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י י הערב ם הכלכל רו הפו

מטרות  ללא  עצמאי  מחקר  מכון  הינו  )ע״ר(  הערבי  הכלכלי  הפורום 
רווח, אשר עוסק בעריכת מחקרי מדיניות כלכלית-חברתית של החברה 
יישומיים  מחקרים  עורך  הערבי  הכלכלי  הפורום  בישראל.  הערבית 
ומחקרי מדיניות בסטנדרטים המדעיים הגבוהים ביותר בתחומי הכלכלה 
והחברה במטרה להוביל לשינוי אמתי-מהותי במעמדה הכלכלי-חברתי 
של החברה הערבית בישראל, בין היתר, על דרך הנגשת מחקריו לקובעי 

המדיניות ומקבלי ההחלטות במדינה.

המועדון של אנשי ונשות עסקים ערבים שהקים הפורום הכלכלי הערבי 
מתוך   – הערבי  הכלכלי  הפורום  מחקרי  של  מעשי-יישומי  תרגום  הינו 
חיזוק  של  העיקרי  המנוע  הם  הערבים  העסקים  ונשות  אנשי  כי  הבנה 
היכולות  להעצמת  נועד  המועדון  הערבית.  בחברה  הכלכלה  וצמיחת 
העסקים  ונשות  אנשי  העצמת  דרך  הערבית,  החברה  של  הכלכליות 
פעילותו,  במסגרת  וכישוריהם.  יכולותיהם  בפיתוח  וסיוע  הערבים 
ערך  לניירות  הבורסה  ערך,  ניירות  רשות  עם  פעולה  בשיתוף  המועדון, 
בתל אביב, איגוד הדירקטורים בישראל )IDU(, העיתון הכלכלי גלובס 
ואחרים, מעביר קורסים וסדנאות בתחום הפיננסי לאנשי ונשות עסקים 
ערבים, מקים כנסים כלכליים-מקצועיים; ואף מנהל צוות מקצועי מתנדב 
המייעץ לעסקים ערבים בתקופות משבר, לרבות בתקופת מגפת הקורונה.

מסמך זה הוא חלק מסדרה של דו״חות מטעם הפורום הכלכלי הערבי. 
במסגרת פעילות הפורום לחיזוק מצבה הכלכלי-חברתי של האוכלוסייה 
מקרו-כלכליים  בנושאים  רבעוניים  דו״חות  יפורסמו  בישראל,  הערבית 
שיש להם חשיבות מכרעת לחברה הערבית. בכל רבעון יתפרסם דו״ח 
קצר וממוקד סביב ההתפתחויות המרכזיות בתחום מוגדר ובעל השלכות 

רחבות על רמת החיים.

** דו״ח זה נכתב בסיוע הלמ״ס ועל כך תודתנו נתונה למרב אורן, מנהלת 
אגף בכיר מיקרו כלכלה בלמ״ס, על אספקת הנתונים והליווי המקצועי. כמו 
כן, תודה רבה לד״ר לריסה פליישמן, ראש תחום מחקר בלמ״ס, על הפקת 
הנתונים. תודה גם לגלעד ברנד מחטיבת המחקר בבנק ישראל על הערותיו 

המועילות.

ברק ן  ו ארנ

כלכלן וחוקר עצמאי. עוסק בתחומי מדיניות כלכלית, מקרו-כלכלה ושוק 
העבודה. בעברו היה חוקר בחטיבת המחקר בבנק ישראל ופרסם עבודות 

בנושא תחבורה ותעסוקה בחברה הערבית.
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