים סטטיסטית. בניגוד לכך, באוכלוסייה היהודית הקשר 

הוא שלילי, אם כי רק לגבי מקדם פירסון הקשר הזה מובהק סטטיסטית.
בהקשר של השינויים במבנה הגילים, יש כאן נקודת אור אפשרית אחת. האוכלוסייה 
הערבית בישראל נכנסת כעת לתקופה של האטה בצמיחה מבחינת קבוצות הגיל המגיעות 
)2020–2021( גדל שיעור הצמיחה  לשנות העשרה המאוחרות לחייהן. בשנה האחרונה 
בקרב גברים ערבים בני 18–22 ב-1.7%, שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז 2005. עד 2023 
יֵרד השיעור הזה אל מתחת לאפס ושם הוא עתיד להישאר עד 2028. משנה זו ועד 2036 
1% לשנה. תהליך זה פותח חלון הזדמנויות ארוך להגברת  לא יעלה שיעור הצמיחה על 
כשהוא  קיומן  שעצם  שייווצרו,  יותר  הקטנות  הגיל  קבוצות  של  החברתית  ההשתלבות 
לעצמו יפחית את אירועי הפשיעה באותה תקופה ולכן יעצים את ההשפעות של מהלכים 
לפעולה  זאת,  עם  כיוונן.  את  ולהפוך  האלה  המגמות  את  לצמצם  כדי  שיינקטו  אחרים 
אקטיבית יש חשיבות מכרעת, שכן תרבויות של פשע מפתחות תנופה משלהן. הן יוצרות 

ומשמרות תנאים שמאפשרים להן להפוך לארגונים שמקיימים את עצמם.
למרבה הצער, אחד הגורמים הפועלים נגד השיפור בשיעורי הפשיעה הגדלים בהתמדה 
בחברה הערבית בישראל הוא המגמות המתפתחות בשוק הנישואים הערבי. נישואים הם 
השלב הנורמטיבי הבא במהלך החיים של חברי הקבוצה הגדולה של בני 18–22. בחברה 
בוודאי עבור נשים – חוסר היכולת להינשא היא  יחסי מין מחוץ לנישואים –  ששוללת 
נפנה  זו  בבעיה  משותפות.  מנורמות  להתרחקות  מדד  חברתי,  לניתוק  נוסף  אינדיקטור 

לעסוק כעת. 
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על היחס בין חתנים )מושכים( לכלות )פנויות ומעוניינות(
מבחינה  שמרניות  הן  ובעולם  בישראל  הערביות  האוכלוסיות  מערביות,  לחברות  יחסית 
חברתית בכל הקשור לחיי משפחה וליחסי מין. אף שלאחרונה גברים ונשים ערבים צעירים 
בכל החברות הערביות הולכים ותובעים אוטונומיה לבחור את בני זוגם בעצמם או להינשא 
מחוץ לקבוצה )El-Feki, 2013( – ונרחיב בעניין זה בהמשך – השאיפה להינשא נשארת 
בני  המוסלמים  מהגברים   4.5% ב-2020,  גברים.  בקרב  בייחוד  רבה,  במידה  אוניברסלית 
45–49 נותרו רווקים, בהשוואה ל-11.4% מהנשים באותם גילים )הלמ"ס, 2021א(. יש גם 
מעט מאוד סובלנות ליחסי מין מחוץ לנישואים, לפחות עבור נשים. סימן מובהק לכך הוא 
היעדרו הכמעט מוחלט של פריון מחוץ לנישואים )Okun, 2013(. ואכן, בנתונים הרשמיים 

על לידות מחוץ לנישואים שפרסמה הלמ"ס לא נכללו כלל נשים ערביות. 
זו של שאיפות אוניברסליות של גברים בנוגע לנישואים יש גם כמה  במסגרת כללית 
דפוסים סטנדרטיים. אחד מהם הוא הנורמה ארוכת השנים של "היפרגמיה השכלתית", 
כלומר נשים שנוטות להינשא לגברים משכילים מהן. דפוס זה רווח כיוון שבמשך תקופה 
הנחיתות  לנוכח  ואולם  להשכלה.  בנגישות  יתרון  היה  הערבית  בחברה  לגברים  ארוכה 
ההולכת וגוברת של הגברים בתחום ההשכלה, הוא נעשה הרבה פחות נפוץ בעולם. הוא 
הוחלף בשיעור נישואים נמוך יותר, סימטריה מגדרית רבה יותר במה שנוגע לרמת ההשכלה 
של בעלים ורעיות, ושיעור גובר של היפוגמיה השכלתית – כלומר נשים הנישאות לגברים 

.)Esteve et al., 2012; Goldstein & Kenney, 2001( משכילים פחות
דפוס נישואים סטנדרטי נוסף, שעומד במרכז ענייננו כאן, קשור ל"פער גילים בין בני 
זוג". כמעט בכל התרבויות המוכרות, פער הגילים הממוצע בין בני זוג הוא חיובי: היום, כמו 
בעבר, בעלים הם בדרך כלל מבוגרים מנשותיהם )Bozon, 1991(. כך גם בישראל. לפי 
הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2018 )הלמ"ס, 2020ב(, בקרב ישראלים נשואים בני 40 

ומטה פער הגילים הממוצע הוא 6 שנים אצל ערבים ושנתיים אצל יהודים/אחרים.
באוכלוסיות בעלות מבנה גילים שנראה כמו פירמידה – הצורה הקלאסית של אוכלוסייה 
הגברים  זוג משום שמספר  בני  בין  גדול  גילים  לפער  להגיע  יותר  קל   – צמיחה  בתהליך 
המבוגרים יותר, הממוקמים גבוה יותר בפירמידה, תמיד קטן ממספרן של הנשים הצעירות 
יותר – גם במקרים שבהם פער הגילים בין בני הזוג הוא שנים ספורות בלבד. שיטה פשוטה 
למדוד את הקשר הזה היא להתבונן ביחס גברים–נשים, מתוך התחשבות בפער הגילים 
זוג )ומתוך ההנחה המובלעת שבחירת בני הזוג היא אקראית(. לדוגמה,  הממוצע בין בני 
אם הממוצע הוא 6 שנים, כפי שהוא בקרב אוכלוסיית הערבים בני פחות מ-40, נשווה את 
היחס בין מספר הגברים בגיל נתון למספר הנשים הצעירות מהם בשש שנים. באוכלוסיות 
בעלות מבנה גילים שנראה כמו פירמידה )ויחס מינים סטנדרטי בלידה של 105 בנים על 
כל 100 בנות(, יחס זה של גברים–נשים בגיל הנישואים החציוני יהיה תמיד מעט פחות 
מ-1, גם כשמספר הבנים גדול מעט ממספר הבנות. ככל שפער הגילים בין בני הזוג גדל, 

היחס גדל.
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ניתן  לכך  ברור  סימן  הגברים.  אצל  בעיות  מתעוררות  משתנה  הגילים  כשמבנה 
 .25–16 בני  ערבים  בקרב  הגילים  במבנה  הברורה  בבליטה   ,1 בתרשים  לראות 
15 כל קבוצת גיל עוקבת צעירה יותר קטנה יותר מזו שמעליה  19 לגיל   כשיורדים מגיל 
)N19>N18>N17>N16>N15(. וכשיורדים מגיל 15 לגיל 7 בערך, כל קבוצת גיל עוקבת גדולה 
יותר מקודמתה רק במעט. עיוות רב-שנתי זה בדפוס הגילים הסטנדרטי הוא תוצאה של 
שני גורמים: הירידה החדה יחסית בשיעורי הפריון שהחלה בתחילת-אמצע שנות האלפיים; 
והקבוצה הקטנה יחסית של נשים שכעת הן בשנות השלושים המאוחרות לחייהן )שהגיעו 
לשיא הפריון בעשור הראשון של מאה זו(. תהיה הסיבה אשר תהיה, התוצאה היא שמספר 
הגברים והנשים הערבים בני 20 גבוה מהמספר בכל קבוצת גיל מתחת לקבוצה זו עד גיל 

6. זהו דפוס חדש ובולט.
תחזית  יסוד  על  מתאר,  התרשים  יותר.  ברורה  בצורה  הזה  בקשר  מתבונן   4 תרשים 
אוכלוסיית ישראל עד שנת 2040 )וינרב, 2020(, את היחס בין גברים ערבים בגיל הנישואים 
החציוני הנוכחי לנישואים ראשונים )25–28( ובין נשים שצעירות מהם ב-6 שנים – פער 
)23–26(. שתי עקומות  ובשנתיים   )24–21( ב-4 שנים  וכן  זוג –  בני  בין  הגילים הנוכחי 
נוספות אלו מראות כיצד ייראה היחס אם פער הגילים בין בני הזוג יקטן ויתקרב לרמותיו 
באוכלוסייה היהודית.6 בלי קשר לשאלה אם פער הגילים בין בני הזוג הוא 2, 4 או 6 שנים, 
אנחנו רואים שאף על פי שכיום היחס נמוך מ-1.0 – כלומר מספר הנשים בגיל הנישואים 
גדול מעט יותר ממספר הגברים – הוא עתיד לגדול בשנים הבאות. עד 2026 הוא יעלה על 
1.0. עד 2028 הוא יעלה על 1.05, ויישאר ברמה זו – על פי שני התרחישים בנוגע לפער 
הגילים בין בני זוג – עד 2030. היחס לא יֵרד שוב מתחת לשוויון )כלומר מתחת ליחס של 

1:1( עד 2040. 

בחישוב היחסים השתמשנו בנתונים מתחזית אוכלוסיית ישראל של מרכז טאוב )וינרב, 2020(.   6
בשנה נתונה בין 2020 ל-2040, פער גילים של חמש שנים בין בני זוג הוא היחס של                              .

        פער גילים של שנתיים בין בני זוג הוא היחס של                       .
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תרשים 4. היחס בין גברים ערבים בגיל הנישואים החציוני )25–28( לנשים ערביות 
שצעירות מהם בשנתיים, ב-4 שנים או ב-6 שנים
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עלייה זו ביחסים משמעה שלאורך פרק זמן ממושך, שיתחיל בסביבות 2026, יהיה מספרם 
בגיל  הנשים  של  ממספרן  בהרבה  גדול  לגברים  הנורמטיבי  הנישואים  בגיל  הגברים  של 

הנישואים הנורמטיבי לנשים.
לאמיתו של דבר יחסים אלו מבטאים אומדן חסר של ממדי הבעיה המתקרבת במהירות 
מתעלמים  שהיחסים  היא  אחת  סיבה  להתחתן.  המבקשים  צעירים  ערבים  גברים  לעבר 
כי  ידוע  הפוליגיניה,  שיעורי  על  מדויקים  נתונים  שאין  אף  רעיות(.  )ריבוי  מפוליגיניה 
בדואיות.  לא  ערביות  בקהילות  מאשר  יותר  בישראל  הבדואיות  בקהילות  נפוצה  היא 
פוליגיניים  הם  הבדואי  במגזר  הנישואים  מכלל  ש-20%  מראות  שפורסמו   הערכות 
 Abu-Rabia et al., 2008; Dinero,( וששכיחותם הולכת ועולה )Slonim-Nevo et al., 2008(
בנישואים  נמצאות  ערביות  נשים  כמה  להעריך  צורך  לנו  אין  זה  מאמר  לצורכי   .)2012
פוליגיניים. די לומר שפוליגיניה מצמצמת את מאגר הנשים הלא-נשואות, ולכן בחברה שבה 
השאיפה של גברים לנישואים היא אוניברסלית – כמו החברה הערבית בישראל – פוליגיניה 
אפשרית רק כאשר מבנה הגילים הוא בצורת פירמידה. ממצא זה זכה זה מכבר לביסוס
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כפי  משתנה  הגילים  מבנה  כאשר   7.)Goldman & Pebley, 1989( הדמוגרפיה  בתחום 
הגברים  כל  לא  הפוליגיניה  תימשך  בימינו, אם  בישראל  הערבית  באוכלוסייה  שהשתנה 
יוכלו להינשא. כפי שסיכם זאת לאחרונה האקונומיסט )The Economist, 2021(: "רעיות 
על  רווקוּת ממשית הרובצת  לגברים בחלק העליון של הפירמידה פירושו סכנת  מרובות 

גברים בחלקה התחתון". 
ערביות  נשים  של  ההשכלה  ברמת  העלייה  של  ההשפעה  הוא  השני  המסבך  הגורם 
הערביות  הנשים  בשיעור  גידול  נצפה  האחרונות  השנים  בארבעים  להינשא.  נכונותן  על 
 .)Shtarkman, 2018( "הבוחרות שלא להינשא. בערבית כונתה תופעה זו "ענפים נבולים
 )Okun, 2013( אוקון .)Lewin, 2012( גידול זה יוחס קודם כול לעלייה בהשכלת הנשים
שיותר  מעריכה  היא  הזה.  הגידול  את  מאשרת  והיא  יותר,  עדכניים  בנתונים  השתמשה 
לא  מעולם  לחייהן  המוקדמות  הארבעים  בשנות  בישראל  המוסלמיות  מהנשים  מ-11% 

נישאו.
היחסים המשוערים המוצגים בתרשים 4 אינם מביאים בחשבון פוליגיניה או את שיעורן 
הגבוה של נשים שסביר להניח שלא יינשאו – שיעור שיכול לעלות אף יותר. אילו הביאו 

אותם בחשבון היו הקווים גבוהים יותר. 

השלכות אפשריות על נישואים ויחסי מגדר
החברה הערבית בישראל תצטרך להתאים את עצמה להשלכות של השינויים המתחוללים 
גילים  מבנה  צירוף של   – ובתחום ההשכלה  הדמוגרפיה  בתחום  ובעונה אחת  בעת  כעת 
משתנה ושינויים בהרכב מאפייני ההשכלה. נתמקד כעת בשינויים שיתרחשו ככל הנראה 

בדפוסי הנישואים וביחסי המגדר. 
סדרת השינויים הראשונה קשורה לנשים ערביות צעירות. שיעורי ההשתתפות בשוק 
זמן רב מאחורי אלה  זה  העבודה בקרב נשים ערביות, כולל נשים משכילות, מדשדשים 
נשים  בקרב  גדול  פחות  הרבה  זה  הפרש  כי  אם   – גדול  בהפרש  היהודיות,  הנשים  של 
בעלות השכלה גבוהה. שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה נוטה לרדת 
 בחדות לאחר נישואים ולידה, שלא כמו אצל נשים יהודיות )לסקירה של מגמות אלו ראו 

 .)Sabbah-Karkabi & Stier, 2017

זמינותן של נשים צעירות גדלה כאשר קבוצות הגיל  ההשפעה המצמצמת של הפוליגיניה על   7
של הנשים הללו מתכווצות. למשל, במקום שבו ל-10% מהגברים בני 40–49 החיים באוכלוסייה 
צומחת יש אישה שנייה בת 20–29, הרי כיוון שקבוצת גיל מבוגרת זו קטנה בהרבה מקבוצת הגיל 
הצעירה – לא תצמצם הפוליגיניה במידה ניכרת את זמינותן של נשים לא נשואות לקבוצות של 
גברים צעירים יותר. ואולם ככל שמבנה הגילים בחברה משתנה, וקבוצות גיל צעירות מתכווצות 
יחסית לקבוצות מבוגרות יותר, השפעתה של הפוליגיניה על זמינותן של נשים צעירות גוברת. 
אותה קבוצת גברים )10%( בני 40–49 "תצרוך" שיעור גדול יותר מן הנשים הזמינות בנות 20–29.
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בהנחה שהעלייה ברמת ההשכלה תדחף את הנשים הערביות לשוק העבודה – ככלל, 
מן  וגדל  הולך  שיעור   –  )Hadad Haj-Yahya et al., 2018( הפרט  במישור  בהכרח  ולא 
הנשים האלה יהיו עצמאיות יותר מבחינה פיננסית.8 בשילוב מספרן הקטן יחסית למספר 
הערביות  הנשים  בשיעור  לעלייה  אפוא  לצפות  יכולים  אנחנו  השאפתניים,  המחזרים 
המשיגות מרחב תמרון גדול יותר במסגרת המשפחה שנולדו אליה והמשפחה שהצטרפו 
הגיל  בקבוצות  המצב  לעומת  זאת  בכלל.  ובחברה  להינשא,  בחרו  אם  בנישואיהן,  אליה 
הבוגרות יותר. תהיה אשר תהיה הדרך שבה יבחרו להשתמש במרחב התמרון האמור, היא 
בוודאי תכלול בחירה רבה יותר בשאלות כמו האם להינשא, מתי להינשא, איפה לגור ואיך 
לבחירה אישית, המתבטאת  נשואה. הלגיטימציה המתרחבת  להישאר  ואף האם  לחיות, 
במספר רב יותר של נישואים שיסודם ב"יוזמה עצמית", "יוזמה זוגית" או "בחירה אישית", 
והיא קשורה ישירות לעלייה ברמת ההשכלה, בעיקר בקרב נשים.  גלובלית  היא תופעה 
בייחוד במזרח התיכון ובארצות צפון אפריקה, נישואים מתוך בחירה אישית זכו ב-50 השנים 
האחרונות לאטרקטיביות הולכת וגדלה )Mernissi, 1989; Shaaban, 1988(, בעיקר בקרב 
 El-Feki, 2013, p.( בוגרי אוניברסיטה ובקרב אנשים שמזהים את עצמם כמודרניים יותר
Kavas & Thornton, 2013; Manglos & Weinreb, 2017 ;32(. בישראל במיוחד סימנים 
ערבים שמתגוררים  צעירים  זוגות  וגדל של  הולך  אוטונומיה מתבטאים במספר  אלו של 
בערים שפעם נחשבו יהודיות ולא מעורבות – למשל, נוף הגליל וכרמיאל בצפון, ערד ובאר 
 שבע בדרום; וכן במספר הולך וגדל של גירושים בכלל הקהילות הערביות. כפי שמראה 
גדל  ו-2019   2004 בין השנים  5, שיעור השינוי בשיעורי הגירושים היה דרמטי.  תרשים 
שיעור הגירושים הגולמי )מספר מקרי הגירושים לאלף נפש( ביותר מ-50% בקרב מוסלמים 
ודרוזים, ויותר מפי שניים בקרב נוצרים )ערבים ולא ערבים(. בקרב יהודים, לעומת זאת, 
שיעור הגירושים הצטמצם מעט. למעשה, בתקופה שבין 2009 ל-2019, שיעור הגירושים 
עד  יהודים  בקרב  הצפוי  משיעורו  גבוה  היה  ישראלים  מוסלמים  בקרב  שנצפה  הגולמי 

.2023

זה אינו בהכרח המצב בכל האוכלוסיות הערביות. למשל, שיעור השתתפותן של נשים ערביות   8
 )Read & Oselin, 2008( אמריקאיות משכילות מאוד בשוק העבודה נמוך מהממוצע. ריד ואוסלין
כאמצעי  נתפסות  הגבוהה  ההשכלה  בתחום  זו  מאוכלוסייה  נשים  של  ששאיפותיהן  טוענות 
משהן  יותר  אתנו-דתית  וזהות  משפחתית  סולידריות  על  ולשמירה  ילדים  של  מוצלח  לִחברוּת 

נתפסות ככרטיס כניסה לשוק העבודה.
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תרשים 5. מגמות בשיעור הגירושים הגולמי, לפי תת-אוכלוסייה
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לפחות   – ערביות  נשים  של  הנישואים  בדפוסי  הצפויים  השינויים  מכל  המרתק  אולי 
הוא   – בכללותה  הישראלית  החברה  של  הבסיסי  החיים  מרקם  על  ההשלכות  מבחינת 
להינשא  הבוחרות  הערביות  הנשים  בשיעור  לעלייה  מובילה  להינשא"  "למי  כשהשאלה 
לישראלים שאינם ערבים. לפי נתוני מפקד האוכלוסין 2008, 2.1% מן הגברים הישראלים 
היהודים היו נשואים לנשים פלסטיניות, שכמעט כולן היו ערביות נוצריות. במחקר איכותני 
ניידוּתן הפיזית של  זו, כרכבי סבאח מצביעה על התפקיד שממלאת  שהתמקד בתופעה 
נשים משכילות, "שהפחיתה את השליטה החברתית של הקהילה שלהן על חייהן הפרטיים 
 .)Karkabi-Sabbah, 2017( "והגדילה את ההזדמנויות שלהן לפגוש בני זוג מקבוצת הרוב
מטענתה שתופעה זו רווחת בעיקר בקרב נשים ערביות משכילות מאוד עולה גם שכיוון 
שעצמאותן החברתית של נשים ערביות גוברת בד בבד עם העלייה ברמת ההשכלה שלהן, 
שבהם  יותר,  אף   )assortative mating( בררניים"  ל"זיווגים  ותוביל  תימשך  זו  מגמה 
מאפיינים משותפים של השכלה ומעמד רומסים דפוסים ישנים יותר של אנדוגמיה דתית. 
זוגות בין- מפתה לראות זאת כמקבילה הישראלית של התופעה ההולכת ומתרחבת של 
 Monden & Smits, 2005;( אתניים או בין-גזעיים שניתן למצוא במגוון חברות מערביות
Qian & Lichter, 2011(. אכן, בהחלט אפשר לראות כאן סימנים להיחלשות מסוימת של 
הגבולות האתניים והדתיים בין קהילות. עם זאת, בישראל הגבולות האלה עדיין נוקשים 
יחסית, כך שתופעה זו תישאר כנראה שולית למדי, בייחוד בנישואים בין נשים מוסלמיות 

לגברים יהודים.
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דפוסי הנישואים של גברים ערבים ישתנו אף הם. המחסור היחסי בנשים והאוטונומיה 
המורחבת של מי שפנויות לכאורה, פירושם ששיעור הולך וגדל של גברים ערבים לא יוכל 
גברים  של  בשאיפות  שינוי  יחול  שלא  כמובן,  בהנחה,   – להינשא  שאיפותיו  את  לספק 
להינשא – אלא אם כן תהיה בחברה הערבית קבלה רבה יותר של הסדרי נישואים חלופיים.
היא  על הדעת  הכי מתקבלת  יוצאת, האפשרות  הגירה  הגברית, מלבד  מנקודת המבט 
לייבא כלות מחברות אחרות, עניות יותר. זה היה הפתרון בחברות אמידות אחרות שיש בהן 
מחסור בנשים לנישואים )Kim, 2009; Lee et al., 2006(. יש לכך גם תקדימים מקומיים: 
דינרו )Dinero, 2012( תיעד גברים בדואים שייבאו מהגדה המערבית ומירדן נשים למטרת 
יוכלו להפיק  נישואים פוליגיניים. עם זאת, לא ברור אם הגברים הערבים העניים ביותר 
תועלת ממנגנון זה. נוסף על כך, היקף הייבוא הנדרש כדי לעמוד בצרכים הצפויים עלול 
של   10%–5% בשיעור  עודף   )1( של  משילוב  למשל,  הזמינה.  האספקה  מן  גדול  להיות 
גברים בגיל הנישואים; )2( מאגר גדל של נשים צעירות שאינן רוצות להינשא; ו-)3( צמצום 
מאגר הנשים הצעירות עקב פוליגיניה של גברים עשירים – עולה שעד שנת 2030 בערך 
יהיה צורך "לייבא" כ-20% מן הרעיות החדשות. גם אם היקף זה של ייבוא כלות יאפשר 
משפחות,  איחוד  חוק  בישראל  שמעורר  הפוליטיים-לאומיים  המתחים  עם  להתמודד 
ייתכן שיהיו מחסומים אחרים. ראשית, הגירה יוצאת של יותר מדי נשים ממקום מסוים 
זה יש גם להביא בחשבון  ובהקשר  עלולה לחסל את שוק הנישואים של מקום המוצא, 
ששיעורי הפריון בגדה המערבית ובמדינות השכנות יָרדו גם הם בעקביות לאורך 20 השנים 
האחרונות. שנית, בהתחשב בכך שבחברה הערבית, נישואים בתוך המשפחות המורחבות 
וביניהן הם גם סוג של חליפין )ראו למשל Holy, 1996(, כלות אינן יכולות לנוע רק בכיוון 

אחד. צריכה להיות תנועה מפצה – לפחות חלקית – גם בכיוון השני.
הוא  הקהילות,  בין  והדתיים  האתניים  הגבולות  של  ההיחלשות  בעקבות  נוסף,  פתרון 
הגברת נישואי התערובת בין גברים ערבים לנשים ישראליות שאינן ערביות. גם זו תופעה 
ערביות  נשים  של  התופעה  כמו  ושלא  יותר,  נפוצה  ונעשית  הולכת  היא  אבל  שולית, 
הנישאות לגברים יהודים כמוזכר לעיל, היא אינה מוגבלת לשכבות העליונות של המעמד 

.)Sabbah-Karkabi, 2021( העובד והמשכיל
לבסוף, מלבד הבחירה אם להתחתן ועם מי, ישפיעו שינויים אלו בדמוגרפיה ובהשכלה 
ככל הנראה גם על יחסי מגדר באופן כללי. במובן זה, המחקר על יחסי מגדר בחברות אחרות 
שבהן הלך וגבר יתרון ההשכלה של נשים מציג תמונה מעורבת. מצד אחד, ישנם סימנים 
שיתרונן ההולך וגובר של הנשים בתחום ההשכלה מגדיל את שיעור הנשים הבוחרות שלא 
להינשא. מסלול אל-נישואים זה רווח במיוחד בקרב נשים משכילות שאינן מן האליטה, 
 Goldstein & Kenny,( שמתקשות במיוחד למצוא בן זוג בעל רמת השכלה דומה לשלהן
אינו מוליך  יתרון האישה בתחום ההשכלה  2001(. בדומה לכך, בתוך הנישואים עצמם, 
שני,  מצד   .)García-Román, 2021( הבית  עבודות  של  יותר  שוויונית  לחלוקה  בהכרח 
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ספרות המחקר טוענת שאי שוויון מתמשך בנישואי בני זוג בעלי אותה רמת השכלה יכול 
להיות תופעה זמנית. בארצות הברית, למשל, רמת השכלה גבוהה יותר של האישה לעומת 
הגבר הייתה בעבר גורם סיכון לגירושים. היום זה כבר לא כך, שכן הציפיות המגדריות של 

9.)Schwartz & Han, 2014( גברים ונשים בתוך הנישואים השתנו
קשה לומר כיצד יתבטא יתרון ההשכלה של נשים בקהילות הערביות בישראל. מחקרים 
המשכילות  מהנשים  חלק  לפחות  בקרב  גובר  תסכול  תיעדו  האחרון  מהזמן  איכותניים 
של  החמרה   – שנישאו  הנשים  בקרב  וכן   ,)Hadad Haj-Yahya et al., 2018( יחסית 
קונפליקט התפקידים שהן נתונות בו בשעה שהן מלהטטות בין העבודה בחוץ ובין עבודות 
הבית )Vitman-Schorr & Ayalon, 2020(. אם נשים בצד את הנושא של "רצח על רקע 
כבוד המשפחה" – יש כמה מקרים כאלה כל שנה )גראבלי, 2021(, ויש סימנים להבדלי 
 Ne’eman-Haviv,( ונשים ערביות למקרים אלו  מגדר חשובים ביחסם של גברים ערבים 
שהן  התפקידים  וקונפליקט  נשואות  נשים  של  שהתסכול  לטעון  הגיוני  נראה   –  )2021
נתונות בו יגבירו את רמת המתח ביניהן ובין בעליהן המשכילים פחות, או מחותניהן. ימים 
יגידו כיצד מתחים אלו יבואו לידי ביטוי. עד כה יש סימנים שההשפעות הן שליליות – 
ומכאן שיעורי הגירושים הנוסקים בתרשים 5. ואולם בטווח הארוך ייתכן שההשפעות יהיו 
חיוביות יותר אם תהיה הגדרה מחודשת של הציפיות המגדריות ואולי גם התרחקות נוספת 
של זוגות צעירים ממגורים סמוך להורים ותחת עינם הפקוחה והשמרנית של המחותנים.10

הנישואים  התפרקות  על  ההשכלה  בתחום  נשי  יתרון  של  השפעתו  על  מקבילים  ממצאים   9
להינשא  הבחירה  של  ארטיפקט  אינה  להתגרש  בסיכויים  זו  שהפחתה  מראים   בספרד 

 .)Bernardi & Martínez-Pastor, 2011(
על  ובהשכלה  בדמוגרפיה  אלו  שינויים  של  האפשריות  ההשפעות  מן  מתעלמים  אנחנו   10
במהלך  ירד  בישראל  הקרובים  נישואי  ששיעור  אף  דודים(.  בני  )נישואי  קרובים  נישואי 
ה-24%–30%  של  בטווח  נותרו  הם  האחרון  בזמן  שהתרחשו  בנישואים  האחרונים,   העשורים 
)Na’amnih et al., 2015; Sharkia et al., 2016(. גם לכך יש חשיבות משום שכתוצאה מכך 
זכר(,  דוד  מבן  סביר  גילים  בטווח  )שהן  המורחבת  במשפחה  הפנויות  הנשים  מאגר  מצטמצם 
וגם, באופן כללי יותר, האטרקטיביות של נישואי קרובים בעיני הגברים )עד כמה שהם מודעים 
בתקופתנו  בפריון  הירידה  כמובן,  יותר,  הרחוק  בטווח  להישמר.  עשויה  בנישואים(  למגבלות 

.)Barakat & Basten, 2014( תפחית באופן משמעותי את המקרים של נישואי קרובים
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סיכום
אחת התובנות העיקריות של הדמוגרפיה כדיסציפלינה היא שמבנה האוכלוסייה מבחינת 
כדור  אינם  הרמזים  לעתיד.  באשר  רמזים  ומספק  היסטוריים  אירועים  משקף  ומין  גיל 
גורל.  אינה  דמוגרפיה  אחרות,  במילים  מוחלטות.  תחזיות  מאפשרים  אינם  הם  בדולח: 
היא פשוט משרטטת גבולות מבניים מסוימים שבתוכם אנשים פועלים. במובן זה אפשר 
לראות בעלייה ברמות הפשיעה בקהילות הערביות ובלחצים המתרגשים על שוק הנישואים 

הערבי תוצאות צפויות של חוסר האיזון במבנה הגילים באוכלוסייה הערבית בישראל.
הצעירה  הערבית  האוכלוסייה  של  משקלה  אחת  ובעונה  שבעת  הוא  המרכזי  טיעוננו 
גדלים  ההשכלה  בתחום  המגדריים  ההבדלים  לשיאו,  מגיע  ישראל  אוכלוסיית  בכלל 
ושיעורי התעסוקה בקרב גברים ערבים צעירים יורדים. שילוב זה של חוסר איזון דמוגרפי 
ויתרון גובר לנשים בתחום ההשכלה מסביר חלקית את העלייה הנמשכת בפשיעה אלימה. 
בטווח הקצר והבינוני הוא אף יביא לידי שינויים בדפוסי הנישואים וביחסי המגדר באופן 

כללי. כל אחד מן השינויים האלה יהדהד בחברה הישראלית כולה.
הגיל  קבוצות  יהיו  הבאות  השנים  ב-10–15  לנצלן.  שראוי  הזדמנויות  יש  זאת,  עם 
באוכלוסייה הערבית המגיעות לבגרות קטנות יותר – במספרים מוחלטים – מן הקבוצה 
הנוכחית של מבוגרים צעירים. יש כאן חלון הזדמנויות לפעול לשיפור ההישגים והמיומנויות 
בתחום ההשכלה, בייחוד בקרב גברים ערבים צעירים, ולהבטיח את מעורבותם החברתית 
והכלכלית. דוגמאות לפעולות כאלה יכולות להיות סוג מסוים של שירות לאומי משמעותי, 
מיומנויות כלליות המשמשות לעיתים קרובות יעדים של מיזמי השקעה חברתית במדינות 
יותר, או כל דרך  2020(, הכשרה טכנולוגית ממוקדת  רווחה, לרבות ישראל )גל ואחרים, 
ובראשונה  ובראש   – למנהיגים  גם  דומה,  באופן  העבודה.  בשוק  עמדות  לשפר  אחרת 
למנהיגים מקומיים של קהילות ערביות – ייפתח חלון זמן שבו הם יוכלו להכין את הגברים 
הערבים הצעירים לחברה פחות פטריארכלית שבה שיעור הולך וגדל מן הנשים משכילות, 

משתתפות בשוק העבודה ועצמאיות יותר בהשוואה לדורות הקודמים.
חיוני שצעדים אלו יינקטו. אם ישראל לא תשכיל להפיק תועלת מקבוצת הגיל הצעירה 
הגדולה הזאת, או אם יותר מדי משפחות ערביות יתנגדו להשתלבותם של בניהן הצעירים 
בחיי החברה והכלכלה במדינה, את המחיר תשלם החברה הישראלית כולה – אם באובדן 
כישרונות, אם באובדן פריון עבודה ואם באלימות גואה. אך את המחיר היום-יומי ישלמו 

החברה הערבית, המשפחות הערביות, ואולי יותר מכול – הנשים הערביות. 
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