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בשנת  2002מנתה אוכלוסיית הנשי הערביות בגיל העבודה ) (+15כ  369אל נשי  ,שכ
 63אל נשי מתוכ –  17%השתייכו לכח העבודה.
השתתפות נשי ערביות בכח העבודה גדלה בקרוב ל  40%בעשור האחרו  ,בהשוואה
לגידול של  16%בקרב נשי יהודיות בשני אלו .אול  ,שיעור ההשתתפות של נשי ערביות
עדיי נמו מאד ,ומהווה כשליש משיעור ההשתתפות של נשי יהודיות המגיע לכ .54%
הנשי הערביות מהוות  5.8%מסה"כ הנשי בכח העבודה בישראל ,בעוד שחלק
באוכלוסיית הנשי בגיל העבודה עומד על .18%
קיימי הבדלי משמעותיי בהשתתפות בשוק העבודה בי הקבוצות הדתיות של נשי
ערביות :שיעור ההשתתפות של נשי מוסלמיות עומד על כ  ,14%ושל נשי דרוזיות – מגיע
כמעט ל  .20%שיעור ההשתתפות של הנוצריות גבוה באופ משמעותי ומגיע לכ .34%
שיעור ההשתתפות של נשי בגילאי  50 25עומד על  .24%שיעור ההשתתפות של בנות +50
נמו מאד ,ועומד על כ  4%בלבד.
שיעור ההשתתפות של בעלות השכלה על תיכונית ירד בעשור האחרו  .שיעור ההשתתפות
של בעלות  15 13ש"ל ,לדוגמא ,ירד מ  50%בשנת  1990ל  41.6%בשנת  .2002נראה
שהירידה בשיעורי ההשתתפות נעוצה בבעיות מבניות של שוק העבודה (1והעדר משרות
מתאימות לנשי אלה.
יתכ שדווקא העלייה ברמת ההשכלה בעתיד ,תגרו לבלימה בעליית שיעורי ההשתתפות
של נשי ערביות בשוק העבודה ,בשל עוד היצע של נשי משכילות .מומל כבר עתה לגבש
מדיניות לטיפול בנושא רגיש זה.
קיימי הבדלי ניכרי בהשתתפות בשוק העבודה בי האוכלוסייה העירונית ,ובעיקר
אוכלוסיה עירונית בערי מעורבות ,לבי האוכלוסייה הכפרית :שיעורי ההשתתפות של
נשי ערביות בגילאי  50 18בערי הגדולות ,להוציא את ירושלי  ,עמדו על כמעט ,50%
בעוד ששיעור ההשתתפות בערי בינוניות וקטנות עומד על כ  24%בלבד.
שיעור ההשתתפות של נשי נשואות ואמהות לילדי הוכפל בעשור האחרו  ,והוא עומד על
.19%
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 (1הבעיות המבניות בשוק העבודה כוללות את העובדה ששוק העבודה הערבי מתנהג כשוק עבודה משני במדינת ישראל,
את העובדה שרמת ההתפתחות הכלכלית בישובי הערביי נמוכה ביחס לישוב היהודי ,מבנה ענפי הכלכלה במשק
וכיוצא בזה.

רקע
הערבי בישראל מהווי כחמישית מאוכלוסיית המדינה .מרבית הערבי הישראלי
מתגוררי בישובי נפרדי ) (85%הממוקמי בעיקר בפריפריה בשלושה אזורי גיאוגרפיי :
בגליל ,במשולש ובנגב .יתרת האוכלוסייה הערבית ) (15%מתגוררת בערי מעורבות.

מחקרי רבי מצביעי על חולשתו הכלכלית של המגזר הערבי ,המאופיי ברמת פיתוח נמוכה
יחסית ,בשיעורי אבטלה גבוהי  ,ובהתמקדות בתפקידי ובמקצועות הנמצאי בתחתית
הסול המקצועי בשוק העבודה.

האוכלוסייה הערבית בישראל מורכבת משלוש קבוצות דתיות מרכזיות :המוסלמי מהווי את
הקבוצה הגדולה ביותר ) 79%מכלל האוכלוסייה הערבית( .הנוצרי מהווי את הקבוצה השניה
בגודלה ) ,(12%ו  9%הנותרי ה דרוזי  .קיימי הבדלי ניכרי בי שלוש קבוצות הדת:
המוסלמי והדרוזי חיי בעיקר בכפרי ובערי קטנות ,ואילו הנוצרי מרוכזי יותר בישוב
העירוני .הנוצרי מאופייני בשיעורי פיריו נמוכי יותר ,וברמת השכלה גבוהה יותר ,וה
מועסקי במשלחי יד שהסטטוס התעסוקתי שלה גבוה יחסית .הבדל מרכזי נוס בי קבוצות
הדת הוא שהגברי הדרוזי משרתי בצ.ה.ל ,עובדה שעשויה להיות לה השפעה על מעמד
הקהילה הדרוזית בעיני הרוב היהודי ,ועל הקליטה בשוק העבודה.

הנשי הערביות בישראל סובלות מאפליה כפולה :האחת בשל השתייכות למיעוט הערבי,
והשנייה בשל היות נשי  ,ובעיקר בשל היות נשי בחברה מסורתית ,נוקשה ומגבילה .בנוס ,
תלותו של המשק הכלכלי הערבי במשק הכלכלי היהודי ,מגבילה את אפשרויות התעסוקה
לערבי בכלל ,ולנשי ערביות בפרט ,ובנוס כאמור ,הנשי הערביות נרתעות מלצאת לעבוד
מחו ליישוב המגורי בשל מניעי תרבותיי מסורתיי  .המיעוט המועסק ,מקרב הנשי
הערביות ,עובד במספר מצומצ של ענפי ומקצועות ,ובתפקידי ששכר נמו  .המועסקות
מרוכזות בעיקר בשירותי קהילתיי וחברתיי ובתעשייה ,בעיקר בתעשיות טקסטיל ומזו ,
במפעלי ובתי חרושת קטני שהקימו יזמי יהודיי בישובי הערביי .

החברה הערבית בישראל הינה חברה מסורתית ,הנשענת על משפחה מורחבת שבראשה עומד
גבר .במבנה חברתי זה נועדו לאישה הערבייה תפקידי מסורתיי בתו המשפחה .התפיסה
היא שאישה נשואה ,ובעיקר אישה נשואה שהיא ג א לילדי  ,מוגבלת ביציאה מחו לבית.
בנוס  ,הנורמות של החברה הערבית אוסרות על קשרי של נשי ע גברי שאינ בני
משפחת  .לנורמות אלו המגבילות את חופש פעולת של הנשי הערביות ,צפויות השלכות ג על
מידת השתתפות בכח העבודה .במהל השני חל שיפור במעמדה החברתי של האישה במגזר
הערבי,שיפור הבא לביטוי בגידול בחלק היחסי של המשכילות שביניה  ,ובהגדלת מעורבות
בתחומי רבי בחיי החברה במגזר הערבי .למרות התפתחויות אלו ,לא הצליחו הנשי לשפר
את מעמד הכלכלי ,ובחלק מהמקרי מעמד א ממשי להישחק בשל השינויי המבניי
במשק המקומי ,ובעיקר בשל ירידת חלקו של ענ החקלאות שהיה ענ מרכזי בכלכלת המגזר
הערבי ,שינוי שפגע בנשי הערביות בעיקר .בעשור האחרו החברה הערבית מגלה פתיחות רבה
יותר לאפשרות יציאת של נשי לעבודה ,אול יציאה זו מוגבלת בדר כלל לעבודה בסביבת
המגורי .

נית להבחי בי גורמי היצע לבי גורמי ביקוש כגורמי המשפיעי על כניסת של נשי ערביות
לשוק העבודה ועל דפוס תעסוקת בו .גורמי ההיצע כוללי בעיקר גורמי חברתיי
משפחתיי תרבותיי  ,וכ גורמי הקשורי בשינויי המתרחשי במעגל החיי  :עלייה
ברמת ההשכלה ,גור שהשפעתו ג ישירה וג עקיפה ,דפוסי נישואי ומבנה המשפחה,
הולדת ילדי  ,וכ התנסות קודמת בעבודה מחו לבית .גורמי הביקוש המעודדי או מעכבי
יציאת האישה לעבודה מחו למשק הבית כוללי בעיקר את רמת ההתפתחות הכלכלית ואת
המבנה של ענפי הכלכלה במשק בכלל ,ובאזורי הפריפריה בה קיימי ריכוזי משפחות ונשי
ערביות בפרט.
ד המידע מציג את ההתפתחות בהשתתפות נשי ערביות בכח העבודה בעשור האחרו על פי
גורמי ההיצע :מאפייני סוציו דמוגרפיי של הנשי הערביות.
הנתוני מתבססי על עיבודי מיוחדי על אוכלוסיית הנשי הערביות מסקרי כח אד של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהשני  1995 ,1990ו . (2 2002

______________________
 (2אוכלוסיית הנשי הערביות הוגדרה כדלקמ  :בשנת  1990ו  1995כל המוסלמיות והדרוזיות ועבור נוצריות ואחר כל
אלו שלא עלו לאר מ  1990ואיל )כמעט כול ( .בשנת  2002לפי הגדרה חדשה של הלמ"ס שמגדירה יהודי או ערבי או אחר.

התפתחות ההשתתפות בכח העבודה של נשים ערביות בעשור האחרון
אוכלוסיית הנשי בכח העבודה באלפי ובאחוזי 2002 ,1995 ,1990 ,
תעסוקת של נשי ערביות מושפעת מאד מהאוריינטציה המסורתית של החברה הערבית
והמוסלמית .למרות שחלק של הנשי המשתתפות בכח העבודה עלה באופ דרמטי ,הוא עדי
מוגדר כנמו מאד בהתייחס לשיעורי ההשתתפות של נשי יהודיות :שיעור ההשתתפות של
הנשי הערביות עמד בשנת  2002על  ,17%בהשוואה לשיעור השתתפות של  53.8%של נשי
יהודיות.

בשנת  2002מנתה אוכלוסיית הנשי הערביות בגיל העבודה כ  369אל נשי  ,שכ  63אל
נשי מתוכ  17%השתייכו לכח העבודה.
שיעור ההשתייכות לכ"ע של נשי ערביות בישראל נמו מהשיעורי במדינות ערב.
במצרי  ,לדוגמא ,שיעור ההשתתפות של הנשי עמד על  20%ובסוריה על ) 21%בשנת (2000
. (3

1990

גיל העבודה *
בכח העבודה
שיעור ההשתתפות
בכח העבודה

2002

1995

ערביות

יהודיות

ערביות

יהודיות

ערביות יהודיות

250.4
30.7
12.2%

1377.6
639.0
46.4%

299.6
48.0
16%

1681.1
854.3
50.8%

1992.3 368.8
1072.0
63.1
53.8% 17.1%

* נשי בגילאי +15
מקור :סקרי כ"א ,למ"ס.2002 ,1995 ,1990 ,

ההשתתפות של נשים ערביות בכח העבודה
לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
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שיעורי ההשתתפות בכח העבודה של נשי ערביות היו ונותרו נמוכי מאד .אמנ בעשור
האחרו שיעור ההשתתפות גדל מכ  12%בשנת  1990ל  17%בשנת  ,2002כאמור ,גידול
של קרוב ל  , 40%אול זהו עדיי שיעור השתתפות נמו מאד ,שאינו מתקרב לסדרי הגודל
של שיעור ההשתתפות של נשי יהודיות ,שעמד בשנת  2002על  ,53.8%ועלה בתקופה זו ב
 16%בלבד.
הנשי הערביות מהוות  5.8%מסה"כ הנשי בכח העבודה בישראל ,בעוד שחלק
באוכלוסיית הנשי בגיל העבודה עמד על  ,18%בשנת .2002
בשנת  2002המשק במדינת ישראל היה במיתו  ,וסביר שהמיתו פגע במיוחד בנשי
הערביות .בשנת  2002כ  10,300נשי דווחו שהתייאשו מלחפש עבודה .אילו היו ממשיכות
לחפש עבודה ,שיעור ההשתתפות היה גבוה יותר ועומד על .19.9%

קיימי הבדלי משמעותיי בי הקבוצות האתניות השונות של הערבי בישראל :המוסלמי ,
הנוצרי והדרוזי  ,המתקיימי ברוב תחומי החיי הבדלי בדפוסי ההתנהגות של המשפחה,
החינו  ,המגע ע האוכלוסייה היהודית ,דפוסי יזמות כלכלית וכיוצא בזה.
כ  ,לדוגמא ,מרבית המוסלמי והדרוזי גרי באזורי כפריי  ,בעוד האוכלוסייה הנוצרית
הינה עירונית ברובה .בנוס  ,חלק גדול מהאוכלוסייה הנוצרית גר בערי מעורבות ,כמו חיפה ,יפו
ורמלה ,שבה ה נחשפי לסגנו חיי מערבי ,עירוני וחילוני .האוכלוסייה הנוצרית מאופיינת
ג ברמת השכלתה הגבוהה יותר .הבדלי אלה משפיעי על הבדלי בדפוסי ההשתתפות בכח
העבודה של כל אחת מהקבוצות :שיעור ההשתתפות של הנשי המוסלמיות הוא הנמו ביותר
ועמד על  14%בלבד בשנת  ,2002בהשוואה לשיעורי ההשתתפות של הדרוזיות והנוצריות שעמדו
על כמעט  20%ו  34%בהתאמה.
שיעור ההשתתפות של נשי ערביות לפי דת2002 ,1995 ,1990 ,
מוסלמיות
דרוזיות
נוצריות

1990

1995

2002

9.8
9.6
26.8

13.3
16.3
30.1

14.1
19.5
33.8

מקור :סקרי כ"א ,למ"ס.2002 ,1995 ,1990 ,
______________________
 (3האוכלוסייה הערבית בישראל ,סטטיסטיקל  ,26למ"ס.
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כחמישית מאוכלוסיית הנשי בישראל היא אוכלוסיית נשי ערביות ,מה  77%מוסלמיות,
 9.1%דרוזיות ו  13%נוצריות.

שיעור ההשתתפות של נשים ערביות לפי קבוצות גיל
2002 ,1995 ,1990
%
30

בשנת  ,2002שיעור ההשתתפות של נשי מוסלמיות עמד על כ  ,14%ושל נשי דרוזיות עמד
על כמעט  . 20%שיעור ההשתתפות של נשי נוצריות היה גבוה באופ משמעותי ,ועמד על כ
.34%
שיעור ההשתתפות של הנשי המוסלמיות עלה בכ  44%בעשור האחרו  ,אול הוא עדי
נמו מאד בהשוואה לכל קבוצה אחרת בישראל .שיעור ההשתתפות של המוסלמיות הוא
הנמו ביותר מבי הקבוצות האתניות השונות :שיעור ההשתתפות של המוסלמיות נמו
במיוחד כתוצאה ממגבלות היתר שמטילה הדת המוסלמית ,לצד העלייה ברמת
הפונדמנטליז בקרב מוסלמי ישראלי .
הנשי הדרוזיות שיפרו את שיעור ההשתתפות שלה באופ מרשי ביותר בעשור האחרו –
שיעור ההשתתפות שלה גדל בלמעלה מפי שניי  .לאוכלוסייה הדרוזית מעמד מיוחד בקרב
האוכלוסייה היהודית הודות לעובדה שהגברי בקהילה משרתי בצ.ה.ל .אוכלוסייה זו
זוכה להעדפה יחסית בהקצאת משאבי ובפיתוח כלכלי מהמדינה .נראה שהעלייה
המרשימה בשיעורי ההשתתפות של נשות קבוצה זו ,נובעת מהעובדה שעומדות לרשות יותר
אפשרויות תעסוקה בשוק המקומי ,בהשוואה לנשי מוסלמיות.
שיעור ההשתתפות של הנשי הנוצריות היה ונותר הגבוה ביותר בקרב האוכלוסיה הערבית.
שיעור ההשתתפות של הנוצריות עלה ב  26%בעשור האחרו  .כאמור האוכלוסייה הנוצרית
הינה אוכלוסייה עירונית יותר ,משכילה יותר ובעלת שיעור פיריו נמו יותר ,ועל כ ג
השתתפותה בשוק העבודה גבוהה יותר.
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49-45

44-35

34-25
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בשנת  2002שיעור ההשתתפות של נשי בגילאי  50 25עמד על  .23.9%שיעור ההשתתפות
של גילאי  +50היה נמו מאד ,והגיע לכ  4%בלבד.
שיעור ההשתתפות של כל קבוצות הגיל עלה במהל העשור האחרו  .העליה המרשימה
ביותר היא של גילאי  ,49 35שהגדילו כמעט פי שלוש את שיעורי ההשתתפות שלה  .נראה
שההסבר לשינוי מקורו בעלייה ברמת ההשכלה ,והעובדה כי הנשי המשכילות שהתבגרו
המשיכו לעבוד מחו למשק הבית.
בשנת  1990חלה ירידה תלולה בשיעורי ההשתתפות של נשי מגיל  35ומעלה ,ואילו בשנת
 2002הירידה היא של נשי בגילאי  50ומעלה .סביר שקבוצת הנשי המשכילות והעובדות,
שבשנת  1990היו בגילאי  ,34 25התבגרו בשנת  2002היו בנות  46 37והמשיכו לעבוד.
נית לצפות שקבוצה זו תמשי להשתת בכח העבודה בשיעורי גבוהי יחסית ג לאחר
גיל  ,50ולכ בעתיד הירידה התלולה בשיעור ההשתתפות צפויה להתרחש כאשר קבוצה זו
תגיע לגיל פרישה )א תנאי השוק לא ישתנו באופ מהותי(.

שיעור ההשתתפות של נשי מעל גיל  50הוא נמו מאד שיעור ההשתתפות של גילאי 60 50
עמד בשנת  2002על כ  .6.4%הסבר אפשרי לממצא זה הוא שכנראה מדובר באוכלוסייה
בעלת רמת השכלה נמוכה – ממוצע שנות הלימוד של נשי ערביות בגילאי  60 50הוא 5.4
שני בלבד ,לעומת ממוצע של  9.9שני בקרב גילאי  – 49 25המאופיינת תמיד בשיעורי
השתתפות נמוכי .
הניתוח שלהל מתייחס לנשי בקבוצת הגיל  ,50 18שהינה הקבוצה העיקרית המשתתפת בכח
העבודה .שיעורי ההשתתפות של קבוצה זו מוצגי לפי מספר מאפייני סוציו דמוגרפיי
נוספי .

שיעור ההשתתפות של כל קבוצות ההשכלה מ  11שנות לימוד ומעלה ירד בעשור האחרו .
הירידה הגדולה ביותר היא בשיעור ההשתתפות של נשי ע  15 13שנות לימוד :שיעור
ההשתתפות שלה ירד מ  50%בשנת  1990ל  41.6%בשנת  .2002יש לציי שמשקל היחסי
של נשי בעלות השכלה של  13שנות לימוד ומעלה מבי סה"כ הנשי הערביות עלה מ
 8.8%בשנת  1990ל  17.3%בשנת  .2002נראה שהירידה בשיעורי ההשתתפות נעוצה בבעיות
מבניות של שוק העבודה והעדר משרות מתאימות לנשי אלה .יש לציי  ,שג העלייה
בשיעור ההשתתפות של נשי יהודיות בעלות השכלה של  15 13שנות לימוד נבלמה בשנות
ה .2000

dlkyde zetzzyd xeriy

שיעור ההשתתפות של נשי ערביות בעלות השכלה גבוהה ירד בעשור האחרו  .נית לשער
שכאשר משרות מקצועיות וסמי מקצועיות הנתפסות כמתאימות לנשי  ,כגו משרות
במערכת החינו  ,רווחה ובריאות מאויישות במלוא  ,שוק העבודה המקומי לא יכול לקלוט
יותר נשי במקצועות אלה .ויתרה מזו :פיטורי וצמצו במגזר הציבורי בישראל בשני
האחרונות ,משמעותו הקטנת חלק של המועסקות ,פניה לעיסוקי בעלי סטטוס נמו יותר,
וא יציאה מכח העבודה .באופ פרדוכסלי ,יתכ שדווקא העלייה ברמת ההשכלה בעתיד,
תגרו לבלימה בעליית שיעורי ההשתתפות של נשי ערביות.

שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בגילאי  50-18לפי מספר שנות לימוד
2002 ,1995 ,1990
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כצפוי ,שיעור ההשתתפות של הנשי הערביות עולה ככל שרמת ההשכלה שלה גבוהה יותר.
בשנת  ,2002שיעור ההשתתפות של בעלות עד  10ש"ל עמד על כ  ,9%ואילו שיעור
ההשתתפות של בעלות  +16ש"ל הגיע לכמעט  .70%שיעור ההשתתפות של המשכילות מגיע
לסדר הגודל של שיעור ההשתתפות של נשי יהודיות )בר ,שיעור ההשתתפות של נשי
יהודיות באותה קבוצת גיל ובאותה רמת השכלה עומד על .(87.2%
מרבית הנשי הערביות המשכילות המשתתפות בכח העבודה מועסקות בסקטור הציבורי
הערבי ,במקומות הקרובי לבתיה  ,ובמקצועות צוארו לב  ,מקצועיי וסמי מקצועיי
כמו אחיות ,מורות ,עובדות סוציאליות וכדומה ,אשר החברה רואה בה מקצועות
המתאימי לנשי .
נשי ערביות בעלות רמת השכלה נמוכה משתלבות בעיקר בעבודה בתעשיות מסורתיות
ובשירותי ניקיו .
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קיימי הבדלי ניכרי בי האוכלוסייה העירונית לבי האוכלוסייה הכפרית .הנשי
העירוניות ,ובעיקר נשי עירוניות המתגוררות בערי מעורבות ,מאופיינות בשיעורי
השתתפות גבוהי יחסית ,המתקרבי לסדרי הגודל של האוכלוסייה היהודית .אול ,
מרבית האוכלוסייה הערבית בישראל חיה באזורי גיאוגרפיי נפרדי ובישובי ערביי
קטני בפריפריה ,שבה הנשי משתלבות בשוק עבודה מקומי וסקטוריאלי .שיעורי
ההשתתפות של הנשי בישובי אלה ,עדי נמוכי מאד ,א כי עלו באופ מרשי בעשור
האחרו .
שיעור ההשתתפות של נשי ערביות בגילאי  50 18לפי צורת ישוב מגורי ומחוז מגורי ,
2002 ,1995 ,1990
1990

1995

2002

צורת ישוב מגורי
ירושלי *
תל אביב יפו
חיפה
ערי גדולות אחרות
)(199,999 100,000
ערי בינוניות
)(99,999 50,000
ערי קטנות
)(49,999 2,000
ישובי מקומיי אחרי
מחוז מגורי
מחוז ירושלי
מחוז הצפו
מחוז חיפה
מחוז המרכז
מחוז תל אביב
מחוז הדרו

9.3
36.9
50.5

8.3
54.1
51.4

13.1
48.6
49.0

18.5

21.6

23.3

14.8

21.5

23.8

19.6

21.8

10.3
13.0
17.9
)(12

10.5
20.9
30.1
21.7
)(59.0

* כולל ערביי מזרח ירושלי
מקור :סקרי כ"א ,למ"ס.2002 ,1995 ,1990 ,

13.0
23.9
28.2
24.7
49.1
12.8

בשנת  , 2002שיעורי ההשתתפות של נשי ערביות בגילאי  50 18בערי הגדולות ,להוציא
את ירושלי  ,עמדו על כמעט  .50%משמע ,שיעורי ההשתתפות של תושבות הערי הגדולות
התקרבו לסדרי הגודל של שיעור ההשתתפות של נשי יהודיות ,אול מכיוו שרק 4.3%
מהנשי הערביות מתגוררות בערי גדולות ,הרי ששעורי השתתפות גבוהי אלו אינ
מאפייני את מרבית הנשי הערביות.
שיעור ההשתתפות של נשי ערביות בירושלי נמו מאד ,והגיע בשנת  2002לכ  13%בלבד.
מרבית האוכלוסיה הערבית בירושלי היא אוכלוסיית ירושלי המזרחית שהינה
אוכלוסיית ערבי פלשתינאי  ,בעוד שביתר צורות הישוב מדובר בערביי ישראל.
שיעור ההשתתפות בערי בינוניות וקטנות ,שבה מרוכזת רוב אוכלוסיית הנשי הערביות,
עומד על כמעט .24%
בישובי קטני  ,שבה התגוררו בשנת  2002רק  5.4%מהנשי הערביות ,שיעור
ההשתתפות נמו מאד ,ועמד בשנת  2000על כ  .13%נראה שהדבר נובע מהעדר מקומות
עבודה לנשי בישובי המגורי  ,בשל התמעטות התעשייה המסורתית וסגירת מפעלי
הטכסטיל ותעשיות מסורתיות אחרות בישובי הערביי בפריפריה .
שיעור ההשתתפות במחוז הדרו נמו במיוחד ,ועמד בשנת  2002על  12.8%בלבד .במחוז
הדרו מדובר בעיקר בנשי ערביות בדואיות .הקהילה הערבית הבדואית היא קבוצת משנה
בתו המיעוט הערבי ובעלת ייחוד תרבותי ,היסטורי ,חברתי ופוליטי .זוהי עדיי חברה
שבטית סגורה ,בעלת כללי נוקשי  .החברה הבדואית בנגב עוברת שינויי מרחיקי לכת
בחמשת העשורי האחרוני  ,הכוללי ג הבניית זהות מגדרית .אופייה של החברה,
והשינויי שהיא עוברת משפיעי על השתלבות של נשי בדואיות בעבודה.

miclid xtqne zetzzyd xeriy

izgtyn avne zetzzyd xeriy

שיעור ההשתתפות של נשי נשואות ואמהות לילדי צעירי הוכפל בעשור האחרו ועמד
בשנת  2002על  .19%הדבר נובע משינויי חברתיי שחלו בחברה הערבית :ה העלייה ברמת
ההשכלה ,וה בעמדות הגברי כלפי עבודת נשי  .בעבר ,גברי שהרשו לנשותיה לעבוד,
חשו שאיבדו מכבוד בחברה ,ולכ נשי רבות הפסיקו לעבוד לאחר הנישואי  .כיו ,
גברי ערבי צעירי מעדיפי נשי משכילות בעלות מקצוע ,שיוכלו לסייע בנשיאת הנטל
הכלכלי המוטל על המשפחה.(4

שיעור ההשתתפות של נשי ערביות בגילאי  50 18לפי מצב משפחתי2002 ,1995 ,1990 ,
נשואה
גרושה/פרודה /אלמנה
רווקה

1990

1995

2002

8.3
19.6
28.4

11.9
27.5
35.8

19.1
29.5
30.2

שיעור ההשתתפות של נשי ערביות בגילאי  50 18לפי מספר הילדי 2002 ,1995 ,1990 ,
ללא ילדי
אמהות לילדי * ,מה :
אמהות לילד אחד
אמהות ל  3 2ילדי
אמהות ל  4ילדי
אמהות ל  5ילדי ויותר
ממוצע מספר ילדי של אמהות
המשתתפות בכ"ע
ממוצע מספר ילדי של סה"כ
האמהות

1990

1995

2002

16.8
8.2
13.9
11.4
7.4
2.5
2.8

21.2
12.1
14.8
15.0
11.4
5.4
2.8

28.1
19.1
25.7
23.4
15.6
7.2
2.6

3.7

3.3

3.2

* ילדי עד גיל .17
מקור :סקרי כ"א ,למ"ס.2002 ,1995 ,1990 ,

בשנת  ,2002שיעור ההשתתפות של נשי ערביות רווקות עמד על  ,30%לעומת שיעור של
פחות מ  20%של נשי נשואות ,מכא שנשי ערביות רבות עוד יוצאות משוק העבודה
כאשר ה נישאות או לאחר הולדת הילד הראשו .
ע זאת ,שיעור ההשתתפות של הנשי הנשואות הוכפל במהל העשור האחרו  ,ועלה מכ
 8%ב  1990ל  19%בשנת .2002
שיעור ההשתתפות של נשי גרושות ,פרודות או אלמנות עלה מ  19.6%בשנת  1990לכמעט
 30%בשנת  .2002משקל הנשי הגרושות ,פרודות או אלמנות בקרב כלל הנשי הערביות
הוא קט בהשוואה לנשי יהודיות ועמד על  3.5%בשנת  2002לעומת  8.3%בקרב נשי
יהודיות.

_________________________
4) Nabil khattab, 2000, Ethnicity and Female Labor Market Participation: A New Look at the Palestinian
Enclave in Israel.

מקור :סקרי כ"א ,למ"ס.2002 ,1995 ,1990 ,

כצפוי ,ככל שמספר הילדי גדל ,שיעור ההשתתפות של הנשי הערביות בכח העבודה קט ,
בדומה להתנהגות האוכלוסייה היהודית.
מספר הילדי הממוצע של נשי ערביות ירד מ  4.4בשנת  1980ל  3.2ב  .2002מספר
הילדי הממוצע של נשי המשתתפות בכח העבודה עמד על  2.6בשנת .2002
שיעור ההשתתפות של אמהות לילדי גדל בלמעלה מפי שניי בעשור האחרו  :מ 8.2%
בשנת  1990ל  19.1%בשנת .2002
שיעור ההשתתפות של אמהות לילד אחד עד שלושה ילדי הוכפל בעשור האחרו  :מ 12%
בשנת  1990עלה ל  24%בשנת .2002
בדומה לאוכלוסייה היהודית ,שיעור ההשתתפות של אמהות ערביות ל  5ילדי ויותר נמו
יחסית .שיעור השתתפות של נשי ע חמישה ילדי עמד בשנת  2002על כ  .7%יש לציי ,
שרק ל  13%מהאמהות הערביות חמישה ילדי ומעלה.

xirvd clid libe zetzzyd xeriy

שיעור ההשתתפות של נשי ערביות בגילאי  50 18לפי גיל הילד הצעיר,
2002 ,1995 ,1990
1990

1995

2002

גיל הילד הצעיר
1 0
4 2
9 5
14 10

)(6.3
)(9.6
)(8.5
-

12.3
17.3
24.9
28.6

16.2
18.9
22.8
20.5

מקור :סקרי כ"א ,למ"ס.2002 ,1995 ,1990 ,

שיעורי ההשתתפות של אמהות לתינוקות ולפעוטות נמוכי יותר משיעורי ההשתתפות של
אמהות לילדי גדולי יותר :שיעור ההשתתפות של אמהות לילד עד גיל שנתיי עמד על
 16.2%לעומת שיעור השתתפות של למעלה מ  20%של אמהות שהילד הצעיר ביותר שלה
הוא בגיל  5ומעלה.
שיעור ההשתתפות של אמהות לתינוקות ולפעוטות עלה באופ ניכר בעשור האחרו  :מכ 6%
בשנת  1990ל  16%בשנת .2002

