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תקציר
מחקר זה בוחן אפליה מצד לקוחות יהודים נגד עובדים ערבים בשוק לשירותים עתירי 
נתונים  נבחנו  במחקר  בישראל.  והובלה(  שיפוץ  ניקיון,  צביעה,  כגון  )שירותים  עבודה 
התואמים  ממצאים  ממנו  ועולים  טבעי,  ובניסוי  בסקרים  אינטרנט,  באתרי  שנאספו 
של  ניכר  שיעור  ראשית,   .)Becker, 1957( לקוחות  מצד  אפליה  של  הקלאסי  למודל 
לקוחות יהודים מעדיף לקבל שירותים כאלו מחברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד; 
עובדים  לשכירת  באשר  החברות  החלטות  עם  מתואמות  הלקוחות  העדפות  שנית, 
ערבים; שלישית, מחירי השירותים שמציעות חברות המעסיקות עובדים ערבים נמוכים 

מאלה שמציעות חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד.

אפליה מצד לקוחות: 
* ממצאים מישראל
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א. מבוא
המחקר התיאורטי בנושא של אפליה בשווקים החל עם ספרו פורץ הדרך של הכלכלן 
 .The Economics of Discrimination )Becker, 1957( בקר  גארי  נובל  פרס  זוכה 
כמו  מיעוט,  בקבוצות  חברים  של  העבודה  בשוק  הנחות  למצבם  שהמקור  טען  בקר 
או  לעבודה  עמיתים  מעסיקים,  של  מפלות  העדפות  הוא  הברית,  בארצות  שחורים 
והן האמפירית, התמקדה  הן התיאורטית  לקוחות. מרבית הספרות שהתפתחה מאז, 
מועטה  לב  תשומת  קיבל  הלקוחות  העדפות  של  והתפקיד  מעסיקים,  מצד  באפליה 
זו. המאמר מבוסס על מאמר קודם  בלבד. המאמר הנוכחי תורם לספרות מצומצמת 
שלנו )Bar and Zussman, 2017(, שבו אפשר למצוא פירוט והרחבה במספר רב של 

סוגיות.

מודל האפליה מצד לקוחות של בקר מניח שהשוק לשירותים ושוק העבודה פועלים 
באופן תחרותי, ובפרט שכל החברות הפועלות בשוק מספקות שירות הומוגני ולכל 
העובדים פריון עבודה זהה. ההנחה הקריטית של המודל היא שלחלק מהלקוחות יש 
העדפות מפלות: הם מעדיפים לקבל שירותים מחברי קבוצת הרוב. בתנאים מסוימים 
העדפות אלו מפחיתות את הביקוש לעובדים מקבוצת המיעוט ואת השכר היחסי 
שלהם. בשל כך, חברות הפועלות בשוק צריכות לבחור בין שתי אפשרויות: הראשונה 
היא להעסיק עובדים מקבוצת המיעוט בשכר נמוך ולגבות מחירים נמוכים מלקוחות 
שאינם מפלים, והשנייה – להעסיק עובדים מקבוצת הרוב בשכר גבוה ולגבות מחירים 

גבוהים מלקוחות מפלים.1

המחקר הנוכחי מתמקד באפליה מצד לקוחות יהודים נגד עובדים ערבים בישראל. 
ערבים הם כחמישית מאזרחי ישראל, והם מאופיינים בתוצאות טובות פחות בשוק 
 )Bar and Zussman, 2017( העבודה יחסית ליהודים. כך, לדוגמה, במחקר קודם
הראינו כי השכר השעתי של גברים ערבים בגילי העבודה המרכזיים )25–54( 
המועסקים במשרה מלאה נמוך בכ-16% מזה של יהודים.2 עדויות אנקדוטליות מרמזות 

כי ההעדפה להעסקת עובדים יהודים היא תופעה נפוצה.

על בסיס המודל של בקר ועל רקע עדויות אנקדוטליות אלו, מחקר זה מנסה לתת 
מענה שיטתי לכמה שאלות: )1( באיזו מידה מעדיפים לקוחות יהודים לקבל שירותים 
מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים? )2( האם העדפות הלקוחות מתואמות עם 

1  אם שיעור הלקוחות שאינם מפלים גדול מספיק או אם ההיצע היחסי של עובדים מקבוצת המיעוט 
נמוך מספיק, חברות המעסיקות עובדים מקבוצת המיעוט ואלו המעסיקות עובדים מקבוצת הרוב יגבו 

מחירים זהים.
2  הניתוח מבוסס על נתונים מתוך סקר הוצאות והכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 
2013, וכולל פיקוח על מאפיינים סוציו-דמוגרפיים )כמו גיל ומצב משפחתי(, השכלה, ענף כלכלי 

ומקצוע.

רויטל בר ואסף זוסמן 



4

דפוסי שכירת העובדים של החברות? )3( האם חברות המעסיקות עובדים ערבים גובות 
מחירים נמוכים יותר מאלו המעסיקות עובדים יהודים בלבד?

 ,)labor intensive services( המחקר מתמקד בשוק לשירותים עתירי עבודה
כלומר שירותים שייצורם דורש תשומה גדולה של גורם הייצור עבודה יחסית לגורמי 
ייצור אחרים – לדוגמה צביעה, ניקיון, שיפוץ והובלה. להתמקדות בשוק זה יש כמה 
יתרונות מתודולוגיים. ראשית, בניגוד לענפים אחרים שבהם שיעור גבוה מהעובדים 
הם ערבים, כמו בניין וחקלאות, ענף זה מתאפיין באינטראקציה רבה יחסית בין עובדים 
ללקוחות, אשר מתרחשת פעמים רבות בבית הלקוח. שנית, לקוחות יכולים לבחור 
לשלם מחירים גבוהים יותר כדי לקבל שירותים מעובדים יהודים במקום מעובדים 
ערבים. שלישית, שכר העבודה הוא מרכיב מרכזי של עלויות הייצור, ולכן נוכל לצפות 
להבדלים של ממש במחירי השירותים בין חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד 

לחברות המעסיקות עובדים ערבים.

הנחת המפתח במודל של בקר היא שלחלק מהלקוחות יש העדפות מפלות. כדי 
לבחון את תקפותה של הנחה זו בקונטקסט הנוכחי ערכנו סקר טלפוני בקרב הציבור 
הרחב בין אוגוסט לדצמבר 2015. בסקר שאלנו את המשתתפים לגבי עמדותיהם כלפי 
עובדים ערבים ועובדים יהודים, ואמדנו את הנכונות שלהם לשלם פרמיה כדי לקבל 
שירות מסוים )צביעת דירה( מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים. באוקטובר 
2015, במהלך ביצוע הסקר, פרצה “אינתיפאדת הסכינים”. ניצלנו ניסוי טבעי זה כדי 

לבחון את ההשפעה של הסלמה באלימות על רקע אתני על עמדות מפלות.

תוצאות סקר הלקוחות הראו כי חלק ניכר מהמשתתפים מוכן לשלם פרמיה על 
מנת לקבל שירות מחברה המעסיקה עובדים יהודים בלבד. תגובות המשתתפים הראו 
כי נכונות זו קשורה באופן הדוק לאמונה כי עובדים ערבים מסוכנים לביטחונם האישי 
יותר מעובדים יהודים. כמו כן מצאנו כי שיעור המשתתפים המוכנים לשלם פרמיה 
עלה בעקבות פרוץ “אינתיפאדת הסכינים”, ועלייה זו הייתה חדה במיוחד באזורים שהיו 

חשופים יותר להסלמה באלימות.

המודל של בקר צופה כי חברות יביאו בחשבון את העדפות הלקוחות בעת שכירת 
עובדים, וכי חברות המעסיקות את בני קבוצת המיעוט יגבו מחירים נמוכים יותר עבור 
השירותים שהן מספקות בהשוואה לחברות המעסיקות את בני קבוצת הרוב בלבד. על מנת 
לבחון אם תחזיות אלו מתממשות, אספנו וניתחנו מידע משני אתרי האינטרנט המובילים 
בישראל המספקים מידע על חברות שירותים מהסוג הרלוונטי: מידרג ומקצוענים. 
אספנו מידע מחברות בבעלות יהודים בלבד תוך התמקדות בכמה תחומי שירותים.

עבור כל אחת מהחברות אספנו מהאתרים פרטי קשר ואת דירוג שביעות הרצון 
הממוצע של לקוחות קודמים. בשלב הבא יצרנו קשר עם החברות, ביקשנו הצעות 

אפליה מצד לקוחות: ממצאים מישראל



5

מחיר עבור שירותים מוגדרים היטב ושאלנו את הבעלים אם הוא מעסיק ערבים. 
לאחר כמה שבועות ערכנו סקר )כביכול בלתי תלוי( בקרב בעלי החברות. בסקר אספנו 
מידע על העמדות של בעלי החברות לגבי עובדים ערבים ועובדים יהודים. באמצעות 
שילוב תוצאות הסקר עם המידע שהתקבל קודם לכן מבעלי החברות יכולנו לקבוע 
את הגורמים המתואמים עם העסקת עובדים ערבים בחברה, וכן לקבוע אם חברות 
המעסיקות עובדים ערבים אכן גובות מחירים נמוכים יותר מחברות המעסיקות עובדים 

יהודים בלבד.

בהתאם לתחזיות המודל של בקר, מצאנו כי העסקת עובדים ערבים על ידי החברות 
מתואמת באופן מובהק עם העדפות הלקוחות ועם מחירי השירותים שהחברות 
מציעות. כ-80% מהמעסיקים שהשתתפו בסקר בעלי החברות הסכימו עם המשפט 
“לקוחות יהודים מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים מאשר מעובדים ערבים”. מבין 
המשפטים השונים שעבורם ביקשנו את תגובת המעסיקים, התגובה למשפט זה הייתה 
מתואמת באופן החזק והמובהק ביותר עם העסקת עובדים ערבים בחברה. כמו כן מצאנו 
עדויות מובהקות לפערי מחירים: כשכל שאר התנאים שווים )כולל דירוג שביעות הרצון 
הממוצע של הלקוחות(, חברות המעסיקות עובדים ערבים גובות מחירים הנמוכים בכ-

15% מהמחירים שגובות חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד.

הספרות המחקרית הקיימת בנושא אפליה מצד לקוחות היא, כאמור לעיל, 
מצומצמת יחסית. שני מחקרים מוקדמים מצאו עדויות לאפליה מצד לקוחות נגד 
 Kahn and( שחקנים שחורים בליגות המקצועיות לכדורסל ולבייסבול בארצות הברית
Sherer, 1988; Nardinelli and Simon, 1990(. ניסוי שדה שנערך בארצות הברית 
)Neumark, 1996( מצא עדויות לאפליה מצד לקוחות נגד מלצריות במסעדות. כמה 
מחקרים בחנו כיצד ההרכב האתני )או הגזעי( של הלקוחות משפיע על דפוסי שכירת 
עובדים של חברות, וכיצד מידת ההתאמה בין ההרכב האתני של הלקוחות להרכב 
 Holzer and Ihlanfeldt,( האתני של העובדים משפיעה על היקף המכירות של חברות
Leonard, Levine, and Giuliano, 2010; Combes et al., 2016 ;1998(. במרבית 

המחקרים מסוג זה נמצאו עדויות התואמות לתחזיות המודל של בקר.

התרומה המרכזית של המחקר הנוכחי לספרות על אפליה מצד לקוחות טמונה 
בגישתו הישירה. מחקרים קודמים הסתמכו על תוצאות נצפות בשוק העבודה או בשוק 
לשירותים – כמו שכר או מחירים – כדי להסיק כי ללקוחות יש העדפות מפלות. בניגוד 
לכך, במחקר זה אנחנו תופסים באופן ישיר עמדות מפלות ומקשרים אותן לתוצאות 
בשווקים. השימוש בגישה זו מתאפשר נוכח היחסים המתוחים מאוד בין הקבוצות 
האתניות בישראל והעובדה כי ישראלים רבים מביעים בחופשיות עמדות מפלות. מעבר 
לכך, מחקר זה תורם להבנה של הפערים הגדולים והעקביים בתוצאות בשוק העבודה 

בין ערבים ויהודים בישראל.

רויטל בר ואסף זוסמן 
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ב. מתודולוגיה

1. סקר לקוחות
 3.2015 דצמבר  ועד  מאוגוסט  בוגרים  יהודים  של  מדגם  בקרב  נערך  הטלפוני  הסקר 
הסקר כלל כ-2,000 משתתפים – מחציתם נסקרו לפני תחילת “אינתיפאדת הסכינים” 
על  סטנדרטיות  שאלות  כלל  הסקר  של  הראשון  החלק  מכן.  לאחר  השנייה  והמחצית 
עובדים  לגבי  המשתתפים  בעמדות  התמקד  השני  וחלקו  סוציו-דמוגרפיים  מאפיינים 

יהודים וערבים. 

מרכיב מרכזי בחלק השני היה הצגת תרחיש היפותטי שבו המשתתף מעוניין לצבוע 
את דירתו ושוקל שכירת חברה לביצוע המטלה. בעל החברה )יהודי( יכול לשלוח צוות 
של עובדים יהודים או צוות של עובדים ערבים. המשתתף נשאל מי מבין הצוותים יבצע 
את העבודה באופן מקצועי יותר; מי מהם צפוי להשלים את העבודה בזמן; מי יספק 
שירות אדיב יותר; ומי מהווה סכנה נמוכה יותר למשתתף ולמשפחתו. לאחר מכן הוצג 
למשתתף תרחיש נוסף: בעל החברה מציע לשלוח צוות של עובדים ערבים לביצוע 
המטלה במחיר של 1,000 שקלים. המשתתף נשאל אם הוא מוכן לשלם מחיר גבוה 
יותר כדי שהמטלה תבוצע על ידי צוות של עובדים יהודים, ואם כן, מה גובה הפרמיה 

שהוא מוכן לשלם.

2. חברות
האינטרנט  אתרי  שני  ומקצוענים,  מידרג  מהאתרים  נאספו  חברות  לגבי  הנתונים 
כולל  רלוונטיים,  שירותים  נותני  על  מידע  המספקים  בישראל  ביותר  הפופולריים 
דירוג שביעות הרצון הממוצע של לקוחות קודמים. החברות שנסקרו הן חברות קטנות 
שבהן הבעלים הוא העובד היחיד או שהוא מעסיק מספר מצומצם של עובדים. מאחר 
הנתונים  איסוף  את  הגבלנו  הבעלים,  שם  על  נקראות  החברות  של  הגדול  שהרוב 
לחברות בבעלות יהודים. בחרנו להתמקד בחמישה תחומי שירות ובכל תחום הגדרנו 
בין  ניקוי של דירת שני חדרים ריקה שעברה שיפוץ; הובלת מקרר  מטלה ספציפית: 
שתי דירות; צביעת דירת שני חדרים; הסרת מחיצת גבס; התקנת טיימר בדוד חשמלי. 
בינואר 2015 אספנו פרטי קשר ודירוגים עבור כל החברות בתחומים הרלוונטיים בכל 
וביקשנו מבעלי החברות  רחבי הארץ. מינואר עד מאי 2015 התקשרנו לחברות אלו 
לשלוח  בעל החברה מתכוון  כל שיחה שאלנו אם  בסוף  מע”מ(.  )כולל  מחיר  הצעות 

3  לפי ניתוחים המוצגים במחקר קודם שערכנו )Bar and Zussman, 2017(, המדגם אינו מייצג 
במדויק את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. התאמת נתוני המדגם לנתוני האוכלוסייה הכללית 

מעלה באופן ניכר את השיעור של אלו המוכנים לשלם פרמיה כדי לקבל שירות מעובדים יהודים.

אפליה מצד לקוחות: ממצאים מישראל
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צוות לביצוע המשימה או לבצע את המטלה בעצמו. אם בעל החברה אמר שיבוא עם 
צוות עובדים או ישלח צוות כזה, שאלנו אם הוא מעסיק ערבים.

מאפריל ועד אוגוסט 2015 התקשרנו לבעלי החברות כדי לסקור אותם )בעלי 
החברות לא עודכנו בכך שכבר יצרנו איתם קשר קודם לכן(. גם בסקר זה היו שני 
חלקים: החלק הראשון אסף מידע סוציו-דמוגרפי והשני התמקד בעמדות לגבי עובדים 
ערבים ויהודים. בחלק זה שאלנו את בעל החברה עד כמה הוא מסכים עם האמירות 
האלה: עובדים יהודים יעילים יותר מעובדים ערבים; עובדים יהודים אמינים יותר 
מעובדים ערבים; עובדים יהודים מהווים סיכון ביטחוני נמוך יותר מעובדים ערבים; 
עובדים יהודים מעדיפים שלא לעבוד עם עובדים ערבים ולהפך; לקוחות יהודים 

מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים.4

ג. תוצאות

1. העדפות של לקוחות לעובדים יהודים
“אינתיפאדת  פרוץ  לפני   .1 בלוח  מוצגות  הלקוחות  סקר  של  המרכזיות  התוצאות 
הסכינים” היו 33% מהמשתתפים מוכנים לשלם פרמיה כדי שהדירה שלהם תיצבע 
בידי עובדים יהודים ולא בידי עובדים ערבים; הפרמיה הממוצעת הייתה 46% )עמודה 

.)1

ההסלמה באלימות הביאה לעלייה ניכרת הן בשיעור המשתתפים שהיו מוכנים 
לשלם פרמיה והן בפרמיה הממוצעת )עמודות 3-2(. ניתוח בשיטת “הפרש ההפרשים” 
המוצג במאמרנו הקודם )Bar and Zussman, 2017( מראה כי העלייה בנכונות לשלם 
פרמיה הייתה גדולה במיוחד בקרב תושבי ירושלים ותושבי יהודה ושומרון; ממצא 
זה מתיישב עם פרשנות סיבתית, שכן אלו האזורים שבהם אירעו מרבית האירועים 

האלימים באותה תקופה.

4  התשובות האפשריות לכל השאלות היו: “מסכים מאוד”, “מסכים”, “לא כל כך מסכים”, “בכלל לא 
מסכים”. בניתוח להלן “מסכים” פירושו שהמשתתף ענה את אחת משתי התשובות הראשונות.

רויטל בר ואסף זוסמן 
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לוח 1: שיעור הנכונות לשלם פרמיה כדי לקבל שירות מעובדים יהודים במקום 
מעובדים ערבים, וגובה הפרמיה
לפני

“אינתיפאדת
הסכינים”

במהלך
“אינתיפאדת

הסכינים”

תצפיותהפרש
)לפני

“אינתיפאדת
הסכינים”(

)1()2()3()4(

0.0721,998***0.3340.405נכונות לשלם פרמיה

)0.472()0.491()0.022()935(
0.145631***0.4570.602גובה הפרמיה

)0.375()0.595()0.039()274(

הסקר נערך בחודשים אוגוסט–דצמבר 2015. תחילת “אינתיפאדת הסכינים” מוגדרת כ-1.10.2015. 
בעמודות 2-1 מוצגים ממוצעים וסטיות תקן )בסוגריים(. בעמודה 3 מוצגים המקדמים )וטעויות תקן( 
מרגרסיות OLS של המשתנים המופיעים בכותרות השורות על אינדיקציה עבור תקופת “אינתיפאדת 

הסכינים”. 

*** מייצג מובהקות ברמה של 1%.

תוצאות נוספות של הסקר מלמדות כי לפני ההסלמה באלימות העדיפו המשתתפים 
לעובדים  ההעדפה  האישי;  לביטחון  הסיכון  מבחינת  בייחוד  היהודים  העובדים  את 
יהודים הייתה חלשה בהרבה בהקשר של איכות העבודה והעמידה בלוחות זמנים; ולא 
“אינתיפאדת הסכינים” הביא לעלייה  נמצאה כל העדפה בהקשר של אדיבות. פרוץ 

מובהקת בהעדפה לעובדים היהודים מכל הבחינות האלו.

כמו כן, בשתי תת-התקופות מצאנו מתאם חיובי בין עמדות חיוביות יותר כלפי 
יותר לשלם פרמיה כדי להעסיק עובדים יהודים  ונכונות נמוכה  עובדים ערבים 
במקום עובדים ערבים, ובין כמה מאפיינים סוציו-דמוגרפיים: גיל, השכלה, חילוניות 
והכנסה. ממצאים אלו תואמים לאלו של מחקרים קודמים בהקשר הישראלי )לדוגמה 

.)Zussman, 2013

2. חברות

העסקת עובדים ערבים
באתרים מידרג ומקצוענים נמצאו 389 חברות קטנות המספקות שירותים בתחומים 
שנבחרו. מתוכן, 14 חברות היו רשומות בשני האתרים ואנחנו כוללים אותן בניתוח של 

אפליה מצד לקוחות: ממצאים מישראל
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כי רק עבור  מידרג בלבד. מתוך חברות אלו הצלחנו לסקור 203 בעלים )54%(, אם 
של  אי-העסקה  או  העסקה  לגבי  הראשון  מהשלב  מידע  לנו  יש  מהחברות  כמחצית 

עובדים ערבים.

יהודים  “עובדים  כי  כ-35% מהמשתתפים בסקר בעלי החברות הסכימו עם האמירה 
יעילים יותר מעובדים ערבים”, כ-60% הסכימו עם האמירות כי “עובדים יהודים אמינים 
יותר למעסיק  גבוה  סיכון בטחוני  ערבים מהווים  “עובדים  וכי  ערבים”  יותר מעובדים 
מפלות.  העדפות  יש  למעסיקים  כי  מרמזים  אלו  ממצאים  יהודים”.  לעובדים  יחסית 
מצאנו גם כי כ-33% מבעלי החברות הסכימו עם האמירה כי “עובדים יהודים מעדיפים 
שלא לעבוד ביחד עם עובדים ערבים ולהפך”. ממצא זה מרמז כי גם לעובדים עמיתים 
יש העדפות מפלות. שיעור גבוה מאוד של בעלי חברות, כ-80%, הסכימו עם האמירה 
כי “לקוחות יהודים מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים מאשר מעובדים ערבים”. 

ידם.  על  ערבים  עובדים  להעסקת  החברות  בעלי  עמדות  בין  הקשר  את  בוחן   2 לוח 
ההסתברות להעסקת עובדים ערבים נמוכה יותר כאשר בעל החברה סבור כי, בהשוואה 
את  יותר  ומסכנים  פחות  אמינים  פחות,  יעילים  הערבים  העובדים  יהודים,  לעובדים 
ביטחונו האישי )עמודות 1–3(. הסתברות זו נמוכה יותר גם כאשר בעל החברה סבור כי 
עובדים יהודים מעדיפים לעבוד עם בני קבוצתם האתנית במקום עם ערבים )ולהפך(, 
וכאשר בעל החברה סבור כי לקוחות יהודים מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים 
מידת  על  פיקחנו  כאשר  מובהק  שנותר  היחיד  הוא  האחרון  הממצא   .)5-4 )עמודות 
בעל  של  הסוציו-דמוגרפיים  המאפיינים  ועל   )6 )עמודה  האמירות  כל  עם  ההסכמה 
החברה )עמודה 7(. ממצא זה מרמז על כך כי, בהתאם למודל של בקר, בעלי החברות 

מביאים בחשבון את העדפות הלקוחות בהחלטות לגבי שכירת עובדים.

רויטל בר ואסף זוסמן 
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לוח 2: מתאם בין העסקת עובדים ערבים לעמדות בעלי החברות

משתנה מוסבר: העסקת עובדים ערבים בחברה

)1()2()3()4()5()6()7(

0.149-0.120-*0.155-יעילות

)0.084()0.099()0.103(

0.0060.042-*0.171-אמינות

)0.094()0.109()0.107(

 סיכון
לביטחון

-0.223**-0.206*-0.191

)0.089()0.120()0.125(

העדפות 
עמיתים

-0.1140.0470.007

)0.092()0.116()0.123(

העדפות 
לקוחות

-0.319**-0.356***-0.296**

)0.130()0.126()0.118(

R20.1250.1330.134.099.1490.2270.299

1021031021021049794תצפיות

המשתנים המסבירים הם משתני אינדיקציה המקבלים את הערך 1 כאשר בעל החברה מסכים )“מסכים 
בעל  כאשר   0 הערך  ואת  ויהודים,  ערבים  לעובדים  הנוגעת  מסוימת  אמירה  עם  “מסכים”(  או  מאוד” 
כוללות  כל העמודות  “בכלל לא מסכים”( עם האמירה.  או  כך מסכים”  כל  )“לא  אינו מסכים  החברה 
אפקטים קבועים למטלות שעבורן קיבלנו את הצעות המחיר ואינדיקציה לאתר האינטרנט שבו החברה 
בוצעה  האמידה  החברה.  בעל  של  הסוציו-דמוגרפיים  המאפיינים  על  גם  מפקחת   7 עמודה  מופיעה. 

ב-OLS, טעויות תקן מופיעות בסוגריים. 

*, **, *** מייצגים מובהקות ברמה של 10%, 5% ו-1%, בהתאמה.

פערי מחירים
או  עובדים  איתם  יביאו  כי  שציינו  חברות  בעלי   164 שנתנו  מחיר  הצעות  ברשותנו 
ישלחו עובדים לבצע את המטלות המבוקשות, וכרבע מתוך הצעות אלו הן של חברות 
שבהן מועסקים ערבים. עבור הצעות מחיר אלו ביצענו ניתוח רגרסיה שבו המשתנה 
המרכזי  המסביר  והמשתנה  המבוקש  המחיר  של  הטבעי  הלוגריתם  הוא  המוסבר 
הוא אינדיקציה להעסקת עובדים ערבים בחברה. המשתנים המפקחים הם אפקטים 

אפליה מצד לקוחות: ממצאים מישראל



11

קבועים למטלות שעבורן קיבלנו את הצעות המחיר וממוצע דירוג שביעות הרצון של 
הלקוחות. התוצאות מוצגות בלוח 3.

תוצאות הניתוח תואמות לתחזיות המודל של בקר ומראות כי המחירים המבוקשים 
על ידי חברות המעסיקות עובדים ערבים נמוכים מאלו המבוקשים על ידי חברות 
המעסיקות עובדים יהודים בלבד. במידרג ההפרש הוא 17.3 נקודות לוג )כ-16%( ללא 
פיקוח על דירוג שביעות הרצון של הלקוחות )עמודה 1(, והוא מצטמצם אך במעט 
ל-16.8 נקודות לוג )כ-15%( לאחר פיקוח כזה )עמודה 2(. משתנה שביעות הרצון 
עצמו )“דירוג כולל”( מתואם באופן חיובי עם המחיר. פערי מחירים דומים מתקבלים הן 
בניתוח הנתונים במקצוענים )עמודות 4-3( והן בניתוח הכולל של החברות המופיעות 

בשני האתרים )עמודות 6-5(.

לוח 3: העסקת ערבים והפרשי מחירים מבוקשים

משתנה מוסבר: לוג המחיר המבוקש

שני האתריםמקצועניםמידרג

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

***0.168-***0.173-**0.185-*0.169-***0.168-***0.173-מעסיק ערבים

)0.061()0.061()0.085()0.079()0.059()0.059(

*0.053***0.0480.054דירוג כולל

)0.058()0.018()0.030(

R20.9530.9530.9590.9640.9520.953

1001006464164164תצפיות

העמודות  כל  ל-10.   0 בין  ערכים  לקבל  ויכול  הלקוחות  של  הרצון  שביעות  ממוצע  הוא  כולל”  “דירוג 
כוללות אפקטים קבועים למטלות שעבורן קיבלנו את הצעות המחיר. עמודות 6-5 כוללות גם אינדיקציה 
לאתר האינטרנט שבו החברה מופיעה. כל חברה )תצפית( משוקללת בניתוח לפי מספר דירוגי הלקוחות 

שהיא קיבלה. האמידה בוצעה ב-OLS, טעויות תקן מופיעות בסוגריים.

*, **, *** מייצגים מובהקות ברמה של 10%, 5% ו-1%, בהתאמה.

ד. סיכום
ולעבודה פועלים  כי השווקים לשירותים  מודל האפליה מצד לקוחות של בקר מניח 
מקבוצת  מעובדים  שירותים  לקבל  מעדיפים  מהלקוחות  חלק  כי  וכן  תחרותי,  באופן 
ואת  המיעוט  מקבוצת  לעובדים  היחסי  הביקוש  את  מפחיתות  אלו  העדפות  הרוב. 
שכרם היחסי, ובשל כך יש בשיווי המשקל בשוק שני סוגים של חברות: )1( חברות 

רויטל בר ואסף זוסמן 
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מלקוחות  נמוכים  מחירים  וגובות  נמוך  בשכר  המיעוט  מקבוצת  עובדים  המעסיקות 
וגובות  גבוה  בשכר  הרוב  מקבוצת  עובדים  המעסיקות  חברות   )2( מפלים;  שאינם 

מחירים גבוהים מלקוחות מפלים.

ישראל מספקת הקשר אידיאלי לבדיקה של מודל זה. מחקרים קודמים עשו 
שימוש בנתונים נצפים לגבי שכר, מחירים ודפוסי תעסוקה כדי לבחון אם ללקוחות יש 
העדפות מפלות, ואילו העבודה הנוכחית תופסת באופן ישיר העדפות מפלות וקושרת 
אותן לתוצאות בשוק. שימוש בגישה זו מתאפשר נוכח המתיחות הרבה ביחסים בין 
ערבים ויהודים בישראל וכן נוכח העובדה כי ישראלים רבים מבטאים בחופשיות עמדות 

מפלות.

המחקר התמקד בשוק לשירותים עתירי עבודה. לשוק זה יש כמה מאפיינים 
התורמים לניתוח: האינטראקציה בין לקוחות לעובדים מתרחשת פעמים רבות בבית 
הלקוח; ללקוחות יהודים יש אפשרות לשלם מחירים גבוהים יותר עבור שירותים 

המסופקים על ידי עובדים יהודים; והשכר הוא מרכיב עיקרי בעלויות הייצור.

הממצאים מסקר הלקוחות שערכנו מראים כי בתקופה שקדמה לפרוץ האלימות 
כשליש מהמשתתפים היו מוכנים לשלם פרמיה כדי לקבל שירותים מעובדים יהודים 
במקום מעובדים ערבים. נכונות זו הייתה קשורה באופן הדוק לתפיסה של הלקוחות 
כי עובדים ערבים מהווים סיכון גדול יותר לביטחונם האישי מעובדים יהודים. תוך ניצול 
הניסוי הטבעי של פרוץ “אינתיפאדת הסכינים” באוקטובר 2015, מצאנו כי ההסלמה 
באלימות החריפה את הדעות השליליות כלפי עובדים ערבים והגדילה את הנכונות 

לשלם פרמיה על מנת לקבל שירות מעובדים יהודים.

כדי לבחון את הקשר בין העסקת עובדים ערבים על ידי חברות להעדפות הלקוחות 
ולמחירי השירותים שהחברות מציעות, הסתמכנו על נתונים שנאספו משני אתרי 
האינטרנט המובילים בישראל המספקים מידע על חברות בתחומים רלוונטיים, ועל 
סקר שנערך בקרב בעלי חברות כאלו. כ-80% מבעלי החברות ציינו כי לקוחות יהודים 
מעדיפים לקבל שירותים מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים. תפיסה זו של 
בעלי החברות לגבי העדפות הלקוחות היא המשתנה המתואם באופן החזק והמובהק 
ביותר עם העסקת עובדים ערבים. כמו כן מצאנו כי כשכל שאר התנאים שווים, חברות 
המעסיקות עובדים ערבים גובות מחירים הנמוכים בכ-15% מחברות המעסיקות עובדים 

יהודים בלבד. 

בהסתכלות כוללת, הממצאים שהוצגו במחקר זה מספקים תמיכה איתנה לתקפות 
של מודל האפליה מצד לקוחות של בקר.

אפליה מצד לקוחות: ממצאים מישראל
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