
‰‡ÈÁ ˙‡˜È¯˘
ÌÈÈÁÏ ˙ÂֹÙ˙Â˘

…UOŠ  UJ¹dý
 qOGA²� w³¹d& Ã–u/

 UOÐdF�« ¡U�M�«

ÌÂ„È˜Ï ˙Â·¯Ú˙‰ Ï„ÂÓ
˙ÂÈ·¯Ú ÌÈ˘ ˙˜ÂÒÚ˙

≤∞±± Ò¯‡Ó ≤∞±± —«–¬

SHARIKAT HAYA
LIFE PARTNERS

Intervention Model for 
Promoting Arab Women's 

Employment

MARCH 2011

Sh
ar

ik
at

 H
ay

a 
   

…U
OŠ

  
UJ

¹d
ý

   
ה 

יא
ח

ת 
קא

רי
ÂÒÚ˙· Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡ ÌÈ·¯Ú‰ ·ÂÏÈ˘qLF�« ‚uÝ w� qOz«dÝ≈ w� »dF�« 5MÞ«u*« Z�œ˜‰ש

INTEGRATING ISRAEL'S ARAB CITIZENS IN THE WORKFORCE



‰‡ÈÁ ˙‡˜È¯˘ÌÈÈÁÏ ˙ÂֹÙ À ּ̇ Â˘

˙ÂÈ·¯Ú ÌÈ˘ ˙˜ÂÒÚ˙ ÌÂ„È˜Ï ˙Â·¯Ú˙‰ Ï„ÂÓ

חאלד אבועסבה ד¢ר

אסמעיל נאדיה

כנאענה באסם

≤∞±± מארס



בתעסוקה ישראל אזרחי הערבים שילוב

≤∞±± אברהם¨ קרן יוזמות ©
המקור בציון הפרסום מן ולהעתיק לצטט ניתן

של הנדיבה לתמיכתם הודות התאפשרה זה פרסום הפקת

The contents of this document are the sole responsibility of The 
Abraham Fund Initiatives and can under no circumstances be regarded 
as reflecting the position of the European Union.

אברהם∫ קרן יוזמות מפרסומי

Æ®≤∞∞∏© ישראל במדינת  יהודיערבי ושוויון לשילוב ממשלתית אחריות  £

Æובאנגלית בערבית גם פורסם

הפרסום Æ®≤∞∞π© ישראל מדינת של  המחר פני מעורבים∫ ואזורים  ערים £

Æובאנגלית בערבית בעברית¨ תלתלשוני כפרסום הופיע

Æ®≤∞∞π© בישראל הערבית החברה — מידע אוגדן £

בישראל  יהודים  לבין ערבים בין ושוויון שילוב של הכלכלית התועלת   £
Æובאנגלית בערבית מנהלים תקציר עם בעברית הופיע הפרסום Æ®≤∞∞π©

Æ®≤∞±∞© הגליל בלב וערביות יהודיות ברשויות סביבתיים מפגעים מיפוי £

Æובאנגלית בערבית עם תקציר בעברית הופיע הפרסום

Æפורסם גם באנגלית Æ®≤∞±∞© תנ¢צים קורס משוסעת¨ בחברה שיטור £

האינטרנט מאתר להורדה  ניתנים אברהם קרן יוזמות   פרסומי
www.abrahamfund.org

פופר מיה לדפוס∫ הביאה

ארד שלמה לשון∫ עריכת

אזולאי אתי תכלת¨ והפקה∫ עיצוב

ISBN 978-965-91366-8-1

הפרסומים∫ להזמנת

אברהם קרן יוזמות

אילן נווה התקשורת קריית

π∞∏µ∞ יהודה הרי ד¢נ

∞≤≠≥∑≥≥∞∞± ßפקס ∞≤≠≥∑≥≥∞∞∞ ßטל

info@abrahamfund.org.il  דוא¢ל∫

www.abrahamfund.org אינטרנט∫ אתר

Borgenicht 
Foundation

Ì
‰
¯
·
‡
Ô¯
˜
˙
ÂÓ
ÊÂ
È

עתיד בונים   —  Ì‰¯·‡ Ô¯˜ ˙ÂÓÊÂÈ
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תעסוקת נשים ערביות לקידום שריקאת חיאה —

‰Ó„˜‰

ערביות  נשים לשלב כי ניתן להראות שמטרתו ניסיוני בהפעלת מיזם אברהם קרן ∏∞∞≥ החלה בראשית

Æוינטßהג של תב¢ת מיזם בשיתוף עם זאת¨ Æהעבודה בשוק

כי לדעת שנוכחנו לאחר נולד לחיים¢®¨ ת Àפו‹ ¢שות∆ ©בעברית∫ השם ¢שריקאת חיאה¢ את שקיבל המיזם¨

של הנמוך התעסוקה את שיעור תולים הכלכלי¨ והפיתוח התעסוקה על מדיניות האמונים שונים גורמים

Æחברתיים ותרבותייםפנים ערביות בחסמים נשים

העובדות הנשים שיעור לבית וכי מחוץ נשים ערביות לעבוד נהגו עשורים אחדים לפני עד כי הידיעה

נמנעות בישראל ערביות שנשים העובדה אם לבדוק בנו האיצה בישראל¨ משיעורן גבוה במדינותערב

Æהתמונה את ניתן לשנות מסוימים שבתנאים או גורל¢ ¢גזירת היא אכן לעבודה מלצאת

בהיקפו¨ מוגבל כניסוישטח שתוגדר התערבות תכנית באמצעות כזו בדיקה לערוך שראוי חשבנו

חיצוניים חסמים הסרת  על דגש ישים אך ומסורת¨ מתרבות הנובעים הקשיים מן  יתעלם לא אשר

היעדר תעשייה¨ מאזורי ריחוק הערביים¨ ביישובים ותעשייה מסחר היעדר כלומר¨ ªאובייקטיביים

ייעודיות תכניות ומיעוט ולילדים לפעוטות יום מעונות היעדר בחינוך¨ השקעותחסר ציבורית¨ תחבורה

Æבעבודה ערביות נשים להשמת ולהביא להעצים להכשיר¨ לאתר¨ שמטרתן אפקטיביות

הערבייה האישה שילוב מקלים על הארץ למרכז יחסית סמוכים אקדמית ומגורים שהשכלה הבנה מתוך

Æבפריפריה הרחוקה המתגוררת אקדמית¨ לא באוכלוסייה דווקא הניסוי את למקד בתעסוקה¨ בחרנו

¢שריקאת של תכנית קהל היעד היא העבודה¨ משוק קיצוני באופן מדרת אשר זו¨ נשים אוכלוסיית

Æבמגזר הערבי יותר אוכלוסיות חזקות על ליישמה שניתן ממילא התכנית תוכיח הצלחת חיאה¢¨ שכן

מאשרת את היא לה∫ התפקיד שיועד את היטב למלא מצליחה נראה שהיא הושקה¨ מאז שהתכנית

והשמה עבודה חיפוש  הכשרה¨ ואיתור¨ מיון בקהילה¨ ושכנוע הסברה של מדויקת שעבודה  ההנחה

והמצליחות לעבוד לצאת המעוניינות הערביות הנשים שיעור את דרמטי באופן מעלים אישי¨ בליווי

Æבעבודתן ולהתמיד העבודה בשוק להשתלב

בתחומי הכלכלה המדיניות קובעי בקרב כי בתקווה התכנית¨ של הפעולה מודל את זה מתאר מסמך

הרשויות הערביות הנרחבת בכל ובהפעלתו באימוצו¨ בתקצובו עניין שיגלו יהיו מי והתעסוקה בישראל

Æבישראל

באריסוליציאנו אמנון דראושה מוחמד  

אברהם קרן שותפים¨ יוזמות מנכ¢לים



בתעסוקה ישראל אזרחי הערבים שילוב

‰‡ÈÁ ˙‡˜È¯˘
™˙ÂÈ·¯Ú ÌÈ˘ ˙˜ÂÒÚ˙ ÌÂ„È˜Ï ˙Â·¯Ú˙‰ Ï„ÂÓ

∏∞∞≥ בשיתוף  מאז מופעל אברהם¨ קרן יוזמות של לחיים¢® ת Àפו‹ ©¢שות∆ חיאה¢ ¢שריקאת ההתערבות מודל

מוקדמת¨ הכשרה שלבים∫ הישראלי בשלושה העבודה בשוק נשים ערביות לשלב מטרתו Æוינטßתב¢ת≠ג

את להוציא נועד בעבודה ערביות נשים שילוב  Æבעבודה שהשתלבו בנשים ותמיכה בעבודה השמה

לכשעצמה החברה הערבית לקדם את מעמדן בחברה ולשפר את כלכלת ממעגל העוני¨ משפחותיהן

בנושא כאחד והערבי היהודי הציבור של המדעת לשינוי להביא נועד המיזם Æהמדינה מכלכלת וכחלק

Æהתעסוקה בשוק לשילובן וחברתית ממסדית לגיטימציה ולגייס ערביות נשים תעסוקת

‡Â·Ó

כוללים אלה תהליכים Æמודרנית לחברה מסורתית מחברה מעבר בתהליכי נמצאת הערבית החברה

כלשהו לשיפור הביאו אלה שינויים Æהתרבות¨ החינוך והכלכלה הפוליטיקה¨ החברה¨ בתחומי שינויים

לביקוש המסורתיים¨ הדפוסים ממקצת להשתחררותן הערביות¨ הנשים של והכלכלי החברתי במעמדן

עלייה  חלה  האחרונות השנים   ≤∞ב ואכן¨ Æהעבודה בשוק  נשים ולהשתלבות  גבוהה  להשכלה גדל

הוכפל המועסקות הערביות ושיעור העבודה¨ בשוק המשתלבות הערביות במספר הנשים משמעותית

משיעור התעסוקה בקרב בהרבה נמוך זה זאת¨ שיעור יחד עם Æ≤∞∞∂ בשנת ≤∞•ל ±ππ∞ בשנת ±∞•מ

של והכלכלי הערביות¨ בחוסן החברתי הנשים של האישי במעמדן דבר הגורם לפגיעה — יהודיות נשים

Æבכללו הישראלי המשק של הצמיחה ובשיעורי הערבית החברה

ÌÈÈÁÏ ˙ÂֹÙ À ּ̇ Â˘

אסמעיל¨ נאדיה  ªוינטßלתב¢ת≠ג ויועץ  מסאר מכון מנהל אבועסבה¨ חאלד ד¢ר ידי  על במשותף נכתב  זה מסמך ™
קרן יוזמות מעורבים¨ אזורים תחום מנהל כנאענה¨ אברהם¨ ובאסם קרן יוזמות חיאה¢¨ ¢שריקאת מיזם אזורית¨ מנהלת

Æאברהם



תעסוקת נשים ערביות לקידום שריקאת חיאה —

הפוטנציאל הטמון מאימימוש כתוצאה הישראלי למשק שנגרם ההפסד על מצביעים מחקרים רבים

לתוצר הערבית  האוכלוסייה תרומת  כי מציינים וחלבי סדן Æבכלכלה הערבית  האוכלוסייה בשילוב 

מציין  המדינהÆ± פארס תושבי מכלל ≤∞•כ מהווה זו שאוכלוסייה למרות ¨∏• היא ישראל של הלאומי

 ≤Æבתמ¢ג ¥•כ של להפסד מביאים בכלכלה הערבית האוכלוסייה של הנמוכים ההשתתפות ששיעורי

כוח  של הפוטנציאל מאימימוש  כתוצאה בשנה  שקל מיליארד  ≥±כ מאבד שהמשק  מציין  גßבארין 

 ≥Æהעבודה הערבי

את מאט בישראל הערבים בקרב הנמוך המועסקים שיעור הישראלי¨ למשק שנגרם להפסד בנוסף

המוסד של דו¢ח העוני Æממעגל העוני ומעכב את יציאתה החברה הערבית של כלכלת ההתפתחות קצב

העוני  שהסתמנה בשנים ∂∞∞≥≠∑∞∞≥ בתחולת הירידה שמגמת כך π∞∞≥ מצביע על לשנת לאומי לביטוח

 ≤∏Æ¥• וזאת לעומת© ≤∞∞πב µ≥Æµ•ל מπÆ¥•¥ בשנת ∏∞∞≥ ועלתה התהפכה בישראל¥ ערבים בקרב

עלה  הענייה האוכלוסייה בקרב הערבים של חלקם גם Æ®היהודית החברה בקרב בהתאמה  ≤∏Æπ•ו

Æ≤∞∞πב ≥µÆπ•ל מÆ∏•≤≤ בשנת ∏∞∞≥

‰˜ÂÒÚ˙‰ ÌÏÂÚÂ ˙ÂÈ·¯Ú ÌÈ˘

אוכלוסיית  Æהאוכלוסייה כ•∞≥ מכלל שהם תושבים¨ ±¨µ≥µ¨∂∞∞כ מונה בישראל הערבית האוכלוסייה

 µÆדרוזיות ∏Æ±•ו נוצריות ∏Æ¥• ¨מוסלמיות כÆµ• — ∑µ∞¨∂∞∞≤∏ מהן מונה הערביות הנשים

לגברים נשים ובין לערבים יהודים בין ניכרים פערים על מצביעים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני

הוא בישראל האזרחי העבודה בכוח הערבים המשתתפים שיעור Æהעבודה בכוח ההשתתפות בשיעורי

שיעור המועסקים היהודים∫ לבין באוכלוסייה הערבים המועסקים שיעור גדול בין יש פער אולם ¨±≤Æµ•

בגיל µ± ומעלה משולבים בשוק העבודה¨ לעומת •≥µµÆ מועסקים  הערבית האוכלוסייה רק כÆµ•∑≤ מן

Æמכך יותר אף נמוך העבודה ערביות בשוק של נשים שיעור השתלבותן Æהיהודית האוכלוסייה מקרב

בכוח השתתפותן שיעור ¨≤∞Æ∑• על עומד העבודה בגיל הכללית הנשים באוכלוסיית שחלקן למרות

ושוויון∫ שילוב Æ®עורך© Æגופר¨ א בתוך∫ Æ¢הלאומי במשק ישראל אזרחי ¢השתלבות הערבים Æ®≤∞∞∏© Æר חלבי¨ ¨Æע סדן¨ ±
Æµ∂≠¥¥ ßעמ אברהם¨ קרן יוזמות ירושלים∫ Æוערבים בישראל יהודים בין ושוויון שילוב של התועלת הכלכלית

התועלת ושוויון∫ שילוב Æ®עורך© Æא גופר¨ בתוך∫ Æ¢מבוזבז גדול ופוטנציאל כלכלייםחברתיים ¢פערים Æ®≤∞∞∏© Æא פארס¨ ≤
Æ≤¥≠±∂ ßעמ אברהם¨ קרן יוזמות ירושלים∫ Æבישראל וערבים יהודים ושוויון בין שילוב של הכלכלית

הישראלי המכון ירושלים∫ Æהישראלית הכלכלה של האתגר — בישראל ערבים תעסוקת Æ®≤∞±∞© Æי גßאברין¨ ≥
Æלדמוקרטיה

הערבים באותן  של •¥ במספר המפרנסים לעלייה מיוחסת ישראל ערביי העוני של בתחולת שנרשמה הירידה מגמת  ¥
Æשנים

Æ≤Æ±∞ וטבלה ≤Æ± לוח ª≤∞±∞ ¨לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה  µ

5    4
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השתתפו  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני פי על  ∂Æבלבד ∂Æ∑• הוא בישראל האזרחי העבודה

הערביות  כלל הנשים מתוך שהן •∏Æ∏± בלבד ערביות¨ כ∞∞±¨∂∏ נשים ≤∞∞π בשנת האזרחי העבודה בכוח
∑Æיהודיות נשים בקרב µ≥Æµ• של תעסוקה שיעור לעומת וזאת הµ± ומעלה¨ בנות

השכר מן נמוכה  בהם ההכנסה שרמת  במקצועות מועסקות הערביות העובדות  מרבית כי לציין  יש

את מעמדן משפחותיהן ומנציח ושל שלהן הכלכלי המצב שיפור את מה שמעכב — הממוצע במשק
∏Æובחברה בכלל בקהילתן הנחות במשפחתן¨

‰˜ÂÒÚ˙· ˙ÂÈ·¯Ú ÌÈ˘ ˙Â·Ï˙˘‰Ï ÌÈÓÒÁ

מעגלים לשלושה מהשתייכותה מושפע העבודה בשוק הערבייה האישה של ההשתלבות פוטנציאל

מסורתית חברה שהיא הערבית לחברה השתייכותה ראשית¨ התפתחותה∫ על המקשים מפלים

השלטונות ידי על המפלה הערבי למיעוט השתייכותה שנית¨ Æנשים ומקפחת אשר מפלה פטריארכאלית

Æלהפלות נשים עדיין נהוג בו העבודה¨ בשוק אישה היותה שלישית¨ ªוהחברה היהודית

— חסמים חיצוניים העבודהÆ חלקם בכוח ערביות נשים של השתתפותן על שיעור רבים משפיעים  חסמים

מאפייני בהם פנימיים¨ חסמים וחלקם — בשוק העבודה ההזדמנויות ומבנה הממשלה מדיניות בעיקר

Æהערבית החברה של ותרבותיות חברתיות ונורמות עצמן הנשים

חיצוניים חסמים Æ±

האוכלוסייה  כלפי מפלה שנים מדיניות עשרות זה נוקטת הממשלה מצומצם — כלכלי פיתוח Æא

מדיניות Æחברתיים ובשירותים בחינוך בתשתיות¨ נמוכה בהשקעה הערביים והיישובים הערבית

הערביים ביישובים ההזדמנויות את היצע הערבית¨ צמצמה הכלכלה התפתחות את בלמה זו

הביא מפותחת ערבית כלכלה היעדר Æהלאומית בכלכלה הערבית הכלכלה של תלות ועודדה

Æ±≤Æ± לוח ª≤∞±∞ ¨לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה  ∂

המועסקות שיעור דרוזיֹות בקרב Æ®≥∏•© נוצריֹות בקרב נרשם הערביות בקרב הנשים ביותר הגבוה המועסקֹות שיעור ∑
נשים תעסוקת Æ®≤∞∞π© Æג אÆ¨ וחביב¨ נאון¨ דÆ¨ וולדה≠צדיק¨ ¨Æי ראו∫ קינג¨ Æבלבד ±µÆ∂• מוסלמיות •πÆµ± ובקרב הוא
אוכלוסיות ותעסוקת  מוגבלויות לחקר המרכז ברוקדייל¨ מכון מאיירס≠גßוינט¨ ירושלים∫  Æ∂¥≠±∏ בנות ערביות

Æמיוחדות

 πÆ∏• ªוהרווחה הבריאות בשירותי מועסקות ©•∑ª®¥¥Æ כµÆ≥•± מהן החינוך בתחום מועסקות הערביות הנשים מרבית ∏
חברתיים  קהילתיים¨ עסקייםÆ∂• ª≤ בשירותים •Æµ∑ בתעשייהÆ¥• ª∂ בשירותים ªוקמעוני סיטוני במסחר מועסקות
 ±Æ∑• ªבתחבורה¨ אחסנה ותקשורת ±Æ∏• ªבשירותי משק בית פרטיים ≤Æ±• ªואוכל אירוח •¥Æ≤ בשירותי ªואישיים
בחקלאות  הוא ערביות נשים של ביותר התעסוקה הנמוך שיעור Æופיננסים ביטוח וÆ¥•± בבנקאות¨ הציבורי במִנהל

Æ®±≤Æ±≤ ßמס טבלה ª≤∞±∞ לסטטיסטיקה¨ המרכזית ©הלשכה ®±Æ≥•©



תעסוקת נשים ערביות לקידום שריקאת חיאה —

מקומות מצאי התחרות על את והגביר הערבית החברה בתוך אפשרויות התעסוקה לצמצום

 πÆהתעסוקה המעטים שהוצעו הנשים הערביות ממקומות הודרו העבודהÆ כתוצאה מכך

 Æהתשתיות גם בתחום הערביים ניכר ההשקעה והפיתוח ביישובים צמצום ציבורית — תחבורה Æב

ממרכזי למעשה מנותקים בפריפריה הפזורים  רבים ערביים  שיישובים לכך¨ הסיבה זאת

הנשים ניידת מקשה על זו מציאת Æאו בסמוך להם יהודיים ביישובים שנמצאים התעסוקה¨

מקבל הערביות הנשים אוכלוסיית של בהקשר Æהעבודה בשוק השתתפותן ועל הערביות
±∞Æנהיגה ברישיון מחזיקות מהן ±∏•כ בעובדה שרק בהתחשב תוקף¨ זה משנה חסם

הרחק  הפריפריה¨ באזורי מתגוררת בישראל הערבית האוכלוסייה רוב בפריפריה — מגורים Æג

אלה ביישובים Æכלכלי פיתוח מחוסר הסובלים ביישובים והתעסוקתיים¨ העסקיים מהמרכזים

של התעסוקה אפשרויות את ותרבותיות מסורתיות המגבילות חברתיות נורמות מקובלות
±±Æנשים

ביישובים  יום ובמעונות לילדים טיפול במסגרות המחסור גם — לילדים  טיפול  מסגרות  Æד

Æערביות לעבודה נשים יציאת על הערביים¨ מקשה

הערביות  הנשים  גם הערבים¨ לגברים בדומה  — העבודה  חוקי ואכיפת כלכליים תנאים Æה

אף  מעכב בעבודה הכלכלית הכדאיות חוסר  ±≤Æתעסוקתן ובתנאי עבודתן בשכר מופלות

טיפול למסגרות  הנזקקות באימהות כשמדובר בייחוד בתעסוקה¨ הנשים שילוב את  הוא

Æלילדיהן

¢כדאיות  על בכנס הממשלה¨ המגזר הערבי¨ הדרוזי והצßרקסי במשרד ראש לפיתוח כלכלי של הרשות מנהל ¨Æא סייף¨  π
 Æ¢שריקאת חיאה¢ ב¥≥ בנובמבר ∞±∞≥ במסגרת מיזם בכרמיאל בתעסוקה¢ שנערך השונת

Æלעיל שוליים ∑ הערת ואחרים¨ קינג ראו∫  ±∞

בו  היישוב גודל לבין האזרחי העבודה ערביות בנות ∏±≠∞µ בכוח נשים של ההשתתפות שיעור בין ישיר קיים קשר  ±±
על עומד ירושלים® ©להוציא או גדולות מעורבות בערים המתגוררות בקרב נשים ההשתתפות שיעור Æמתגוררות הן
Æא פיכטלברג¨ ראו∫ Æ±≥•כ על ההשתתפות שיעור עומד קטנים וביישובים ≤¥•כ הוא וקטנות בינוניות בערים ªµ∞•כ
שהוקרנה מצגת התמ¢ת¨ משרד כוחאדם¨ לתכנון הרשות Æמצב תמונת — הרך בילדים בגיל לטיפול הסדרים Æ®≤∞∞¥©

Æ≤∞∞¥ במארס ≤≤ב עיון בנושא נשים בעולם העבודה ביום

כי עולה ®≤∞∞∏ ¨∂µ≠±∏ בגילאי של נשים ערביות התעסוקה ©מצב התמ¢ת במשרד וכלכלה מחקר מִנהל של מנתונים ±≤
 Æבאותם גילאים יהודיות שכירות זה של בגילאי ∏±≠¥∂ לבין ערביות שכירות של החודשי שכרן •∑¥ בין של פער קיים

 Æמכך פחות אף או מינימום שכר משתכרות בגילאי ∏± ומעלה השכירות הערביות •¥µ±Æ מהמועסקות נוסף על כך¨
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חסמים פנימיים Æ≤

הערביות הנשים מאפייני

במקרים אשר שבהן¨ ההשכלה חסרות בייחוד — רבות ערביות נשים — העברית השפה ידיעת Æא

 µ≤• Æהעברית בשפה מספק ידע חסרות — היהודית האוכלוסייה עם במגע באות לא רבים

חסם  היא השפה העבריתÆ≤± איידיעת בשפה שולטות אינן הערביים ביישובים המובטלות מן

Æהיהודי העבודה ערביות בשוק של נשים קליטתן בפני מרכזי

נמוכה  כישורים ברמת  מאופיינות מועסקות¨  ערביות שאינן נשים — תעסוקתיים  כישורים Æב

אינן   πµ• במחשב¨  משתמשות אינן מהן  ∏∑• Æהעבודה בשוק  השתלבותן על  המקשה
±¥Æנהיגה רישיון אין ∏≤•ול באינטרנט משתמשות

הנשים  כÆµ•∏ מכלל ¨≤∞∞∏ לסטטיסטיקה לשנת המרכזית הלשכה לפי נתוני — ההשכלה רמת Æג

שנות  ארבע השכלה של עד יש ולÆ∂•≤ מהן הן חסרות השכלה ומעלה ±µ הערביות בגילאי

שיעור  מגיע  ∂¥≠µµ בגילאי Æאנאלפביתיות הן ®±≤Æ±•כ© נשים אלף µ≤Æ∂שכ מכאן Æלימוד

 ±µÆבארץ הערביות הנשים מאוכלוסיית ∂∏•ל ∂µ גיל ומעל ¨≥µ•ל האנאלפביתיות

בחברה הערבית  ותרבותיות נורמות חברתיות  

אשר  מסורתיתפטריארכאלית חברה  היא הערבית החברה — ופטריארכלית  מסורתית Æא

יציאת את קרובות לעתים מונעת זו ראייה Æכבודו על להגן שיש תרבות סמל באישה רואה

Æהיישוב לתחומי שלהן התעסוקה אפשרויות את ומגבילה היישוב לגבולות מחוץ הנשים

ומגדירה הבית עבודות ואת הילדים גידול את  האישה על מטילה הערבית החברה בנוסף¨

יכולתה על החברתיות הנורמות מקשות גם בכך Æהמרכזית פעילותה כזירת הבית את בכך

את תהליכי המודרניזציה הפוקדים כיום Æלבית לעבודה מחוץ האישה הערבייה לצאת של

ביישובים בעיקר לחלוטין¨ פגה טרם היא אולם זו¨ השפעה אמנם מפחיתים הערבית החברה

Æשבפריפריה המסורתיים

הנשים  מספר על משפיע גם הערבית החברה של המסורתי והפטריארכלי אופייה השכלה — Æב

מצביעים מחקרים זאת¨ עם Æגבוהה השכלה ורוכשות אקדמיים במוסדות המשתלבות הערביות

Æלעיל שוליים ∑ הערת ואחרים¨ קינג  ±≥

Æשם ±¥

 ≤ הכנסת¨ של שהוגש לוועדת החינוך עמדה נייר בנגב¨ ערביות לנשים חינוך במסגרות מתמיכתה הממשלה נסיגת  ±µ
Æ≤∞±∞ במארס



תעסוקת נשים ערביות לקידום שריקאת חיאה —

בוגרות בכוח העבודהÆ בקרב ההשתתפות שיעור לבין רמת ההשכלה מובהק בין קשר על

ההשתתפות  שיעור ראשון תואר בעלות בקרב •Æµ∏± ואילו הוא ההשתתפות שיעור התיכון
±∂Æ∑≥• הוא

עולה בהתאמה  העבודה בשוק ערביות נשים של ההשתתפות שיעור נמצא כי דתית — שייכת Æג

אוכלוסייה מתגוררת בהם באזורים או מעורבות בערים הנשים ולמגורי ההשכלה לרמת

הארץ בדרום העבודה בשוק ערביות בדואיות של נשים השתתפותן שיעור מנגד¨ Æנוצרית
±∑Æ±πÆ∏• על ∏∞∞≥ עמד ובשנת במיוחד נמוך הוא

לסייג יש נשים¨ תעסוקת על התרבותיות הנורמות השפעת חלפה שטרם ולמרות לעיל האמור למרות

אחדים ובמקרים ופוחתת הולכת זו השפעה האחרונות שבשנים כך על מצביעים מחקרים Æהשפעתן את
±∏Æאף שולית היא

Æוהמידע המחקר מרכז הכנסת¨ ירושלים∫ ריכוז נתונים¨ הערבי¨ במגזר תעסוקת נשים Æ®≤∞∞∏© Æא אלמגור≠לוטן¨ ±∂

סגורה¨  שבטית היא חברה הבדואית מכך שהחברה נובע בדואיות בקרב נשים הנמוך ששיעור התעסוקה להניח ניתן  ±∑
נתונה הבדואית שהחברה לציין יש זאת עם יחד Æלעבודה נשים ליציאת הקשור בכל מסורתיים מאפיינים בעלת

Æבכוח העבודה בדואיות נשים השתלבותן של לטובה על המשפיעים בתהליכי שינוי

מרכז הכנסת¨ ירושלים∫ נשים ערביות¨ של להגדלת שיעור התעסוקה ציבוריות תכניות  ¨®≤∞∞π© Æא אלמגור≠לוטן¨ ±∏
Æוהמידע המחקר
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Ï„ÂÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ È·Ï˘

˙ÈÎ˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È˙˘˙‰ ˙Ó˜‰Â ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙¯ÈÁ· Æ±

והיישוב האזור בחירת

המספק מקיף סמך מיפוי על נעשית הבחירה Æקריטית חשיבות נודעת היעד של יישוב הנכונה לבחירתו

שיעור הכנסה¨ אבטלה¨ ©בעיקר נתונים על דמוגרפיים נתונים וסביבתוÆ המיפוי כולל היישוב על מידע

ממשלתיים גופים של נוכחות ªכלכליחברתי מצב ª®וכדומה ממוצע שכר העבודה¨ בכוח השתתפות העוני¨

ª®במידה שקיימות© מקבילות התערבות תכניות ªאזרחית חברה ארגוני של פעילות ª®לו או בסמוך ©ביישוב

Æועוד יום® מעונות ©בעיקר חינוך מוסדות ציבורית¨ תחבורה של היצע ªומלאכה תעשייה אזורי של פריסה

להלן∫ ©ראו שלהם ההעסקה ופוטנציאל מאפייניהם ביישוב¨ הפועלים העסקים של מקיף מיפוי נעשה כן

Æ®מעסיקים מיפוי

המקומית הרשות רתימת

ולגבי המיזם לבית מחוץ נשים תעסוקת לגבי המקומית המנהיגות עמדת לבירור נודעת חשיבות מיוחדת

ולתמוך המיזם למען ממשי להירתם באופן זו מנהיגות של את נכונותה לבדוק חשוב לכך מעבר Æהמוצע

עמוקה למחויבות מספקת ערובה אינה המקומית הרשות ראש של בלבד פורמאלית הסכמה Æבהפעלתו

Æולמיזם לרעיון

הפעולה עמה שיתוף את כלשהי¨ יש לעגן רשות של בתחומיה להפעיל את המיזם שמחליטים לכן¨ לפני

כדלקמן∫ הרשות מחויבות את הקובע בהסכם

ª®הרשות במשרדי ©רצוי היישובית לעבודת הרכזת מצויד משרד למיזם תקצה הרשות £

ªשל המיזם מבנה לפעילות ההכשרה הרשות תקצה £

ªלו שותפה שהרשות כמפעל יוצג המיזם £

ªהיישובית ההיגוי בוועדת פעיל חלק ייקח הרשות ראש £

ªהתעסוקה וביריד העיון ביום השונות¨ המיזם בפעולות פעיל באופן תשתתף הרשות £

ועידוד  להשתתף בו נשים של אקטיבי עידוד כולל המיזם¨ להצלחת ציבורית הרשות יפעל ראש  £

Æתכנית ההכשרה בוגרות את מעסיקים להעסיק

‰‡ÈÁ ˙‡˜È¯˘



תעסוקת נשים ערביות לקידום שריקאת חיאה —

התפקידים איש

להלן∫ התפקידים יאוישו המתאימות¨ המקומיות והרשויות האזור בחירת לאחר

הלוקחת  אזורית תפיסה מתוך באשכול יישובים שלם¨ המיזם להפעלת האחראית אזורית — מנהלת  ¿

תהא המנהלת Æגיסא מאידך התעסוקתיות ההזדמנויות ואת גיסא מחד ההכשרה צורכי את בחשבון

כולל גופים האזורית¨ ברמה שותפויות בניית האשכולª על ביישובי וניהולו הצוות אחראית להדרכת

המנהלת Æוהתעסוקה התעשייה אזורי של ומִנהלות גדולים מעסיקים עם הקשר ועל ממשלתיים¨

Æבאזור המעסיקים והתאמתה לצורכי ההכשרה פיתוח תכנית על גם אחראית תהא

ערבים  מעסיקים איתור על  אחראית מעסיקים  קשרי רכזת — מעסיקים  לקשרי אזורית רכזת  ¿

עבודה מקומות חיפוש  על אחראית היא Æעמם ומתמשך רציף קשר יצירת ועל באזור  ויהודים

©ביחד למשרות פנויות מתאימות מועמדות איתור על ª¢חיאה ¢שריקאת המשתתפות במיזם עבור

במסגרת המתוכננים העיון ולימי התעסוקה ליריד מעסיקים וגיוס זימון על ª®היישובית הרכזת עם

אחר ועל מעקב אזורי¨ מעסיקים פורום בניית על ªהתעסוקה למקומות סיורים על ארגון ªהמיזם

Æהשוטף ועדכונן באזור חדשות משרות

המשתתפות  ליווי  ª®ומיון איתור ©כולל ביישוב המועמדות גיוס על אחראית  — יישובית  רכזת  ¿

הנשים המייצג מתוך הוועד בחירת ªההכשרות ומועדיהן סדר קביעת ªהאישית והקבוצתית ברמה

ההיגוי ועדת הפעלת ªהרשות ראש ועם המקומית הרשות עם הקשר טיפוח ªבתכנית המשתתפות

ביישוב חדשים מעסיקים איתור ªפעילותו וריכוז ביישוב חיאה¢ שריקאת ¢מועדון הקמת ªהיישובית

לאחר נייה למעסיקים וההשמה וליוין הפ∆ בתהליכי הנשים ליווי ªמעסיקים קשרי רכזת עם בתיאום

Æההשמה

השפה  הקניית תחומים∫ בשלושה מתמחים המקצועיים המורים — מקצועיות  ומורות מנחות  ¿

והשמהØתעסוקה המחשב®¨ להכרת ©קורס מחשב יישומי תעסוקתית®¨ בעברית ©קורס העברית

Æ®העבודה לעולם הכנה ©קורס

השותפים  ובין הצוות  חברי בין הנדרשים על התיאומים אחראיØת — אדמיניסטרטיביØת  רכזØת  ¿

ומנהלתי לוגיסטי סיוע ועל המיזם¨ אודות  הנתונים וריכוז ארגון  על ªובאזור יישוב בכל למיזם

Æלפעולות המיזם

ההיגוי ועדות

Æהיישוביות ועדות ההיגוי ושל אזורית היגוי ועדת של הסדירה והפעלתן טמונה בהקמתן התכנית הצלחת

השונים הגורמים לתמיכת הציבורי הביטוי הן במיזם¨ העניין בעלי לשיתוף העיקרי המנגנון הן אלו ועדות

Æוהכוונתו המיזם על פעילות המפקח הגורם הציבורי והן במיזם השותפים

גופים  נציגי פועל¨ המיזם שבהן הרשויות ראשי משתתפים האזורית בוועדה — אזורית  ועדה  ¿

והצßרקסי הערבי¨ הדרוזי המגזר של כלכלי לפיתוח הרשות ©למשל¨ אזוריים וארציים ממשלתיים
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¨®ßוכד בתעסוקה נציבות השוויון הגליל¨ לפיתוח הרשות שירות התעסוקה¨ הממשלה¨ ראש במשרד

אברהם ©כולל קרן ויוזמות תב¢ת≠גßוינט ונציגי באזור התעסוקה ומרכזי התעשייה אזורי מנהלים של

כיווני לשרטט ªלקחים להפיק ªעקרוניות דילמות ללבן הוועדה של תפקידיה Æ®הציבורית ההנהלה

תמיכה בסיס לבנות ªההחלטות מקבלי בפני והצלחותיה התכנית בחשיפת לסייע ªלמיזם התרחבות

נפגשת הוועדה  Æועוד ¢אסטרטגיים¢ אזוריים מעסיקים בגיוס לסייע ªהמיזם להמשך  ומשאבים

Æהאזורית המנהלת ידי על ומופעלת מתכנסת והיא בשנה פעמיים

ראש הרשות  האזורית¨ המנהלת משתתפים בה היגוי ועדת מוקמת יישוב בכל  יישובית — ועדה  ¿

הנשים ונציגת ביישוב המעסיקים נציג תעסוקה¨ המקדמים עמותות או גופים נציגי נציגו®¨ ©או

ולגיטימציה גיבוי לתת הוועדה של תפקידיה Æ®המשתתפות ידי על ©שנבחרה בתכנית המשתתפות

והמוסדות הארגונים המעסיקים¨ עם הרשות המקומית¨ הקשר את לבסס ªביישוב המיזם לפעילות

התקדמות אחר ולעקוב המיזם פעילות במהלך העולות מקומיות בסוגיות לדון ªביישוב הפעילים

הוועדה של היעיל תפקודה להבטחת Æהשנה בתחילת לה שהוצבו והיעדים המטרות פי על התכנית

Æהיישובית הרכזת ידי על נעשים והפעלתה הוועדה כינוס Æרבעון בכל אחת פגישה לפחות נדרשת

˙ÂÙ˙˙˘Ó ÒÂÈ‚Â ‰¯·Ò‰ Æ≤

בקהל הנכללות מן הנשים רבות בפני שעמדו האפשרויות ממרחב חלק לא היתה לבית מחוץ תעסוקה

Æלעיל החיצוניים שהוזכרו והחסמים הפנימיים החסמים מפאת זאת Æמשפחותיהן התכנית ובני של היעד

התועלות הסברת על מתבסס השכנוע תהליך Æוהשכנוע ההסברה לשלב רבה משמעות נודעת כן על

הקבלה תנאי את לפרסם גם היא ההסברה ובהכנסה נוספתÆ מטרת לעבודה הגלומים ביציאה והיתרונות

לתכנית∫

ªילדים עם חדהוריות או נשואות נשים £

ªשנה ¥µ≠≤µ בגילאי  £

ª®חלקית מלאה או תיכונית ©השכלה השכלה אקדמית ללא £

ªקצבה מקבלות ואינן עבודה כמחפשות התעסוקה בלשכת רשומות שאינן £

Æלעבודה גבוהה מוטיבציה בעלות £

אישי לבדיקת רמת לריאיון מוזמנות הן ולאחריו שאלון למלא מתבקשות הסף תנאי נשים העונות על

ובוחר המועמדות את המיזם מדרג צוות לאחר הראיונות Æלתכנית ומניעיהן להצטרף שלהן המוטיבציה

Æביותר המתאימות ≥∞≠≤µ את



תעסוקת נשים ערביות לקידום שריקאת חיאה —

התכנית של היעד וקהלי ההסברה אמצעי

בתי  לתלמידי הוא מחולק לעתים Æהיישוב לנשות שונים באמצעים בכתב מופץ הסברה חומר עלונים —

Æלבתיהם הלוקחים אותו הספר

כזה  פרסום הגבוהה¨ בשל העלות Æראשיות ובדרכים בלב היישובים מוצג התכנית פרסום שילוט חוצות —

Æחדשים למחזורים הרישום לקראת קצרות¨ לתקופות נעשה

לגלות  שעשויה היישוב אחת מנשות כל אל מגיעות אישית היישוביות הרכזות אישיות — ושיחות פניות

ההורים ושאר ©בן הזוג¨ המשפחה בני פגישה עם גם בדרך כלל נערכת לאחר הפגישה Æעניין בתכנית

Æ®במשפחה המשפיעים הגורמים

כלל  בדרך מרוכזת¨ הסברה להן וניתנת נשים מספר מכונסות ראשוני¨ עניין שהביעו לאחר בית — חוגי

Æשהוכשרה במיזם שהשתלבה בעבודה לאחר ידי אישה על

והעבודה  אשר ¢עשו זאת¢ נשים של הצלחה שימוש נרחב בסיפורי נעשה פרסום סיפורי הצלחה —

עבודת באמצעות פופולאריים אינטרנט ובאתרי  בעיתונות מפורסמים  הסיפורים Æחייהן את שינתה

Æתדובר

למיזם הציבור מודעת את  להעלות במטרה יישוב¨  בכל בשנה אחת  נערכים העיון ימי  — עיון ימי

מיוחדת חשיבות Æמנהיגות נשים מפי חלקן שונים¨ בנושאים הרצאות ניתנות במסגרתם Æוליתרונותיו

 Æבחברה האישה למעמד כלכלית העצמה בין הרחב הקשר להסברת העיון ביום ניתנת

אישית של המשתתפות  בהסברה גובר שימוש נעשה מצטבר¨ בהסתמך על ניסיון חברה¢ — מביאה ¢חÀברה

התועלת עדות ראשונה על לספק בידן שכן התכנית¨ של ביותר הטובות הן השגרירות נשים אלו Æעצמן

Æיתרונותיה ועל בה הגלומה

‰¯˘Î‰ Æ≥

מרכיבים∫ ארבעה כוללת הנשים הכשרת

ª®שעות ±∂∞ הכול ©סך תעסוקתית ועברית המחשב הכרת העבודה¨ לעולם הכנה קורסים∫ Æא

ªסיורים לעסקים ולמפעלים Æב

ªפרטני ליווי Æג

Æחיאה שריקאת מועדון Æד
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קורסים

כולל העֲצמה  והוא לנשים רכות¢ ¢מיומנויות של שורה להקנות נועד קורס זה העבודה — לעולם הכנה

כישורים תואמת בעבודה הטמונות ההזדמנויות הבנת ªאישי חזון בניית ªהיכולת תחושת וחיזוק אישית

חיים¨ קורות כולל כתיבת השיווק האישית¨ יכולת שיפור ªעולם התעסוקה עם מאפייני היכרות ªושאיפות

הגוף¨ ושפת הבינאישית התקשורת שיפור ªיעיל עבודה חיפוש ªקבלה ומבחני אישי עבודה לריאיון הכנה

Æעובדים וזכויות עבודה נורמות עם והיכרות

ידע  להקנות מטרתו Æלמחשב האישה של הראשונה החשיפה לעתים הוא זה קורס המחשב — הכרת

בדואר  שימוש באינטרנט¨ גלישה וכן  Officeו Word, Excel כולל תוכנות ביישומי מחשב בסיסיים¨ 

Æוכיו¢ב אלקטרוני

שלמדו  למרות העברית¨ בשפה כמעט לשימוש נדרשו לא רבות שנשים מאחר תעסוקתית — עברית

הידע את זה נועד להעשיר קורס Æלתקשר בעברית או חוששות מסוגלות הספר¨ רובן אינן בבית אותה

Æהעבודה בסביבת על מונחים חיוניים דגש שימת תוך בעברית¨

ובמפעלים בעסקים סיורים

Æגדולים בעסקים או במפעלים מאורגנים סיורים  בשני משתתפות  הנשים בקורסים¨ הלימוד במהלך

כמותן שהוכשרו ועם נשים מועסקות העבודה סביבת עם מגע בלתי אמצעי לאפשר הסיורים מטרת

או המפעל מנהלØת עם לרוב מפגש כולל כזה סיור Æוציפיותיהן את כישוריהן שהולמת בעבודה והשמו

והוא למשתתפות ¢זריקת מוטיבציה¢ הוא כזה מפגש כי מלמד במפעלÆ הניסיון אנוש משאבי מנהלØת

Æבעבודה ולהשתלב להצליח בלימודים מחויבותן את מגביר

פרטני ליווי

בחודש מפגשים שני בסיס משתתפת על כל עם פרטנית עבודה מתחילה גם ההכשרה לתחילת סמוך

ומשימות יעדים הכוללת אישית התקדמות תכנית יחדיו בונות והמשתתפת הרכזת Æ®בביתה ©כולל

¢זמן מאפשר האישי הליווי Æ®אקטיבי עבודה חיפוש ©כולל למפגש מפגש בין לביצוע קונקרטיות

הגדרת כיווני פעולה ועוצמות¨ חלופות זיהוי מוטיבציה¨ בניית אישיים¨ חסמים איכות¢ המוקדש לניתוח

Æועוד אפשריים¨

חיאה שריקאת מועדון

Æהתכנית למשתתפות חברתילימודי מסגרת למפגש חיאה¢¨ המהווה שריקאת ¢מועדון מוקם יישוב בכל

המשתתפות את ומשמשת פעילות נשים מספר בסיוע היישובית הרכזת ידי על מופעלת זו מסגרת

Æשבהן המועסקות התכנית ואפילו את בוגרות את גם כמו ההכשרה וחיפוש העבודה¨ תקופת במהלך



תעסוקת נשים ערביות לקידום שריקאת חיאה —

רעיונות ומידע¨ לגיבוש הדדי¨ להחלפת ועידוד לתמיכה משמש חודשיים והוא במועדון נערכים מפגשים

מעמד התקציב המשפחתי¨ ניהול פוגענית¨ בתעסוקה המאבק כמו מגוונים ולהעשרה בנושאים קבוצתי

Æותרבות רווחה האישה¨

ÈÂÂÈÏÂ ‰Ó◊‰ Æ¥

מעסיקים מיפוי

המיפוי Æכולו ובאזור מתקיים המיזם שבהם ביישובים העסקים מיפוי מתחיל המשתתפות¨ לגיוס במקביל

וענף¨ תחום העסק¨ שם את והוא כולל למיקומו¨ או העסק לגודל ללא קשר התעסוקה¨ ענפי כל את מקיף

ופרטי עובדים והעסקת הגידול פוטנציאל ומאפייניהם¨ התפקידים פירוט האדם¨ כוח היקף הבעלים¨ שם

תקליטורים ממוחשב¨ מועלה על באופן מרוכז המידע Æהקשר איש ושם כולל כתובת העסק ההתקשרות

התעסוקה ולשכות המקומית הרשות ©בראשם נוספים תעסוקה לגורמי וכן היישוביות לרכזות וניתן

המעסיקים כי מיפוי מראה הניסיון Æהתעסוקה בירידי למשתתפות גם ניתן תקליטור המיפוי Æ®באזור

Æעבודה יעיל בחיפוש כלי משמש

למעסיקים הסברה

לכן Æ¢חיאה ¢שריקאת בוגרות את בעסקיהם פוטנציאליים לקלוט מעסיקים לשכנוע נודעת רבה חשיבות

נשים ערביות בפרט ובהעסקת בכלל מגונת בהעסקה כי למעסיקים להסביר מיוחדים מאמצים נעשים

בפגישות מתבצעות ההסברה פעולות Æגדולה תועלת חברתית  לצד משמעותי כלכלי פוטנציאל גלום

עיון וימי יזומים במפגשים וכן אנוש¨ משאבי ומנהלי עבודה מנהלי מנכ¢לים¨ עסקים¨ בעלי עם אישיות

במניעת תופעות גם מושקעים הסברה מאמצי Æהרשויות ראשי בהשתתפות לרוב לקבוצות מעסיקים¨

Æופוגענית מנצלת העסקה של

תעסוקה ירידי

העבודה מחפשות לחשוף את ההכשרהÆ מטרתו סיום לקראת כאירוע שיא אזורי נערך תעסוקה יריד

התכנית® מן חלק שאינן נשים הושמו בעבודה ואף של התכנית שטרם קודמים מחזורים בוגרות ©כולל

והד ציבורית חשיפה להשיג גם נועד היריד Æמוצעות ולמשרות מעסיקים של האפשר ככל רחב למגוון

שירות עם בשיתוף נערך היריד Æבמיוחד חיאה¢ ¢שריקאת ולמיזם בכלל התעסוקה לנושא רחב תקשורתי

Æהתעסוקה ושותפים נוספים
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פרטנית והשמה עבודה חיפוש

בחזון בהתחשב זאת Æאישי פרופיל לכל משתתפת העבודה¢¨ נבנה לעולם ¢הכנה הקורס סיום לקראת

כיווני של ריאלית והערכה התעניינותה השכלתה¨ תחומי בכישוריה¨ משתתפת¨ כל שמפתחת האישי

בידיה קורות העֲצמה¨ תהליך עברה לאחר שהמשתתפת — זה בשלב כבר Æעבורה תעסוקה אפשריים

של האקטיבי התהליך — מתחיל משופר באופן עצמה את להציג מוטיבציה¨ וביכולתה בעלת היא חיים¨

תכנית המשתתפת עם בונה היישובית אשר של הרכזת צמוד לליווי זוכה  זה תהליך Æעבודה חיפוש

העבודה¨ מחפשת של האישי הפרופיל את שמכירה המעסיקים¨ רכזת Æלביצוע משימות של מפורטת

שעמם פוטנציאליים  תעסוקה למקומות המשתתפת את ומלווה ההכוונה לתהליך היא אף שותפה 

עתידן¨ על אחריות בנטילת בחייהן — מדובר — לראשונה הנשים המוחלט של רובן עבור Æבקשר היא

מחוצה או בתוך היישוב למקומות עבודה פיזית הגעה טלפונית¨ כמו פנייה ביצוע פעולות המחייב דבר

והמשרה המעסיק אודות קונקרטי מידע לראיונות עבודהÆ בהסתמך על והתייצבות שאלונים מילוי לו¨

סימולציה מתקיימת אף הריאיון¨ ולעתים קרובות הדרכה ממוקדת לקראת מקבלת המשתתפת המוצעת¨

המשא בתהליך הרכזות אותה מלוות הריאיון¨ בעקבות עבודה בהצעת זוכה המועמדת אם Æריאיון של

או הקלעים® ©מאחורי וזאת בייעוץ שקט המעסיק¨ עם עד לחתימת החוזה העסקתה¨ תנאי על ומתן

Æנדרשת גלויה¨ כשזו בעזרה

ליווי לאחר ההשמה

העֹובדות שוטף עם קשר לקיים הוא המעסיקים רכזת ושל היישובית הרכזת של מתפקידן המוגדר חלק

שהנשים השיגו לאחר שלעתים¨ אף זאת Æבעבודה הקליטה תהליך על ולהשגיח מעסיקיהן הטריות ועם

לוודא היא הליווי מטרת Æהמיזם צוות עם לשמור על קשר מפסיקות הן בעבודה¨ והשתלבו מטרתן את

ולמלוא הוגן ליחס זוכה ושהיא מופרים¨ אינם סוכם עליהם שהתנאים כשורה¨ נעשתה העובדת שקליטת

לנוכח במיוחד רבה  חשיבות נודעת זה לליווי Æהמעסיק של רצונו שביעות נבדקת כן כמו  Æזכויותיה

העסקתן תנאי את לשפר לנשים גם מסייע הליווי Æמעסיקים פוגעניים מצד העסקה דפוסי של הגילויים

מבוקשים קידום לתפקידים ובתנאים¨ בשכר המשרה¨ שיפור בהיקף שינויים בעבודה¨ כולל מעמדן ואת

השתתפות Æבביתה ואף העבודה במקום העובדת¨ אצל שוטפים ביקורים נערכים הליווי לצורך Æועוד יותר¨

Æעמן קשר על לשמור אף היא מאפשרת חיאה¢ ¢מועדון שריקאת בפעילות הנשים
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�rO¼«dÐ≈ ‚ËbM�  «—œU³-نبني مستقبال 
مشترًكا لليهود والعرب مواطني إسرائيل

منظمة هي مسجلة) (جمعية إبراهيم صندوق مبادرات
بدأت نشاطاتها منذ المادي. لهدف الربح تعمل ليس

لليهود  المشتركة  والحياة  المساواة  لتشجيع   ١٩٨٩
آمن مزدهر، مجتمع الدولة، من أجل مواطني والعرب
اسم الصندوق على ُأْطِلق وقد إسرائيل. في وعادل
وهو والعرب، لليهود المشترك الجّد كونه "إبراهيم"
نماذج على تعتمد سياسة انتهاج تشجيع على يعمل
النطاق واسعة مشاريع وُيَطبِّق عصرية، اجتماعية

توعوية.  إجراءات ويتخذ

حوالي من إبراهيم صندوق مبادرات طاقم يتكوَّن
إدارُتُه وتتم وعرًبا، يهوًدا شخًصا، وعشرين خمسة
سولتسيانو بئيري أمنون ِقَبل من مشتركة بصورة

دراوشة. ومحمد
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W�bI�
دمج  إمكانية إثبات إلى تهدف جتريبية، مبادرة اعتماد ٢٠٠٨ العام مطلع في إبراهيم صندوق بدأ
لـ  ©תב¢ת® التابعة التشغيل" في "انطالقة مبادرة مع بالتعاون وذلك العمل، سوق في العربيات النساء

"اجلوينت".
عن املسؤولة املختلفة اجلهات  أن لنا تأّكد  أن  بعد حياة"  "شريكات  سميت التي املبادرة ُولدت
سوق في املنخرطات العربيات للنساء املتدنية تعزو املعدالت االقتصادي والتطوير التشغيل سياسات

ثقافية. اجتماعية داخل - ملعيقات العمل
العربيات النساء نسبة وأن البيت، خارج العمل العربيات النساء اعتادت خلت إلى سنني أنه معرفتنا
عربيات نساء امتناع كان إذا فحص ما دفعنا إلى في إسرائيل، أعلى منها العربية الدول في العامالت
تعديل صورة الوضع من خالل تغيير أنه باإلمكان القدر" أو "حكم حقا هو العمل عن إسرائيل في

الظروف.
ميدانية محدودة أنه جتربة على تدّخل ُيعّرف مشروع كهذا بواسطة بحث املهم إجراء من أنه اعتقدنا
إزالة على ذاته الوقت في وتؤكد والتقاليد، الثقافة من النابعة الصعوبات تتجاهل ال حجمها في
املناطق عن  الُبعد العربية، البلدات في والصناعة التجارة نقص  مثل واملوضوعية; املعيقات اخلارجية
لألطفال النهارية احلضانات نقص التعليم، في االستثمار قلة العامة، املواصالت  نقص الصناعية،
في دمج نساء وإلى ومتكينهن، النساء تأهيل التي تهدف إلى والناجعة املخصصة البرامج وقلة واألوالد

العمل. سوق
املرأة اندماج نسبيا ُيسهالن البالد مركز األكادميية والسكن بالقرب من الثقافة أن إدراكنا من انطالقا
يسكّن الالتي األكادمييات النساء غير مجموعة على املشروع في نتركز أن اخترنا التشغيل، في العربية
مجموعة العمل، هي سوق من حادة املُقصاة بصورة ، النساء من املجموعة البعيدة. هذه املناطق في
مجموعات على تطبيقه أنه باإلمكان ُيثبت أصال املشروع جناح أن حياة"، إذ "شريكات مشروع هدف

املجتمع العربي. في أقوى
املشروع يثبت لها: خصص التي بالوظيفة القيام في مثبتا جناحا حّقق أنه يبدو مت إطالق املشروع منذ أن
والبحث والتأهيل التقصي والتصنيف املجتمع، في واإلقناع الشرح بني يدمج عمال ُمحكما أن فرضية
باخلروج العربيات املعنيات النساء نسبة دراماتيكي بشكل يرفع شخصية، مبرافقة والتنسيب عمل عن

طويلة. لفترة أعمالهن واالنتظام في في سوق العمل االندماج في ينجحن إلى العمل والالتي
االقتصاد مجال في صانعي السياسات بني يكون أن أمل على النموذج عمل هذه الوثيقة طريقة تصف
في احمللية العربية السلطات في كل الواسع وتفعيله باعتماده ومتويله يهتم َمن إسرائيل والتشغيل في

إسرائيل.
سوليتسيانو بئيري أمنون درواشة محمد  

مبادرات صندوق إبراهيم مديران مشاركان,
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Æוינטßתב¢ת≠ג

العربيات٭ النساء لتشغيل تجريبي تدّخل نموذج

 ٢٠٠٨ العام منذ معتمد إبراهيم، صندوق ملبادرات التابع حياة" "شريكات منوذج التدخل
في سوق العمل عربيات هدفه دمج نساء التشغيل ©תב¢ת®. في جوينت - انطالقة مع بالتعاون
ينخرطن للنساء الالتي ودعم عمل وإيجاد املسبق التأهيل مراحل: خالل ثالث اإلسرائيلي من
وإلى الفقر، دائرة من أسرهن إخراج إلى يسعى العمل في عربيات نساء دمج مشروع إن فيه.
اقتصاد من كجزء ذاته بحّد العربي املجتمع اقتصاد وحتسني  املجتمع في  مكانتهن تطوير
تشغيل في مسألة السواء على والعربي اليهودي العام الوعي تغيير إلى املبادرة تهدف الدولة.

العمل. سوق في لدمجهن واجتماعية مؤسساتية شرعية وجتنيد عربيات نساء

qšb�
تشمل هذه حديث. مجتمع إلى تقليدي مجتمع من انتقالية سيرورات العربي املجتمع يعيش
هذه واالقتصاد. أفضت والتعليم والثقافة والسياسة مجاالت املجتمع تغييرات في السيرورات
من العربيات، إلى حتررهن للنساء واالقتصادية االجتماعية املكانة في ما حتسن السيرورات إلى
العمل. في سوق نساء وانخراط العالي التعليم على متزايد طلب إلى األمناط التقليدية، بعض
الالتي العربيات  النساء  عدد في  ملموس ارتفاع  األخيرين  العقدين في طرأ فإنه وهكذا،
،١٩٩٠ العام في ،٪١٠ من العامالت الناس معّدل تضاعف وقد العمل، سوق في انخرطن
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التشغيل مبعدالت جدا قياسا متدنية تزال ال فإن النسبة ومع هذا .٢٠٠٦ العام في ٪٢٠ إلى
العربيات، في الشخصية للنساء باملكانة إلى املّس ُيفضي األمر الذي النساء اليهوديات لدى
اإلسرائيلي االقتصاد منّو ومعدالت العربي للمجتمع واالقتصادي االجتماعي األمن مستوى

عامة.
استغالل نتيجة عدم اإلسرائيلي باالقتصاد حلقت التي اخلسارة إلى األبحاث من الكثير تشير
إلى وحلبي سدان يشير  أالقتصادية. احلياه في  العربي  املجتمع  دمج في الكامنة الطاقات 
من نسبتهم في حني أن فقط، ٪٨ هو إلسرائيل القومي في الناجت العرب السكان إسهام أن
في العرب ملشاركة السكان املتدنية املعدالت أن فارس إلى ويشير .٢٠٪١ هي السكان مجمل
فيدعي جبارين أما الناجت القومي اخلام٢. في ٪٤ بنسبة خسارة إلى تؤدي االقتصادية العملية
استغالل  لعدم  نتيجة  السنة، في مليارد شيكل  ٣١ حوالي اإلسرائيلي يخسر االقتصاد أن

العمل العربية٣. قوة في الطاقات الكامنة
سوق في للمنخرطني املتدنية املعدالت اإلسرائيلي فإن باالقتصاد الالحقة إلى اخلسارة إضافة
وتؤّخر العربي املجتمع في تطور االقتصاد إعاقة تتسبب في إسرائيل في العرب العمل لدى
إلى  الوطني التأمني عن مؤسسة الصادر ٢٠٠٩ الفقر للعام تقرير ُيشير الفقر. دائرة اخلروج من
املجتمع في بالفقر يتصل فيما ،٢٠٠٦-٢٠٠٧ السنتني ظهرت في التي اجتاهات الهبوط أن
العام في ٪٥٣٫٥ إلى ،٢٠٠٨ العام في من ٤٩٫٤٪ وارتفعت إسرائيل٤ تبّدلت في العربي
،٢٠٠٨ العام في ٪٣٣٫٨ من الفقراء ارتفعت السكان من العرب فإن حصة كذلك .٢٠٠٩

من السكان). فقط أنهم ٢٠٪ إلى (مع اإلشارة ٢٠٠٩ العام في ٪٣٥٫٩ إلى
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qOGA²�« r�UŽË  UOÐdF�« ¡U�M�«

مجمل من نحو ٢٠٪ يشكلون ١٫٥٣٥٫٦٠٠ نسمة، حوالي إسرائيل العرب في السكان يعّد
 ٨٫٤ مسلمات، منهن ٪٨٣٫٥ - ٧٥٠٫٦٠٠ امرأة نحو العربيات النساء عدد يبلغ السكان.

درزيات٥. و٨٫١٪ مسيحيات
النساء والعرب، وبني اليهود بني الكبيرة الفجوات إلى املركزية اإلحصاء دائرة معطيات تشير
العمل سوق في العرب مشاركة معدل العمل. سوق في املشاركة معدالت  في  والرجال، 
مجمل من املشتغلني العرب نسبة بني كبيرا فرقا هناك أن إال ،٪١٢٫٥ هو إسرائيل في املدنية
١٥ عاما  سن في العرب السكان من فقط ٪٣٧٫٥ اليهود: املشتغلني معدالت وبني السكان،
معدل إن بل اليهود. السكان أوساط في ٪٥٥٫٢ مقابل العمل، سوق في منخرطون فوق فما
في العاملة القوى من حصتهن فرغم أن أكثر. متدٍن سوق العمل في العربيات النساء انخراط
إسرائيل املدني في في سوق العمل مشاركتهن معدل فإن ،٪٢٠٫٧ على ترسو العمل سن
املدنية قوة العمل في شارك فقد املركزية اإلحصاء دائرة معطيات وحسب فقط٦. ٪٦٫٧ هي
النساء مجمل من فقط نحو ١٨٫٨٪ يشكلن عربية، ٢٠٠٩ نحو ٨٦٫١٠٠ امرأة العام في
النساء بني بنسبة ٥٣٫٥٪ تشغيل مقابل معّدل هذا  فوق، فما عاما  ١٥ سن في العربيات

اليهوديات٧.
فيها أدنى مستوى املدخول في مهن يشتغلن العربيات العامالت غالبية أن إلى اإلشارة ينبغي
االقتصادي و ووضع أسرهن وضعهن حتسني ُيعيق الذي - األمر السوق األجر في متوسط من

عام٨. بوجه املجتمع، وفي اخلصوص، وجه على مجتمعهن، في املتدنية مكانتهن يدمي

Æ≤[±∞ ‰ËbłË ≤[± rÝ— ∫≤∞±∞ ¨W¹e�dL�« ¡UBŠù« …dz«œ µ

Æ±≤[± ‰Ëbł ∫≤∞±∞ ¨W¹e�dL�« ¡UBŠù« …dz«œ ∂

uN�  U¹“—b�« ¡U�M�« sOÐ ‰bFL�« U�√ ¨©•≥∏®  UO×O�L�« ¡U�M�« sOÐ q Ò−Ý  UOÐdF�« ¡U�M�« sOÐ vKŽ_« qOGA²�«  ôbF� ∑
Æ©≤∞∞π® ÆÃ ÆVO³ŠË ¨Æ√ ÆpOÝb²? …b�u� ¨Æœ ÆÊËQ½ Æ¨ÆÍ ¨mMO� «ËdE½√ ÆjI� •±µ[∂  ULK�L�« Èb�Ë •±π[µ
w� qOGA²�«Ë  UIOFL�« ÀU×Ð_ e�dL�« ¨q¹«b�Ëd� bNF� ¨XM¹uł ”d¹U� ∫”bI�« Æ∂¥≠±∏ sÝ w�  UOÐdŽ ¡U�½ qOGAð

ÆW�Uš  UFL²−�

…—U−²�« w� •∏[∏ ªÁU�d�«Ë W×B�«  U�bš w� sNM� •±µ[≥ w�«uŠ ª©•¥¥[∑® rOKF²�« w� sKLF¹  UOÐdF�« ¡U�M�« WO³�Už ∏
WOŽUL²łô«Ë W¹dO¼UL−�«  U�b��« w� •≥[∂ ª‰ULŽ_«  U�bš w� •µ[¥  UŽUMB�« w� •∑[µ ª‚ ÒdHL�«Ë WKL−�UÐ
s¹e�²�«Ë  ö�«uL�« w� •±[∏ ªWO²O³�«  U�b��« w� •≤[± ªrŽUDL�«Ë  W�UC²Ýô«  U�bš w� •≥[¥ ªWOB�A�«Ë
 UOÐdF�«  ö�UFK� v½œ_« W³�M�« ÆWO�UL�«  U�b��«Ë sO�Q²�«Ë ·—UBL�« w� •±[¥ ªW�UF�« …—«œù« w� •±[∑ ª ôUBðô«Ë

Æ©±≤“±≤∫r�— ‰Ëbł ªW¹e�dL�« ¡UBŠù« …dz«œ® ©•±[≥® WOŽ«—e�« ‰ULŽ_« w� …œułu�

qLF�« ‚uÝ w� qOz«dÝ≈ w� »dF�« 5MÞ«u*« Z�œ



w�  UOÐdF�« ¡U�M�« ÃU�b½« ÂU�√  UIOF�
qLF�« ‚uÝ

تعاني دوائر ثالث انتمائها إلى من متأثرة العمل سوق في العربية املرأة اندماج إمكانية تتأثر
سلطوي محافظ مجتمع وهو العربي املجتمع إلى انتماؤها األولى تطورها: التمييز تؤخر من
سياسات حتت الواقع العربي للمجتمع انتماؤها الثانية ويغبنهن. النساء ضد مييز أبوي -
في نشهد حيث العمل سوق  في امرأة كونها الثالثة اليهودي. املجتمع من الوافدة التمييز 

ضد املرأة. متييزا العادة
منها جزء العمل. سوق في العربيات النساء مشاركة معدالت على  تؤّثر كثيرة معيقات
واجلزء اآلخر العمل. سوق في الفرص ومبنى سياسات احلكومة في أساسا يتجّسد - خارجي

للمجتمع العربي. ثقافية اجتماعية وأعراف للنساء الشخصية املزايا بينها من - داخلي

WOł—U)«  UIOF*« Æ±
ضد  تمييز سياسة منذ عقود الحكومة تعتمد المحدود - االقتصادي  التطوير أ. 
والتعليم التحتية الُبنى في محدود استثمار في تتجّسد العربية، والبلدات المجتمع
العربي االقتصاد تطور دون  السياسة  هذه حالت وقد  االجتماعية.  والخدمات
العربي االقتصاد تبعية  وكّرست العربية، البلدات في العمل فرص من وقّلصت
فرص تقليص إلى أفضى  متطور عربي  اقتصاد  غياب  الدولة.  في العام  لالقتصاد
نتيجة المتوفرة. العمل مواقع التنافس على وزاد من العربي المجتمع داخل التشغيل

عليهن٩. عرضت التي القليلة أماكن العمل العربيات من النساء إقصاء تم ذلك،
ظاهر،  العربية البلدات في التطوير في المحدود االستثمار - العامة المواصالت ب. 
المنتشرة العربية البلدات من الكثير كون هنا من التحتية. الُبنى مجال في أيضا،
في أو اليهودية البلدات في مراكز التشغيل القائمة عن معزولة البعيدة المناطق في
سوق مشاركتهن في وعلى العربيات النساء تنقل على الوضع هذا جوارها. يصّعب
عامل حاسم، إلى العربيات النساء  جمهور سياق في العامل  هذا يتحّول العمل. 

رخصة سواقة١٠. يملكن النساء فقط من ٪١٨ أن باالعتبار أخذا

 dLðR� w� ¨W�uJ×�« fOz— V²J� w� w��dA�«Ë Í“—b�«Ë ¨wÐdF�« lL²−L�« w� ÍœUB²�ô« d¹uD²�« WDKÝ fOz— nOÝ sL¹√ π
Æ…UOŠ  UJ¹dý ŸËdA� —UÞ≈ w� ≤∞±∞Ø±±Ø≤¥ Âu¹ qO¾�d� w� rO�√ Íc�« ¢qOGA²�« w� ·ö²šô« ÈËbł¢
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في  يعيشون إسرائيل في العرب السكان معظم - البعيدة  األماكن في السكن ج.
التطوير غياب من تعاني بلدات في والتشغيل األعمال مراكز المناطق البعيدة عن
هذه في التقليدية، والثقافية االجتماعية األعراف فإن ذلك، إضافة إلى االقتصادي.

العمل١١. سوق في النساء مشاركة من تحّد البلدات،
في  النهارية الحضانات وفي لألوالد رعاية أطر في النقص إن - لألوالد رعاية أطر د.

العمل. إلى العربيات النساء خروج يعيق العربية البلدات
النساء  غرار الرجال العرب، فإن على العمل - قوانين وتطبيق المالية الشروط هـ .
غياب إن تشغيلهن١٢. وشروط أجورهن في التمييز من يعانين أيضا، العربيات،
خاصة عندما دمج النساء في العمل بدوره االقتصادية من العمل، يؤّخر الجدوى

أطفالهن. ترعى أطر بحاجة إلى أمهات هن بشأن األمر يكون

WOKš«b�«  UIOF*« Æ≤
شخصيه معيقات

بينهن  المتعلمات غير خاصة العربيات، النساء من الكثير العبرية - اللغة معرفة أ. 
باللغة العبرية. الكافية المعرفة تنقصهن اليهودي، بالمجتمع عادة ال يتصلن الالتي
عدم العبرية١٣. ُيجدن اللغة ال العربية البلدات في العمل عن العاطالت من ٪٥٢
العمل سوق في العربيات النساء استيعاب أمام مركزي عائق هي اللغة معرفة

اليهودية.

 ÒsJ�¹ w²�« …bK³�« d³� sOÐË w½bL�« qLF�« …u� w� µ∞≠±∏ sÝ w�  UOÐdŽ ¡U�½ W�—UA�  ôbF� sOÐ …dýU³� W�öŽ „UM¼ ±±
w� ª•µ∞ u¼ ©”bI�« «bŽ® …dO³� Êb� Ë√ WDK²�L�« ÊbL�« w� ÒsJ�¹ wðö�« ¡U�M�« sOÐ qLF�« w� W�—UAL�« ‰bFL� ÆUNO�
¨«ËdE½√ Æ•±≥ u¼ qLF�« ‚uÝ w� ¡U�M�« W�—UA� ‰bF� ÊS� …dOGB�«   «bK³�« w�Ë •≤¥ u¼ …dOGB�«Ë WDÝu²L�« ÊbL�«
…—«“Ë  ¨W¹dA³�« ÈuI�« jOD�ð  WDKÝ Æl{uK� …—u� …dJ³L�« W�uHD�« w� œôË_« W¹UŽ—  U³Oðdð Æ©≤∞∞¥® Æ√ ¨⁄d³K²�O�

Æ≤∞∞¥ —«–¬ ≤≤ w� ‰ULŽ_« r�UŽ w� ¡U�½ Ÿu{u� w� wÝ«—œ Âu¹ w� UN{dŽ rð  U{ËdŽ√ ¨…—U−²�«Ë WŽUMB�«

¨∂µ≠±∏ sÝ w�  UOÐdF�« ¡U�MK� qOGA²�« l{Ë® …—U−²�«Ë WŽUMB�« …—«“Ë w� œUB²�ô«Ë Y×³�« W¹d¹b�  UODF� s� `CÒ²¹  ±≤
 w�  U¹œuN¹  «dOł√ dł√ sOÐË ∂¥≠±∏ sÝ w�  UOÐdŽ  «dOł_ ÍdNA�« dł_« sOÐ •¥∑ W³�MÐ ‚—U� „UM¼ Ê√ ¨©≤∞∞∏
 Òq�√ Ë√ v½œ_« b×�« dł√ sO{UI²¹ ‚u� UL� ±∏ sÝ w�  UOÐdF�«  «dOł_« s� •µ±[¥ ÊS� ¨p�– v�≈ W�U{≈ ÆUNð«– s��«

ÆtM�
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متدٍن  تأهيل بمستوى يّتسمن العامالت العربيات غير النساء - تشغيلية مهارات ب. 
منهن ٪٩٥ ال يستعملن الحاسوب، منهن ٪٨٧ العمل. سوق في اندماجهن يعيق

سواقة١٤. رخصة توجد ال منهن ٪٨٢ لـ اإلنترنيت، ال يستعملن
للعام ٢٠٠٨، المركزية  اإلحصاء دائرة معطيات حسب - التعليم سنوات عدد ج. 
أي  على يحصلن لم فوق، ١٥ فما سن في العربيات النساء مجمل من ٪٨٫٥ فإن
امرأة  ٥٢٫٦ ألف فإن هنا، تعليم. من سنوات أربع تعلمن حتى منهم ٪٣٫٦ تعليم.
 ٦٥ وفوق األمية إلى ٣٥٪، نسبة تصل ٥٥-٦٤ (١٢٫١٪)، هن أميات. في سن

البالد١٥. في النساء العربيات جمهور من ٪٦٨ إلى عاما،

العربي املجتمع في وثقافية أعراف اجتماعية
رمزا  المرأة في يرى مجتمع تقليدي وأبوية هو العربي المجتمع تقليدية وأبوية - .١
النساء خروج كثيرة أحيانا يمنع للمرأة التوّجه هذه مثل عليه. المحافظة ينبغي
أيضا. البلدة حدود إمكانيات عملهن داخل البلدة، ويحّد من حدود خارج للعمل
وأعمال األوالد تربية مهمة  المرأة على العربي المجتمع يفرض  ذلك، إلى إضافة 
ُتعيق أيضا، هذا، وفي المركزية. نشاطها ساحة أنه على البيت وُيعّرف البيت
البيت. خارج  العمل إلى  الخروج على العربية المرأة قدرة االجتماعية  األعراف
من تقّلل العربي المجتمع  اليوم  بها يمّر  التي التحديث  سيرورات  إن صحيح،
لبلدات بالنسبة  باألساس تماما، تختف لم التأثيرات هذه أن إال ذلك، تأثيرات

البعيدة. األماكن في تقليدية واقعة
النساء  من عدد على يؤّثر العربي للمجتمع األبوي التقليدي الطابع إن - الثقافة ب.
فإن مع هذا ثقافة عالية. الكتساب أكاديمية مؤسسات في المنخرطات العربيات
المشاركة معّدل وبين الثقافة مستوى بين واضحة عالقة وجود على تدّل األبحاث
الثاني الصف أنهين الالتي النساء بين العمل في المشاركة فمعدالت العمل. قوة في

.٧٣٪١٦ إلى األول اللقب على الحاصالت لدى يرتفع بينما ٪١٨٫١ عشر هو

ÆÁöŽ√ ∑ r�— WEŠö� ¨ÊËdš¬Ë mMO� ±¥

 —«–¬ ≤ Âu¹ WO½UL�d³�« ·—UFL�« WM−� v�≈ W�bI� n�u� …d�c� ¨VIM�« w�  UOÐdF�« ¡U�MK� WOLOKFð dÞ√ rŽœ sŽ W�uJ×�« lł«dð  ±µ
Æ≤∞±∞

Êu½U� ¨ U�uKFL�«Ë Y×³�« e�d� X�OMJ�« ¨ UODF� lOL−ð ¨wÐdF�« lL²−L�« w� ¡U�M�« ‰UG²ý« ¨ÊUÞu�≠—uGL�√ w�—Ë√  ±∂
Æ≤∞∞∏ ¨w½U¦�«
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العمل  سوق في العربيات النساء مشاركة معدل أن وجدنا - الديني  االنتماء ج.
في أو المختلطة المدن في النساء وسكنى  الثقافة  مستوى مع بالتناسب يرتفع
عربيات نساء مشاركة معّدل فإن بالمقابل، المسيحيون. العرب فيها يعيش مناطق
وقد وصل في العام متدٍن بشكل خاص، البالد جنوب في العمل سوق في بدويات

٢٠٠٨ إلى ١٩٫٨٪١٧.
النساء، عمل الثقافية على األعراف تأثيرات تالشي عدم من وبالرغم آنفا، مما قلناه بالرغم
التأثيرات أن هذه إلى تشير فهناك أبحاث هذه التأثيرات. عن احلديث لدى نتحفظ أن علينا

احلاالت١٨. بعض في ثانوية إلى السنوات األخيرة وتتحول تشهد تراجعا في

 UÎOKO³� UFL²−� ÍËb³�« lL²−L�« Êu� v�≈ œuF¹ qLF�« …—Ëœ w�  U¹Ëb³�« ¡U�M�« ◊«d�½ô w½b²L�« ‰bFL�« Ê√ ÷d²H½ Ê√ sJLÔ¹ ±∑
ÍËb³�«  lL²−L�« ŸuCš v�≈ dOA½ Ê√ sJLÔ¹ «c¼ l� ÆqLFK� sNłËd�Ð qB²¹ U� q� w� W¹bOKIð  UO�uBš «–Ë U ÎIKG�Ë

ÆqLF�« w�  U¹Ëb³�« ¡U�M�« ÃU�b½« vKŽ UÐU−¹≈ dÒŁRð dOOGð  «—ËdO��

¨ U�uKFL�«Ë Y×³�« e�d� X�OMJ�« ¨ UOÐdF�« ¡U�M�« Èb� qOGA²�«  ôbF� …œU¹e� W�UŽ Z�«dÐ  ¨ÊUÞu�≠—uGL�√ w�—Ë√  ±∏
Æ≤∞∞∏ ¨w½U¦�« Êu½U�
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Ã–uLM�« oO³Dð qŠ«d�

cOHM²� WO²×²�« WOM³�« W�U�≈Ë  «bK³�« —UO²š« Æ±
Z�U½d³�«

…bK³�«Ë WIDM*« —UO²š«

يزودنا شامل مسح أساس  على االختيار يتم الهدف. بلدة الختيار  حاسمة أهمية  هناك
البطالة عن دميوغرافية (باألساس، معطيات املسح ومحيطها. يشمل البلدة عن باملعلومات
الوضع عن ذلك); إلى وما األجر ومتوسط قوة العمل واملشاركة في الفقر ومعدالت والدخل
مؤسسات نشاطات بجوارها); أو البلدة (في حكومية دوائر وجود االقتصادي; - االجتماعي
الصناعية املناطق انتشار مواقع وجدت); حال  (في مماثلة تدخل برامج املدني; املجتمع
نهارية) حضانات  (باألساس التعليمية املؤسسات املتوّفرة; العامة املواصالت واِحلرف;
خصائصها وإمكانياتها البلدة، شامل للمصالح العاملة في مسح إجراء كذلك يتم وغيرها.

املشغلني). مسح يلي: (فيما التشغيلية

WOK;« WDK��« bOM&

البيت النساء خارج لعمل بالنسبة احمللية القيادات ملوقف خاصة أهمية هناك لنا أن اتضح
املشروع تأييد القيادة عبر استعداد ذلك نفحص أن لذلك ينبغي املقترح للمشروع وبالنسبة
بالفكرة جدي اللتزام كافية هي ضمانة احمللية السلطة رئيس الرسمية من املوافقة ودعمه.

وباملشروع.
التعاون إدراج ينبغي معينة، سلطة محلية نفوذ في منطقة املشروع بتطبيق البدء قبل عليه،

التالي: النحو على عليه اتفاقية تشمل املتفق ضمن معها
(األفضل  البلدة في المرّكزة مجّهزا لعمل للمشروع مكتبا المحلية السلطة تخصص أن £

المحلية)؛ السلطة مكاتب في
المشروع؛ ضمن التأهيل مبنى لفعاليات المحلية السلطة تخّصص أن £
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فيه؛ شريكة المحلية السلطة أن على المشروع عرض يتّم أن £

التوجيه المحلية؛ في لجنة الفعال دوره السلطة المحلية يكون لرئيس أن £

وفي  الدراسي اليوم في المشروع، في فعاليات فعال، بشكل المحلية السلطة تشارك أن  £
التشغيل؛ معرض

النِشط  التشجيع ذلك في بما المشروع إنجاح على المحلية السلطة رئيس يعمل أن  £
التأهيل. دورة من المتخرجات لتشغيل المشّغلين وتشجيع فيه، للمشاركة للنساء

nzUþu�« ‰UGý≈

التالي: النحو على الوظائف إشغال يتم احمللية املناسبة، والسلطة املنطقة بعد اختيار
رؤية  من خالل البلدات  من عنقود في  المشروع تنفيذ مسؤولة عن  - لوائية مديرة  ¿
جهة التشغيل، من وفرص من جهة، التأهيل بالحسبان احتياجات تأخذ المنطقة التي
وعن العنقود، ضمن وإدارته في البلدات الطاقم مسؤولة عن إرشاد المديرة تكون أخرى.
مشغلين العالقة بين وعن حكومية، دوائر مع فيها بما المنطقة مستوى في شراكات بناء
برنامج تطوير عن أيضا، مسؤولة، وتكون المديرة وتشغيل. صناعة مراكز وإدارات كبار

المنطقة. في المشّغلين الحتياجات ومالءمته التأهيل
إيجاد  عن ومسؤولة المشغلين مع ترّكز العالقة - المشّغلين لموضوع لوائية مرّكزة  ¿
وهي منتظمة ومتواصلة معهم. عالقات إقامة وعن المنطقة في ويهود عرب مشغلين
مكلفة حياة"; "شريكات مشروع  في للمشاركات  عمل أماكن  عن بالبحث  مكّلفة
مكلفة المديرة اللوائية); مع (سوية الشاغرة للوظائف مرشحات مالئمات عن بالبحث
المشروع; في إطار المقررة الدراسية واأليام التشغيل لمعرض المشغلين وتجنيد بدعوة
عن المنطقة، في مشّغلين منتدى تشكيل عن العمل; أماكن جوالت في تنظيم عن

بذلك. المعنيين وَحْتلنة المنطقة في جديدة وظائف تعقب
في  (بما البلدة في المرشحات  تجنيد  عن مسؤولة - البلدة)  (في محلية مرّكزة   ¿
والمجموعاتي; الشخصي المستوى في المشاركات مرافقة البحث والتصنيف); ذلك
المشاركات النساء من التمثيلية اللجنة اختيار ومواعيدها; التأهيل دورات نظام تحديد
التوجيه لجنة تفعيل ورئيسها; المحلية السلطة مع العالقات تطوير المشروع; في
مشّغلين عن  البحث نشاطاته; وتركيز البلدة في حياة شريكات نادي إقامة المحلية;
عملية في  النساء مرافقة  المشّغلين; مع العالقة مركزة مع  بالتنسيق البلدة في جدد

التنسيب. بعد ومرافقتهن والتنسيب المشّغلين إلى التوجه
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ثالثة  في المهنيات/ون  المدرسات/ون  تتخصص  - مهنيات مرشدات ومدّرسات   ¿
حاسوبية مهارات التشغيلية)، العبرية  اللغة في العبرية (دورة اللغة إكساب مواضيع:

العمل). لعالم تحضير (دورة تنسيب/تشغيل الحاسوب)، على للتعرف (دورة
الطاقم  أعضاء بين  المطلوبة التنسيق عمليات عن  مسؤول/ة - إداري/ة  مرّكز/ة  ¿
المعطيات عن وتركيز وعن معالجة المنطقة; وفي بلدة كل في المشروع في المشاركين

المشروع. لفعاليات واإلدارية اللوغستية المساعدة عن المشروع;

tOłu²�« ÊU'

منتظم. هذه بشكل وتفعيلها واملناطقية احمللية التوجيه جلان إقامة في املشروع كامن جناح
دعم عن اجلماهيري التعبير  وهي املشروع، في املعنيني إلشراك األساسية اآللية هي اللجان

وتوجيهه. سير املشروع تراقب التي العامة واجلهة املشروع في املشاركة املختلفة اجلهات
اعتماد  تّم التي  المحلية السلطات رؤساء اللجنة هذه في  يشارك - اللوائية  اللجنة  ¿
تطوير (مثال، سلطة والقطرية اللوائية الحكومية الدوائر ممثلو نفوذها، ضمن المشروع
التشغيل، خدمات الحكومة، رئيس ديوان في والشركسي والدرزي العربي المجتمع
صناعية مناطق مديرو إلى ذلك)، وما التشغيل في مديرية المساواة الجليل، تطوير سلطة
إبراهيم  صندوق ©תב¢ת® ومبادرات التشغيل" في "انطالقة وممثلو وتشغيلية في المنطقة
معضالت حيال مواقف بلورة اللجنة وظيفة الجماهيرية). اإلدارة ممثلو فيه (بمن
على المساعدة المشروع; لتوسيع العامة الخطوط رسم الدروس; استخالص مبدئية;
الستمرار دعم وموارد قاعدة تطوير القرارات; متخذي أمام ونجاحاته للمشروع الترويج
تجتمع ذلك. وغير  "استراتيجيين" كبار  مشّغلين تجنيد في  المساعدة المشروع;

بتفعيلها. المكّلفة بدعوة المديرة اللوائية السنة في مرتين اللجنة
رئيس  اللوائية، المديرة فيها يشارك توجيه لجنة بلدة كل في ُتقام المحلية - اللجنة  ¿
عن ممثل معنية بالتشغيل، جمعيات أو هيئات ممثلو عنه)، (او ممثل المحلية السلطة
المشاركاتفي المشروع(تنتخبها المشاركات). وممثلةعن النساء المشّغلينفي البلدة
المحلية السلطة مع العالقة ترسيخ المشروع; لنشاطات والشرعية الدعم توفير مهمتها
محلية تنشأ قضايا البحث في البلدة; في الفاعلة والمؤسسات والمنظمات والمشّغلين
له وضعت التي والغايات األهداف وفق المشروع تقدم ومتابعة المشروع نشاطات خالل
أدائها ضمان أشهر، لغرض ثالثة كل واحدة، مرة اللجنة تجتمع أن ُيفترض بدايته. في

تفعيلها. وعن لالجتماع اللجنة دعوة عن مسؤولة المحلية الناجع. المركزة
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جمهور النساء ضمن من للكثيرات املتاحة الفرص من جزءا  يكن لم  البيت  العمل خارج
مت التي اخلارجية وتلك التقليدية املعيقات بسبب  وهذا عائالتهن. وأبناء  املشروع هدف 
على يقوم اإلقناع أهمية حاسمة. واإلقناع والشرح الترويج ملرحلة فإن هنا ومن آنفا. ذكرها
اإلعالن ووظيفة جديد. وحتصيل دخل للعمل في اخلروج الكامنة واإليجابيات شرح الفائدة

للمشروع: القبول معايير شرح هو
مع أوالد؛ وحيدات معيالت أو متزوجات نساء £

سنة؛ في سن ٢٥-٤٥  £
جزئي)؛ أو كامل ثانوي (تعليم أكاديمية شهادة على حاصالت غير £

مخصصات  على يحصلن وال عمل عن كباحثات التشغيل دوائر في مسّجالت غير £

تأمين؛
للعمل. جاهزية عالية ذوات £

بعدها دعوتهن إلى يتّم استمارة يعبئن أن الشروط هذه لديهن تتوّفر الالتي للنساء يطلب
املقابالت، بعد للمشروع. لالنضمام ودوافعهن استعدادهن مستوى شخصية لفحص مقابلة

غيرهن. من أكثر املناسبات املرشحات من ٢٥-٣٠ ويختار املرشحات املشروع يدّرج طاقم
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ُميكن  أحيانا، البلدة. في النساء بوسائل مختلفة على موزعة مكتوبة إعالنية مواد - نشرات
ليوصلوها إلى بيوتهم. املدارس طالب على توزيعها

بسبب  الرئيسية. والشوارع البلدات داخل هذه الالفتات نصب يتم - الشوارع في الالفتات
للدورات التسجيل عشية قصيرة، لفترات اإلعالن  من النوع هذا  ُيعتمد العالية، الكلفة 

املختلفة.
أن  ميكن البلدة في كل امرأة املرّكزة احمللية إلى تصل - لوجه وجها ومحادثات توجهات
الوالدان (الزوج، األسرة أبناء مقابلة العادة في يتم األول، اللقاء بعد باملشروع. مهتمة تكون

األسرة). في املؤثرة وبقية اجلهات
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املشروع  في للمشاركة املبدئية موافقتهن عن املعنيات النساء عّبرت أن بعد - حلقات بيتية
شاركت امرأة مبشاركة مكّثف بشكل لهن املشروع شرح يتّم الجتماع حيث يتم دعوتهن

عمل. في ذلك بعد وانخرطت املشروع في
حياتهن وتغيرت جناحا النجاح لنساء حققن استثمار قصص يتم نجاح - عن قصص النشر
ذات اإلنترنيت ومواقع الصحافة في القصص هذه  نشر يتّم املشروع. في مشاركتهن  بعد

مببادرة املشروع. الشعبية
وعي  رفع مستوى بهدف بلدة، مرة في السنة في كل الدراسي عقد اليوم يتم دراسية - أيام
في تكون مختلفة، محاضرات إلى االستماع إطارها في اجلمهور للمشروع وإيجابياته. يتم
القوية بني العالقة توكيد الدراسي اليوم في يتم أن املفترض من نساء قياديات. منها من جزء

في املجتمع. املرأة ومكانة االقتصادي التمكني
املشاركات  قدرات استثمار ميكن متراكمة، إلى خبرة استنادا - بصديقتها" تأتي "صديقة
إذ بإمكانهن للمشروع، األفضل السفيرات النساء هن للمشروع. هؤالء الترويج في أنفسهن

إيجابياته. وعن اجلدوى عن األول مصدرها من بشهادات اإلدالء

qO¼Q²�« Æ≥

التالية: األربعة املركبات يتضمن املشاركات تأهيل النساء
 ١٦٠) المهنية  اللغة ومعرفة حاسوب مهارات العمل، لعالم التحضير الدورات:  .١

ساعة).
والمصانع المصالح االقتصادية جوالت في .٢

شخصية مرافقة ج.
حياة شريكات نادي د.

 «—Ëb�«

للنساء،  أولية" "مهارات مجموعة إلكساب مخصصة الدورة هذه - العمل لعالم التحضير
الكامنة الفرص إدراك الشخصية; الرؤى تطوير القدرات; ويتضمن التمكني الشخصي وتعزيز
التشغيل; عالم خصائص على التعرف والتطلعات; مع املؤهالت بعمل يتناسب االنخراط في
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والتحضير للعمل طلبا الذاتية السيرة كتابة ذلك في مبا الشخصية التسويق قدرة حتسني
شخصية - البني حتسني االتصاالت عمل; عن ناجع تفتيش قبول; وامتحانات عمل ملقابلة

العمال. وحقوق عمل أمناط على والتعرف اجلسد، ولغة
احلاسوب.  على للمشاركات األول االنكشاف أحيانا، الدورة، تكون - الحاسوب معرفة
 ,Word ,Exel برنامج فيها مبا األساسية في تطبيقات احلاسوب معرفة املشاركات إكساب هدفها

ذلك. إلى وما األلكتروني والبريد اإلنترنيت واستعمال Office و
اللغة العبرية،  الستخدام تقريبا يحتجن قطعا لم النساء من الكثير أن مبا - مهنية عبرية لغة
االتصال في بل يترددن يستطعن ال غالبيتهم فإن تعلموها في املدرسة، أنهم من الرغم على
مصطلحات على التركيز خالل من العبريه باللغه معرفتهن إلغناء الدورة مخّصصة اللغة. بهذه

ضرورية لبيئة العمل.
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كبيرة. عمل مصانع ومحالت على جوالت في الدورات في التعليم خالل النساء تشارك
بالطريقة مت تأهيلهن نساء عامالت ومع العمل بيئة مع املباشر االتصال إتاحة هدف اجلوالت
في هذه اجلوالت تتضمن وتطلعاتهن. مؤهالتهن مع تتناسب أعمال في تنسيبهن ومت نفسها
هذا مثل تثبت التجربة أن املصنع. في القوى البشرية مدير/ة أو املصنع مدير مع العادة لقاء
التعليم بتحقيق النجاح في التزامهن من وتزيد املشاركات شرارة تشحن مبثابة اللقاء يكون

عمل. في واالنخراط
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في لقاءين أساس على املشاركات كل مع التفصيلي العمل أيضا، يبدأ، التأهيل  بدء مع 
ملتابعة برنامجا معا املشاركة واملرأة املرّكزة تضع املشاركة). في بيت لقاء فيهما (مبا الشهر
(مبا وآخر بني لقاء بها القيام ينبغي التي العملية يشمل األهداف واملهمات التقدم الشخصي،
لتحليل يكّرس نوعيا" "وقتا الشخصية املرافقة ُتتيح عمل). عن الفعلي ذلك التفتيش في
اجتاهات وتعريف والطاقات، البدائل وتشخيص املشاركة جاهزية وبناء الشخصية املعيقات

ذلك. إلى وما املمكنة العمل
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"نادي أسم حتت املشروع في للمشاركات التعليمي االجتماعي للقاء إطار كل بلدة في ُيقام
النساء من عدد مبساعدة احمللية املرّكزة اإلطار هذا  تفعيل على تشرف احلياة". شريكات
وكذلك عمل، عن والبحث التأهيل مدة خالل املشاركات حتت تصّرف ويكون الفّعاالت
ويشّكل شهرية لقاءات النادي ُتعقد في منهن. العامالت النساء فيهن مبن املشروع خريجات
متنوعة مواضيع في وإغنائها املجموعة وبناء املعلومات لتبادل وفرصة وإسناد متبادل دعم إطار

والثقافة. والرفاه املرأة ومكانة األسرية امليزانية وإدارة مؤٍذ تشغيل ضد النضال مثل
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اعتماد يتم التي البلدة واألعمال في للورش مسح إجراء يبدأ املشاركات، جتنيد موازاة في
كبر عن النظر  بصرف التشغيل فروع كل املسح يشمل كلها.  املنطقة وفي  فيها املشروع
القوى وحجم عملها، أسم صاحبها ومجال املصلحة أسم يشمل وهو أو موقعها، املصلحة
التعاقد، تفاصيل العمال، وتشغيل النمو احتماالت وخصائصها، الوظائف العاملة، تفصيل
قرص إلى ُيتقل احلاسوب، املعلومات بواسطة تركيز يتم ومسؤول االتصال. املصلحة عنوان
السلطة رأسها (على أخرى تشغيلية وجهات املرّكزات احملليات تصرف حتت ويوضع مدمج
إلى املسح ملعطيات املتضمن القرص هذا يتوّفر كما املنطقة). ومكاتب التشغيل في احمللية
ناجعة أداة يشكل للمشغلني مسح إجراء أن التجربة تثبت التشغيل. معرض في املشاركات

عمل. عن البحث في
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"شريكات مشروع خريجات باستيعاب االحتماليني املشّغلني إلقناع قصوى أهمية هناك
في التشغيل التنوع بأن املشغلني هؤالء خاصة إلقناع جهود ُتبذل وعليه، أعمالهم. في حياة"
اقتصادية هامة إلى احتماالت على ينطوي خاص، بشكل عربيات نساء وتشغيل عام، بشكل
كبار مع شخصية لقاءات في تتم واإلقناع الشرح عملية الكبيرة. االجتماعية القيمة جانب
إلى املبادرة خالل من ، وكذلك البشرية القوى ومديري ومديري العمل واملديرين املشغلني
احمللية. السلطات رؤساء الغالب مبشاركة املشغلني، تكون في ملجموعات دراسية وأيام لقاءات

املسيئة. العمالة ظاهره ملنع الترويج، أيضا، تستثمر جهود
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كشف هدفه  الدورة. اختتام إطار في ذروة كحدث اللوائي التشغيل معرض تنظيم يتّم 
اآلن، حتى عمال يجدن لم للمشروع سابقة أفواج خريجات فيهن (مبن عمل عن الباحثات
ووظائف ملشّغلني اإلمكان قدر  واسعة تشكيلة على املشروع) من جزءا يكّن لم ونساء
التشغيل ملوضوع واسع  إعالمي صدى إلحداث كفرصة أيضا،  املعرض، يستغّل مقترحة.
مكاتب بالتعاون مع يتم تنظيم املعرض خاص. "شريكات حياة" بوجه ومشروع عام، بوجه

أخرى. وجهات التشغيل
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لكل  " "بروفيل الشخصي ملف بناء  يتم العمل"، لعالم "التحضير  دورة اختتام عشية 
مبؤهالتها لنفسها مشاركة كل تطورها التي الشخصية الرؤى باالعتبار أخذا مشاركة. هذا،
هذه من بدءا لها. املمكنة العمل الجتاهات واقعية وتقديرات اهتمامها وثقافتها ومجاالت
جاهزية ذات  وتصبح ذاتية، بسيرة وتتزود  متكني،  سيرورة املشاركة متّر  أن بعد  - املرحلة 
حتظى عن عمل. البحث الفعلي في املشوار يبدأ - عملّي بشكل نفسها تقدمي على وقدرة
للمهمات مفصال برنامجا مع املشاركة تضع التي احمللية مكّثفة من املرّكزة مبرافقة املرحلة هذه
عن للباحثة الشخصية اللمحة تعرف التي املشّغلني مرّكزة وتكون بها. القيام  ينبغي التي
هي ممكنة عمل أماكن إلى املشاركة ومرافقة  توجيه عملية  في أيضا،  شريكة هي، العمل
التي حياتهن األولى في املرة النساء من الساحقة للغالبية بالنسبة يكون هذا معها. عالقة على
مثل التوجه األعمال ببعض يستدعي منهن القيام مستقبلهن، وهذا ما مسؤولية فيها يتحّملن
تعبئة وخارجها،  البلدة داخل عمل أماكن  إلى  فعليا  الوصول  أو عمل، أماكن إلى هاتفيا 
بخصوص عيني توجيه على املشاركة حتصل  حقيقية. عمل ملقابالت والذهاب استمارات
اجليد األداء على متثيل التدّرب أحيانا ويتم العمل، مقابلة عشية املقترحة والوظيفة املشّغل
خالل املرّكزة ترافقها املقابلة، فإن بعد عمل اقتراح على املرشحة حصلت ما إذا املقابلة. في
من وهذا املشّغل، مع العمل عقد التوقيع على أن يتم إلى تشغيلها شروط حول املفاوضات

األمر ذلك. اقتضى علنية إذا ما مبساعدة أو وراء الكواليس) (من هادئة استشارة خالل
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ومع اجلديدات، العامالت مع دائم اتصال إقامة هو احمللية احملددة للمرّكزة الوظيفة من جزء
يحققن الالتي النساء كون من الرغم على هذا العمل. في استيعابهن على لإلشراف املشّغلني
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التأّكد هو هدف املرافقة طاقم املشروع. مع االتصال عن يتوقفن عمل، في باالندماج غايتهن
ُتنتهك، لم عليها االتفاق التي مت الشروط وأن الصحيح، استيعاب العامالت ّمت بالشكل أن من
املشّغل. رضا مستوى ُيفحص كاملة. كذلك، وبحقوقها مبعاملة عادلة حتظى - العاملة - وأنها
املشغلني. كما جانب من مؤذية تشغيلية أمناط وجود ضوء في أهمية قصوى املرافقة لهذه
تغييرات ذلك في مبا العمل في شروط عملهن ومكانتهن على حتسني النساء املرافقة تساعد
إطار في وغيرها. املرغوبة الوظائف سلم في والتقدم والشروط األجر وحتسني الوظيفة حجم في
النساء أن مشاركة كما العمل والبيت. مكان في العامالت إلى منتظمة املركزة تقوم املرافقة،

معهن. على صلة احملافظة أيضا، هي، تتيح حياة" شريكات "نادي فعاليات في
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