
 

 

  

  נשי� ערביות בשוק העבודה

  2008 ,פברואר , נכתב על ידי עולא שתייוי עבור פורו� נשי� לתקציב הוג�

  

 החשיבות שה� רואי� הצהרות בדברלא אחת השמיעו בכירי� מקרב דרג מקבלי ההחלטות 

, ואול�. כגור� הכרחי בקידומה של כלל החברה, והנשי� הערביות בפרט, בקידומ� של נשי� בכלל

ואי� לנו היו� אלא להגדיר את מעמד� , השמעת� של הצהרות אלו לבי� ביצוע� המרחק רבבי� 

  .א� לא הירוד שבה�,  בחברההחברתי והפוליטי של הנשי� הערביות כאחד הירודי�, הכלכלי

  

החסמי� ,  להציג תמונה אודות מעמד� של הנשי� הערביות בשוק העבודהמטרתו, נייר עמדה זה

  . בפני השתלבות� בשוק העבודה והצעות להסרת�והמכשולי� העומדי� 

  

   נתוני�–נשי� ערביות 
  

. 1)2005, ס"הלמ( האזרחי  הנשי� בכוח העבודהל כלתו! מ5.6% רק  נשי� ערביות היוו2005בשנת 

,  כמעט ולא השתנה בעשור האחרו�אזרחי הכוח העבודה שיעור השתתפות� של נשי� ערביות ב

שיעור , לעומת זאת). 2005, ס"הלמ (18% על 2005ובשנת   16% עמד שיעור זה על 1995בשנת 

 ).2005, ס"הלמ (55.8% עמד על 2005בכוח העבודה האזרחי בשנת השתתפות� של נשי� יהודיות 

  

להל� נציג . � את המצב העגו� של הנשי� הערביות בשוק העבודה לגורמי� תרבותיי�רבי� מיחסי

  . עי� מהנשי� הערביות להשתלב בשוק העבודהאשר מונ, תרבותיי� לא, רשימה של חסמי�

  

  : ויזמות עסקיתמקומות עבודה

  

 44.7%. )2004, עמותת הגליל ומדה ( מהנשי� הערביות העובדות ה� עובדות שכירות89.1%

. )2005, ס"הלמ (כלל הנשי�מ 41%מהנשי� הערביות המועסקות עובדות במשרות חלקיות לעומת 

משרות חלקיות מסרו כי הסיבה לכ! היא העדר משרות מלאות העובדות בהערביות  מהנשי� 45%

  .)2004,  הגליל ומדהעמותת( מסרו כי הסיבה היא טיפול בבית ובילדי� 22.4%. או עבודה נוספת

                                                 
1
 . מדווחות שה� עובדות או מחפשות עבודהש ומעלה 15 כוח העבודה האזרחי כולל נשי� בנות  
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הוא אחד , ולנשי� הערביות בפרט, העבודה המצומצ� לאוכלוסייה הערבית בכללמקומות היצע 

בי� , ההיצע המצומצ� נובע. תלב בשוק העבודההחסמי� הבולטי� המונעי� מנשי� ערביות להש

 משטחי התעשייה בתחומי 3.2%רק ; מהעדר פיתוח והשקעות בקרב האוכלוסייה הערבית, היתר

 בתחומ� של רשויות מקומיות נמצאי�ת "הרשויות המקומיות שנמצאי� בטיפול משרד התמ

ח אזורי תעשייה בקרב החלטות הממשלה והתוכניות לפיתו. )27: 2003, דיכטר וגאנ�(ערביות 

למקו� המגורי�  יש . )106: 2004, פארס( או יושמו באופ� חלקיהאוכלוסייה הערבית לא יושמו 

שיעור ההשתתפות של הנשי�  ,כ! למשל .השתתפות בשוק העבודהההשפעה גדולה על שיעור 

שתתפות  בעוד שיעור הה50%-עומד על כ) להוציא ירושלי�(הערביות בערי� מעורבות או גדולות 

שיעור , 24%-עומד על כ) בה� ממוקמת רוב אוכלוסיית הנשי� הערביות(בערי� בינוניות וקטנות 

- ובמחוז הדרו� אחוז ההשתתפות עומד על כ, 13%-ההשתתפות בישובי� הקטני� עומד על כ

הינו גדול , בי� היתר,  העבודה מקומותמקו� שהיצע, בערי� המעורבות). 2004, פיכטלברג (12.8%

 השתלבות� של הנשי� הערביות בשוק העבודה הוא שיעור ,יש יותר מזה ביישובי� הערביי�ונג

  .קרוב לזה של מקבילותיה� היהודיות

  

 רק :אינה מעסיקה מספיק נשי� ערביות,  של נשי� ביותרהמעסיקה הגדולה, המדינה, בנוס.

בעוד שיעור� , )2005, חיידר ( ה� נשי� ערביותהמדינה בשירות העובדות מכלל הנשי� 3.1%

   .18%מד על ובאוכלוסיית הנשי� בגיל העבודה ע

 -העדר שירותי� ממשלתיי�. מדינהה מכלל העובדי� בשירות 1.8%הנשי� הערביות מהוות 

  1959 - ט" תשי,)מינויי�(חוק שירות המדינה  של אכיפתוואי ,  היישובי� הערביי�בתו!ציבוריי� 

אשר מחייב מת� ) 2000א "תשס, 11'תיקו� מס, דינהייצוג הול� בקרב העובדי� בשירות המ(

ה� הגורמי� העיקריי� אשר מביאי� לאחוז� הנמו! של הערבי� , לאוכלוסייה הערבית עדיפות

  . בשירות המדינה, והנשי� הערביות בפרט, בכלל

  

במקרי� רבי� פתיחתו של עסק קט� יכולה לפתור חלקית את הבעיה של העדר מקומות עבודה של 

הקמת עסקי� קטני� מוכרת היו� בעול� כאחת השיטות . הערביות ביישובי� הערביי�הנשי� 

 חלוקת הזמ� בי� בית לעבודה: כגו�היעילות לעידוד תעסוקה ואשר יכולה להוות פתרו� לבעיות 

, בישראל תחו� זה עדיי� בשלבי פיתוח. ות/ ההולמי� את הכשרת העובדי�העדר מקומות עבודה ו

והישרדות של עסקי� וני� חברתיי� אשר פועלי� בשטח ועוזרי� בהקמת ובעיקר על ידי ארג

קר� זאת שבאה .  קר� להלוואות לעסקי� קטני� ובינוניי� בערבותהמפעילהמדינה ה. קטני�

 ).2007, שתייוי(ולנשי� ערביות בפרט , לעודד הקמת� של עסקי� קטני� אינה נגישה לנשי� בכלל

" בעייתי"בגלל היות� לקוח , בעיקר, לנשי� ערביות י�גיש נ�אינתנאי קבלת ההלוואות מהקר� 

 עמותה שמסייעת בתהלי! קבלת הלוואות לעסקי� –עמותה להעצמה כלכלית ה. עבור הבנק

 מדווחת על מקרי� בה� בנקי� סירבו לתת –קטני� במסגרת פרוייקט משות. ע� קר� קורת 

  . לוואה מצד קר� קורת א. כשניתנה ערבות מלאה לה– כול� ערביות –כספי� לנשי� 
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  :חינו� והשכלה

ונשי� ערביות , הנתוני� מראי� כי קיי� קשר הדוק בי� ההשכלה ובי� השתלבות נשי� בכלל

גדל ג� שיעור ההשתתפות של הנשי� , ככל שמספר שנות הלימוד גדל. בשוק העבודה, בפרט

  . הערביות בשוק העבודה

  

 לפי מספר שנות הלימוד ,ת בשוק העבודהשיעור ההשתתפות של נשי� ערביות ויהודיו

  ). באחוזי�(

    השתתפות בשוק העבודה  

  2001  2005  

  יהודיות  ערביות  יהודיות  ערביות  מספר שנות לימוד

0-4  2.5%  8.9%  3%  9.4%  

5-8  8.5%  31.8%  10%  18.9%  

9-12  15.9%  48.5%  13%  49.2%  

13-15  40.6%  64.9%  37%  66.2%  

+16  74.6%  78.4%  67%  78.7%  

  .2005, 2001כוח אד� ס סקרי "הלמ: מקור

  

 שנות לימוד גדול פי 9-12 השתתפות� של הנשי� היהודיות בעלות שיעורמהנתוני� לעיל עולה כי 

פער זה הול!  . אותו מספר שנות לימודבעלותהנשי� הערביות של  �השתתפות שיעור מהשלוש

 שיעורמת מגמת ירידה משמעותית בקיי, בנוס.. ומצטמצ� ע� העלייה במספר שנות הלימוד

אמנ� .  ומעלה שנות לימוד13של נשי� ערביות בעלות השכלה של בשוק העבודה השתתפות� 

העדר א! מגמת הירידה יכולה להעיד על ,  ההשתתפות הגבוה ביותרקבוצה זו היא בעלת שיעור

 שנות לימוד 13 של הנשי� הערביות בעלות שיעור�כי , יודגש. היצע לנשי� אלה בשוק העבודה

  ). 2004, פיכטלברג (17.3%-ומעלה מכלל הנשי� הערביות הינו נמו! ביותר ועומד על כ

  

א! נעדרי� ,  מלמדי� על שיעור הסטודנטי� הערבי� באוניברסיטאות2003-4ס לשנת "נתוני הלמ

  :כדלהל�, נתוני� על המאפייני� המגדריי� בתו! אוכלוסיית הסטודנטי� הערבי�

  

  .2003$04,  לפי מי�,שני ושלישי בקרב האוכלוסייה הערבית,  בעלי תואר ראשו�שיעורמספר ו

  תואר שלישי  תואר שני  תואר ראשו�  

  8,714  35,629  78,561  כ "סה

  52.8%  57.3%  55.9%  מתוכ� נשי�

  3.3%  5.1%  9.8%  ערבי�

 .8.46' לוח מס, 56' ס שנתו� מס"למ: מקור
  

ת בחלק� היחסי של הסטודנטיות הערביות מתו! כלל עסבה מציי� כי קיימת עליה ניכר-אבו

מקרב הסטודנטי� הערבי� הלומדי� , לדבריו.  ועד ימינו1980-הסטודנטי� הערבי� מאז שנות ה

שיעור� של הסטודנטיות הערביות מגיע , לקראת תואר ראשו� באוניברסיטאות ובמכללות בישראל

 מכלל  55.3 %כי  עולה  2003/4בשנת   מנתוני מרכז אדוה. )216: 2005, אבו עסבה (51% -ל
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 , א. על פי כ�.)2007, בוזגלו-דג� (אוניברסיטאות היו נשי�ודנטי� הערבי� הלומדי� בהסט

ביחס  -9.8% -השיעור הכללי של האוכלוסייה הערבית בלימודי תואר ראשו� הינו נמו! מאוד

  .18%על עומד ה ,לשיעור� בכלל האוכלוסייה

הרמה הנמוכה יותר של יכול להיות מוסבר על ידי , נטי� הערבי� הנמו! של הסטודשיעור�

מוסדות לא! ג� על ידי קשיי הקבלה , החינו! הבית ספרי ושיעורי זכאות נמוכי� לתעודת בגרות

  .  והלימוד בה�להשכלה גבוהה

  

  חינו� בית ספרי 

  

 - מאז שנות ה עולה כי מספר� של התלמידי� הערבי� ושיעור� בכלל מערכת החינו!2005מנתוני 

ידול ג חל ,באשר לנשי� . עלו וא. חלה עלייה ברמת השכלתה של האוכלוסייה הערבית1970

למרות העלייה ברמת ההשכלה בקרב , ואול�. בחלק� של התלמידות הערביות בבתי הספר

עדיי� ניכרי� , א. צמצו� הפערי� בינה לבי� האוכלוסייה היהודית-האוכלוסייה הערבית ועל

  .י� במישור זה בי� שתי האוכלוסיותפערי� עמוק

  

  . אחת הבעיות העיקריות של מערכת החינו! הערבית מתגלה בנשירת תלמידי�

  2001$2005בשני� , )יסודי$ בעל( נשירת תלמידי� שיעור

  יהודי�   ערבי�  שנה
2001$2002  12%  6%  
2002$2003  11%  5.6%  
2004$2005  7%  3.6%  

  .2005ל שנתו� סטטיסטי לישרא, ס"למ: מקור

  

מהנתוני� לעיל עולה כי אחוז הנשירה בקרב התלמידי� הערבי� נמצא במגמת ירידה א! הוא 

יודגש כי לא נמצאו נתוני� לפי חלוקה . עדיי� גדול פי שניי� מאחוז הנשירה אצל היהודי�

  .מגדרית

ואשר מהווה , בעיה נוספת מתגלה באחוז הזכאי� לתעודות בגרות בקרב התלמידי� הערביי�

 מהזכאי� בעוד שהערבי� 87%היהודי� מהווי� . נאי הכרחי לקבלה למוסד להשכלה גבוההת

 2005נתו� אחר שיכול להטיל אור על המצב מראה כי נתוני ההצלחה בבגרות לשנת . 13%מהווי� 

 בעוד שבקרב הציבור היהודי 2004 לעומת הזכאי� הערבי� בקרב 4.7%ירידה של מצביעי� על 

  . באותה תקופה,2.9%קיימת ירידה של 

  

ב בחברה הערבית ובחברה "מספר ושיעור הזכאי� לתעודת בגרות מכלל התלמידי� הלומדי� בי

  .2003$2005היהודית בי� השני� 

  ערבי�  יהודי�  
מספר   שנה

  הזכאי�
שיעור 

הזכאי� 
  ב " ימלומדי

מספר 
  הזכאי�

שיעור 
הזכאי� 

  ב " ימלומדי
2003  45,966  61.3%   6,823 47.3%  
2004  47,005  60.6%   7,247 45.5%  
2005  44,050  57.7%   6,734 40.8%  
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נתוני בחינות , אג. הבחינות, המינהל הפדגוגי, עיבוד מתו! משרד החינו! התרבות והספורט: מקור
  .שני� שונות, בגרות

  

  

,  התקציב–תמקד בהיבט המשאבי� הממשלתיי� נאנו  .הסיבות למצב הקיי� בחינו! מרובות

  :כדלהל�

  

 קיי� פער במישור התשתיות הפיזיות בי� מערכת החינו! הערבית – תיות פיזיותתש

החלטות והבטחות הממשלה השונות לבניית כיתות לימוד לא . למערכת החינו! היהודית

  ).115-120: 2004, פארס, 37-38: 2004-2005, ח סיכוי"דו (בוצעו או בוצעו בחלק� בלבד

  

אשר התקבלה  2467ת הממשלה  במסגרת החלט– תכניות פדגוגיות וחינו� טכנולוגי

ח לתכניות פדגוגיות שונות לקידו� מערכת " מלש280הוקצו  2000אוקטובר בחודש 

תיכוניות -ח לפתיחת מסלולי לימוד בתיכוני� ובמסגרות על" מלש66 -ו, החינו! הערבי

 מהסכו� שהוקצה לאות� שני� 59% רק. ח" מלש346כ "סה, בתחומי� הטכנולוגיי�

   ).37-38: 2005 -2004,  סיכויח"דו. ( בוצעסגרת החלטת הממשלהבמ

  

  קשיי קבלה ולימוד במוסדות להשכלה גבוהה

תנאי הס. . את האוכלוסייה הערבית, בי� היתר, תנאי הקבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה מפלי�

לקבלה לחוגי� השוני� מקשי� יותר על האוכלוסייה הערבית בהתחשב בפער האדיר הקיי� 

על תוצאות ה�  אשר משפיע ה� על טיב תעודת הבגרות ו,כפי שהוצג לעיל, יינו! הבית ספרבח

, בנוס.. השכלה הגבוההשני מרכיבי� חשובי� בתנאי הקבלה למוסדות ה, המבח� הפסיכומטרי

מתורג� ו, אנגלוסקסית/מוטה לכיוו� של התרבות המערביתרי מבח� הפסיכומטעצ� העובדה ש

ומקטינה את הישגיה עבור האוכלוסייה הערבית  את הקושי של המבח�  לערבית מגבירהמעברית

; לה לאוניברסיטאותבל מתחדדות לאור נתוני הק" העובדות הנ.)2007, דג� בוזגלו(במבח� זה 

שיעור הנדחי� בקרב היהודי� .  מכלל הנרשמי� ללימוד באוניברסיטאות נדחו23.6%, 2004בשנת 

,  בנוס..)(Abu-Saad, 2006 46.5%עמד שיעור הדחייה על  בעוד שבקרב הערבי� 18.8%עמד על 

למנוע  או  הגבלה נוספי� שיש בה� כדי לעכבחלק ממוסדות ההשכלה הגבוהה מוסיפי� תנאי

י  תנא, למשל,כ! . זכות� להשכלה גבוההנשי� ערביות בפרטמ והאוכלוסייה הערבית בכללמ

דות להשכלה גבוהה מגבילי� את התחלת חלק מהמוס. ריפוי בעיסוקהגבלת הגיל בחוגי� לסיעוד ו

ללמוד החפצות תנאי זה מהווה מכשול בפני נשי� ערביות . 21 לגיל האלההלימודי� בחוגי� 

 או מעכב את התחלת הלימודי� וסיומ� מה שגור� לרבות לוותר על לימודי� בחוגי� האלה

  .אלה תחומי�ב

  

  :מסגרות טיפול בילדי�

ב המשפחתי של האישה לבי� שיעור השתתפותה בשוק הנתוני� מצביעי� על קשר בי� המצ

  ). 2004, פיכטלברג ( מזה של נשי� רווקותנמו! השתתפות� של נשי� נשואות הוא  שיעור;העבודה
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 :קיי� קשר בי� מספר הילדי� לבי� שיעור ההשתתפות של נשי� ערביות בשוק העבודה, בנוס.

שיער ההשתתפות של אמהות לתינוקות . ככל שמספר הילדי� גדל כ! קט� שיעור ההשתתפות

 .ופעוטות נמוכי� יותר משיעורי ההשתתפות של  אמהות לילדי� גדולי�

  
 מהווה מחסו� רציני בפני השתתפות� של 0-3המחסור הקיי� במסגרות הטיפול בילדי� מגיל 

 -אשר מטפלי� בכ,  משפחתוני�2,300פעלו בישראל  2007 עד יוני. נשי� ערביות בשוק העבודה

 4,223 -ני� ביישובי� הערביי� אשר מטפלי� בומשפחת) 36% -כ (850מתוכ� ,  ילדי�12,000

 -  המטפלי� בכנות יו� מעו1,600בישראל פועלי� . )2007, וייסבלאי ()ילדי�מה 35% -כ(ילדי� 

מהנתוני� לעיל עולה כי הילדי� . )ש� ()1.5% -כ( ילדי� ערבי� 1095 מתוכ� רק , ילדי�74,000

בעוד ששיעור� , ! לגיל הרמאושרות  מכלל הילדי� המטופלי� במסגרות6%הערביי� מהווי� רק 

 הופכת היציאה לעבודה,  בהעדר מסגרות כאמור.27% הינו 0-3באוכלוסיית הילדי� בגילאי� 

  .משתלמת כלכליתמקרי� רבי� לא בו תי אפשריתללב

  

  :ניידות

בהעדר אמצעי תחבורה ; תה של התחבורה להשתלבות בשוק העבודה הינה ברורה לעי�חשיבו

 מהנשי� הערביות 53.5%. יעילי� ונגישי� ההשתלבות בשוק העבודה הינה קשה ביותר

 מהנשי� העובדות עובדות במקומות 88.5%. המועסקות עובדות בבית או ביישוב בו ה� גרות

נתו� זה יכול להיות ). 2004, עמותת הגליל ומדה(יה� מ ממקו� מגור" ק29עבודה שמרחק� עד 

  .מוסבר על ידי מספר גורמי� שהתחבורה והניידות ה� חלק מה�

ה� בתו! היישובי� עצמ� וה� בי� היישובי� , התחבורה הציבורית נעדרת מהיישובי� הערביי�

המצב עולה כי ") הסקר: "להל�( ארגו� פמיניסטי –מסקר שנער! על ידי כייא� . למרכזי תעסוקה

וקבוצה אחרת , נהיגההקבוצה החזקה בעלת רכב ורשיו� ; להיווצרות שתי קבוצותל הביא "הנ

לכלי רכב היא נמוכה מזאת של ערביות נגישות של נשי� .  לצרכי ניידותתלויה בקבוצה הראשונה

להדרה  וגור� ועל כ� העדרה של תחבורה ציבורית או תפקודה הלקוי פוגעי� בעיקר בנשי�, גברי�

: נובעת ממספר סיבותלכלי רכב הנגישות הנמוכה של נשי� . כפולה מהחברה ומשוק העבודה

, שיעור השתתפות� הנמו! של הנשי� הערביות בשוק העבודה; מעמד� הכלכלי של הנשי� הערביות

 מהווה מכשול בפני , משכר� של גברי� ערביי�73% אשר מהווה ,והשכר הנמו! שה� מקבלות

 63%( מהנשי� שאינ� מחזיקות ברישיו� רכב 44% כי מהסקר עולה. או רכב/ונהיגה  רכישת רישיו�

 30%-  הצהירו על חסמי� חברתיי� ו23%,  הצהירו שהסיבה לכ! הינה כלכלית)ממדג� הסקר

 מהנסיעות של הנשי� 5%עוד עולה מהסקר כי רק  ).2004, קינ�(הצהירו כי אי� לה� צור! ברכב 

 ותמשתמש� הצהירו כי היו  מהנשי85%-ו, חבורה ציבוריתהמשתתפות בסקר נעשות בת

, הסקר נער! במספר יישובי� ערביי� .)ש� (בתחבורה ציבורית בתו! היישוב אילו הייתה קיימת

   . כול�בא! משק. נאמנה את המצב ברוב היישובי� הערביי� א� לא 

הנשי� ; ת והחברהסיבה נוספת לפער בנגישות לכלי הרכב נעוצה במעמדה של האישה בתו! הבי

דרות ממוקדי ומשפחה ומב עדיי� נושאות בחלק הארי בטיפול בבית ו,ונשי� ערביות בפרט, בכלל

תנועת הנשי� מחו3 לתפקידי� המסורתיי� שניתנו לה� . קבלת ההחלטות ה� בבית וה� בחברה

 בסקר אינ� שהשתתפו מהנשי� הערביות 70%מהסקר עולה כי . החברתי" ההיתר"דורשת את 

  ). 51: ש�(צאות מחו3 ליישוב לבד� יו
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  :אכיפת חוקי העבודה

מהווי� תמרי3 שלילי ליציאה , במיוחד אלה הקשורי� לשכר מינימו�,  אכיפת חוקי העבודהאי

וחלשה ,  מערכת האכיפה בישראל חלשה מאוד כאשר מדובר בעובדי� בלתי מאורגני�.לעבודה

 מקומות 190שכלל ,  בנצרת1998! בשנת  סקר שנער.במיוחד כשהדבר נוגע לעובדות ערביות

זאת .  מהנשי� קיבלו פחות משכר מינימו�61%; חש. הפרה בוטה לזכויות נשי� בעבודה, עבודה

 & Faris(ימי מחלה ותשלו� בגי� שעות נוספות , בנוס. להפרות בזכויותיה� לחופשות שנתיות

Hwari, 1998  .(  

מצב אכיפת חוקי העבודה בקרב אוכלוסיית הנשי� אי� נתוני� עדכניי� על , למעט הנתוני� לעיל

ה הפרקיימת  כי ותעובדי� בשטח מלמדהחברתיי� ארגוני� הלתלונות שהוגשו א! , הערביות

  .י נשי� הערביותוקי העבודה כלפ חרחבה של

  

  :הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית היא אחד הכלי� העומדי� לרשות המדינה בבואה לשפר את ההו� האנושי של "

 בי� היתר בהשמת נשי� ערביות עוסקתעמותה ש, עמותת מהות). 2006, סבירסקי" (ושביהת

נשי� של  השתלבות  להגברתמצביעה על ההכשרה המקצועית ככלי חשוב ביותר, במקומות עבודה

למרות חשיבותו של כלי זה מדיניות הממשלה מכרסמת בתקציב של ההכשרה  .בשוק העבודה

 -מ ,באופ� דרסטילמבוגרי� ההכשרה המקצועית  הצטמצ� תקציב האחרונותבשני� . ועיתצהמק

ג� לפני הצמצומי� הנרחבי� . 2006ח בשנת " מיליו� ש92.47 - ל2000ח בשנת " מיליו� ש230.4

ומאופייני� , רסי ההכשרה המקצועית היו נמוכי�ושיעורי השתתפות� של נשי� ערביות בק

הסברי� ). ש�( "טרו� תעסוקה"י� כבהשתתפות בקורסי� מסורתיי� ובקורסי� המוגדר

  הנמוכהונגישות�ה כשרהתחומי , איכות ההכשרה, השכלה נמוכה: אפשריי� לתופעה זו ה�

  .לקהל הנשי� הערביות

א! כלי זה אינו יעיל כאשר נעדרי� , ההכשרה המקצועית היא אכ� כלי חשוב ביותר, כאמור

טובה ככל , כשרה מקצועית לבדקיומה של ה. עבודהגורמי� אחרי� כגו� השכלה ומקומות 

  . רת נשי� בלא היצע הול� של מקומות עבודהלשאינה יכולה , שתהיה

 

  :הגור� התרבותי

לא אחת . רבי� מייחסי� את שיעור� הנמו! של הנשי� הערביות בשוק העבודה לגור� התרבותי

במחקר� החדש . "זה עניי� תרבותי, נשי� ערביות לא יוצאות מחו3 ליישוב"הושמעו טיעוני� כגו� 

מוצגת תיאוריה לפיה מבנה ההזדמנויות הוא זה שמשפיע על ) טר� פורס�(של יונאי וקראוס 

שינוי "לטענת� החברה הפלסטינית בישראל עברה . יציאת� של הנשי� הערביות לשוק העבודה

ל את השיעור הנמו! שועל כ� לא נית� לייחס , ברוב תחומי החיי�" שראליימהפכני תחת השלטו� ה

לא נוכל , א� למרות כל זאת לא חל זינוק בתעסוקת הנשי� ":ר� התרבותיולגנשי� עובדות 

 ושינויי� מהפכניי� כ� תדינאמיהחברה היא ; לייחס זאת לקיו� חברה מסורתית מקובעת

 וכאמור אנחנו – במידה וערכי� שמרניי� מונעי� מיותר נשי� לחפש תעסוקה. התרחשו בה

 במקו� להאשי� את המסורת ואת התרבות צרי! לשאול - עיקריתמאמיני� שזו לא הסיבה ה
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יונאי  ("בנושא זה לא חל שינוי נרחב מספיק, למרות שהרבה נורמות התנהגותיות כ� השתנו, למה

  ). טר� פורס�– וקראוס

  

  

  סיכו�

כנשי� בתו! חברה פטריארכאלית וכחלק ; נשי� ערביות סובלות מהפליה כפולה בתחו� העבודה

 והחסמי� העומדי� נשי� הערביות של ה�בעיותיה, כעיקרו�. יה הערבית בתו! ישראלמהאוכלוסי

אלא , אופ� כלליהאוכלוסיה הערבית ב לשוק העבודה ה� ג� בעיותיה של �סתיוכנ �השתלבותבפני 

,  העדר מסגרות לטיפול בילדי�,כ! למשל. נשי� הערביותאשר מדובר בכשבעיות אלה מחמירות 

  .  בילדי�ות העיקריותל הנשי� הערביות מאחר וה� המטפלהופ! לאחת הבעיות ש

תחשבות או בהסרת החסמי� העידוד השתתפות� של הנשי� הערביות בשוק העבודה אינו טמו� ב

השתתפות� .  שציינו לעיל המבניי�אלא בהסרת החסמי�, התרבותיי� כפי שרבי� מבקשי� לציי�

 מעמד� ואיכות חייה� בתו! החברה הערבית של נשי� ערביות בשוק העבודה יכולה להביא לשיפור

מצבה הכלכלי של החברה הערבית כולה ובכ! להועיל ג�  רלשיפובישראל וכ� יכולה להביא 

עידוד� של הנשי� הערביות להשתת. בשוק העבודה . לשיפור המצב הכלכלי במשק באופ� כללי

  . יאלא הוא אינטרס כלל, � או של החברה הערבית בלבדהאינו האינטרס של

  

  

  :רו� נשי� לתקציב הוג� דורשופ

  

יצירת מקומות עבודה ביישובי� הערביי� ופיתוח אזורי התעשייה תו! שריו� מקומות  .1

בניית תוכנית הכשרה  ;ידוד מעסיקי� להעסיק נשי� ערביותעבודה לנשי� ערביות וע

של הנשי� הערביות תו! התייעצות ע� ארגוני� הפועלי� מקצועית מותאמת לצרכי� 

 .טחבש

נשי� ומת� העדפה ל, הגברת האמצעי� לשילוב האוכלוסייה הערבית במגזר הציבורי .2

תיקו� , ייצוג הול� בקרב העובדי� בשירות המדינה(יישו� החלטת הממשלה . הערביות

  .  והתאמת הקריטריוני� במבחני הכניסה) 2000א "תשס, 11'מס

סיו� הקיי� בארגוני� תו! היעזרות בני, עידוד יזמות עסקית בקרב נשי� ערביות .3

 .החברתיי� העובדי� בתחו�

יישו� החלטות הממשלה בעניי� ההקצאות התקציביות לתוכניות סגירת הפערי�  .4

 בי� היתר נקיטת צעדי� להקטנת אחוז הנשירה והעלאת ,במערכת החינו! הבית ספרי

 .אחוז הזכאי� לתעודות בגרות

הגבוהה ובניית תוכניות לסיוע הגדלת הנגישות של הנשי� הערביות למוסדות ההשכלה  .5

 .בתקופת הלימודי�

בניית תוכנית ארצית להגדלת מספר המעונות ומסגרות הטיפול בילדי� במיוחד בגילאי�  .6

0-3. 
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י� כאשר השיקולי� י הציבורית ליישובי� הערבהבניית תוכנית ארצית להכנסת התחבור .7

� ווני� בעלי הנסיותו! התייעצות ע� הארג, המגדריי� ה� חלק בלתי נפרד מהבנייה

 .בשטח

 .הגברת מנגנו� הבקרה והאכיפה בכל הקשור לחוקי העבודה ויישומ� .8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

, אלזהראא, איתך, אישה לאישה, אחותי ,מרכז לפיתוח קהילתי-אהאלי, נדה'אג :נשים לתקציב הוגן

המרכז היהודי ערבי , ם בתנועה הקיבוציתהיחידה לקידום נשי, האגודה לזכויות האזרח בישראל, י.ר.ש.פ.א

 חינוךהעמותה לקידום יום , נשיםלהעמותה להעצמה כלכלית , המרכז לפלורליזם יהודי, כלכלילפתוח 

,  מידע הדרכה ותעסוקה לנשים-מהותמרכז , יפו-מועצת נשים תל אביב, ארגון פמיניסטי-כייאן, ו"ויצ, ארוך

 עמותת נשים נגד , נשים ועבודה-ה"נוע, ר ללימודי האישה והמגדר לייפמרכז, מרכז אדוה, מוסאווא, מהפך

 פורום -קולך,  קול האישה,קואליציית נשים לשלום,  המכללה להעצמת נשים-פמיננסי ,  עדאלה,אלימות

  נשים פרטיות למען המטרה; שדולת הנשים בישראל, נשים דתיות

  



 10

  
  :רותמק
  
  

ספר החברה ). עור! (.ע, חיידר: מתו!, "בישראלמערכת החינו! הערבי " .)2005( ח, עסבה-אבו
  . הוצאת הקיבו3 המאוחד. ליר-מכו� ו�, ירושלי�. 1הערבית בישראל 

  
 האגודה לזכויות .יהעבודה הישראל קבשוהשתלבות� של הנשי� הערביות . ) 2003 (ס, בולוס

  .האזרח בישראל
  
 מוסד שמואל נאמ� .ישראלאסטרטגיה לפיתוח התעסוקה בקרב הערבי� ב. )2007 (י, בארי�'ג

  .הטכניו�-למחקר מתקד� במדע וטכנולוגיה 
  
  .דוהמרכז א .תקציביו  מבט משפטי–הזכות להשכלה גבוהה בישראל . )2007 (נ, בוזגלו-דג�

 
  .עמותת סיכוי. 2003-2002ח עמותת סיכוי "דו .)2003 ()עורכי� (.א, גאנ�. ש, דיכטר

  
  .שני� שונות, אד�סקרי כוח , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  
המסחר והתעסוקה , השינויי� במערכת המשפחתוני� של משרד השתעשיה )2007 (.א, וייסבלאי
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