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שיעור התעסוקה של נשים ערביות
במזרח ירושלים נמוך באופן משמעותי,
גם בהשוואה לשיעור התעסוקה של
נשים ערביות בישראל בכלל.
בשנת  2016עמד שיעור הנשים הערביות
המשתתפות בכוח העבודה בירושלים,
1
בטווח הגילים  ,64-25על  22%בלבד ,
2
לעומת  35%בקרב נשים ערביות בישראל .
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בשנים האחרונות פעלה הממשלה להעלאת שיעור התעסוקה בישראל
בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט .בין היתר ,קבעה יעדי תעסוקה
רב־שנתיים והפעילה כלי מדיניות שונים על מנת לתמרץ את היציאה
לעבודה .לאור זאת ,שיעור התעסוקה הכללי עלה בעשור האחרון ,וכך גם
שיעור התעסוקה של נשים ערביות ,אשר עמד לפני כעשור על .3 23.4%
עם זאת ,בקרב נשים ערביות בירושלים לא ניכר שינוי משמעותי בשיעור
התעסוקה בשנים האחרונות והוא נותר סביב ה־ .20%נראה כי הכלים
שהופעלו אינם משיגים את ההשפעה הרצויה בקרב תושבות מזרח
ירושלים ,אם בשל יישום לא מספק שלהם בעיר ואם בשל חוסר התאמה
לאוכלוסייה הספציפית ,נוכח החסמים הייחודיים לה.
בין החסמים הללו ניתן למנות את מחסום השפה ,שכן תושבי מזרח
ירושלים לומדים על פי רוב בבתי ספר הפועלים לפי השיטה הפלסטינית,
אשר אינה מחייבת לימודי עברית .חסם זה מונע את השתלבותם
בעבודות איכותיות במערב העיר .שיעורי הנשירה הגבוהים במערכת
החינוך במזרח ירושלים מהווים חסם נוסף להכשרה מקצועית ,וזאת
לאור תנאי הסף הדורש  12שנות לימוד לקבלת תעודת מקצוע בתום
קורסי ההכשרה .לנשים ערביות חסמים נוספים :מסקר שהועבר במרכז
ריאן להכוון תעסוקתי לאוכלוסייה הערבית בשכונת בית חנינא עולה ,כי
כ־ 75%מהנשים שפנו למרכז (לעומת  25%מהגברים) מעדיפות לעבוד
במזרח העיר ,והן מנמקות זאת בתחושה של מצב ביטחוני ואישי .כמו
כן עולה כי נשים ערביות נוטות לעזוב את מקום עבודתן או להפסיק את
לימודי ההכשרה המקצועית לאחר נישואיהן.
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מטרתו של דו"ח זה היא להעריך את התרומה הכלכלית
הגלומה לירושלים בכניסת נשים ערביות תושבות העיר,
אשר אינן מבקשות עבודה כיום ,לשוק העבודה.

פריון עבודה :כדי לבחון את התרומה הכלכלית בטווח הקצר יש לחשב
את פריון העבודה ,קרי :ערך המוצרים והשירותים שהעובדת מייצרת.
בישראל נמדד פריון העבודה לפי גודל התמ"ג 6חלקי שעות העבודה ,זהו
התוצר הממוצע לשעת עבודה .אין בידינו נתונים על פריון העבודה של
נשים ערביות בירושלים ,ולכן נאמוד את הפריון בהתבסס על השכר .ניתן
לעשות זאת משני טעמים:

מתודולוגיה

א	.רוב הנשים הערביות המשתתפות בכוח העבודה מועסקות בענף
החינוך ( )49.1%ובענף הבריאות ,הרווחה והסעד ( .7)23.8%ניתן
להניח כי המצטרפות לשוק העבודה ,לפחות בשלב ראשון ,תועסקנה
אף הן במגזר הציבורי ( 91%מענף החינוך הוא ציבורי) .8כיוון
שהתרומה לתמ"ג של המגזר הציבורי מחושבת לפי שכר המועסקים
בו ,יש לאמוד את פריון העבודה לפי השכר.

גידול בכוח העבודה :כדי לבחון את התרומה הכלכלית הפוטנציאלית
יש לשער תחילה את הגידול האפשרי בכוח העבודה .נבחן שני תרחישים:
באחד ,שיעור הנשים הערביות בכוח העבודה בירושלים משתווה לזה
של נשים ערביות בישראל  .35% -הנחה זו סבירה וריאלית יותר לעומת
השוואה לשיעור ההשתתפות של כלל הנשים בירושלים ( ,4)58%שכן נשים
ערביות משתייכות לקבוצת אוכלוסייה בעלת מאפיינים דומים ומתמודדות
עם אתגרים דומים .בתרחיש השני נניח שיעור תעסוקה של  ,41%כפי
שהוגדר בדו"ח אקשטיין כיעד לתעסוקת נשים ערביות בשנת .5 2020
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ב	.גם אם המגזר הציבורי לא יהיה המעסיק העיקרי של המצטרפות,
בהתחשב במעמד הסוציו־אקונומי ובהיעדר הכשרה מקצועית
איכותית ורלוונטית לשוק העבודה ,ניתן להניח שפריון עבודתן לא
יהיה גבוה בהרבה משכרן הממוצע.
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חישוב תרומת הממשלה לתוצר נאמד על ידי הוצאות הממשלה מתוך כורח .אין זה חישוב מדויק ,אך כך הוא מחושב בישראל.
 9.1%מהנשים הערביות מועסקות בענפים אחרים והשאר לא ידוע .מתוך :שנתון 2018
עיבוד מיוחד שנערך נערך לצורך דו"ח זה בשיתוף פעולה עם הלמ"ס.

ממצאים

התרומה המקומית

לפי נתוני שנת  13.1 ,2016אלף נשים ערביות בטווח הגילים 64-25
מועסקות בירושלים  .9בהנחה ששיעור השתתפותן בכוח העבודה יגדל
מ־ 10 20%ל־ ,35%הדבר יתורגם לגידול של  9,755עובדות .בניכוי שיעור
האבטלה ,העומד כיום בקרב נשים ערביות על  ,11 9%מדובר בגידול של
 8,877משרות .בתרחיש השני ,המבוסס על יעד התעסוקה של דו"ח
אקשטיין ,צומח שיעור המועסקות ל־ 41%שהוא  13,713משרות ,או
 12,478בניכוי שיעור האבטלה.

תוספת של  643-457מיליון שקלים נראית לכאורה כתרומה קטנה
לכלכלה הישראלית (תוספת של  0.055%-0.04%לתמ"ג) ,אולם כאשר
בוחנים אותה בראי הכלכלה הירושלמית ,ובוודאי זו המזרח ירושלמית,
נראה שמדובר בתרומה משמעותית .סך הכנסותיהם של מועסקים ערבים
בירושלים הוא כ־ 5.3מיליארד שקל ,כך שגידול בשיעור ההשתתפות
לרמה של נשים ערביות בישראל ( 457מיליון שקלים) יביא לתוספת
של כ־ 9%בהכנסות השכירים הערבים בירושלים; ואילו גידול בשיעור
ההשתתפות ליעד שהוגדר בדו"ח אקשטיין ( 643מיליון שקלים)
יביא לתוספת של כ־ 12%לסך הכנסות.

גובה השכר הממוצע של נשים ערביות בגילים  64-25בישראל עמד
ב־ 2016על  5,022שקלים לחודש .12שכרן של נשים ערביות בירושלים
היה נמוך יותר  4,296 -שקלים ברוטו .13לפיכך ,התרומה הכלכלית
הצפויה לגידול בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות
בירושלים ,בתרחיש של השתוות לשיעורן בישראל ,מוערכת בכ־38
מיליון שקלים לחודש; כ־ 457מיליון בשנה .בתרחיש האופטימי יותר,
של מימוש יעד התעסוקה שנקבע בדו"ח אקשטיין ,מוערך הגידול בתוצר
בכ־ 53.3מיליון שקלים לחודש; כ־ 643מיליון בשנה.14
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	10בשנת  2014עמד שיעור תעסוקת נשים ערביות על  18%ובשנת  2016על  .22%ייתכן כי הגידול נובע מסטייה סטטיסטית,
ולכן ,בהנחת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה כיום בחרנו בממוצע שבין שני הנתונים.
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 12עיבוד נתוני סקר הוצאות והכנסות של הלמ"ס .2016
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	14ההנחה היא כי גידול שיעור התעסוקה לא ישפיע על השכר הממוצע ,אך בפועל ייתכן כי הוא יביא לירידה בשכר
הממוצע .מאידך גיסא ,הנחנו כי רמת ההון האנושי של המועסקות לא תשתנה עם הגידול בהשתתפותן ,כשבפועל ,לגידול
בהשתתפות בכוח העבודה עשויה להיות השפעה חיובית על איכות ההון האנושי.

לגידול כזה בהכנסות האוכלוסייה הערבית בעיר יש כמובן השפעות
גדולות על מצבה הכלכלי־חברתי ועל יכולת הקנייה שלה .עם זאת,
ברמת המיקרו ,חשוב לזכור כי התוספת המדוברת תביא אומנם לשיפור
ברמת החיים של המשפחה המזרח ירושלמית ,אולם אין בכוחה להבטיח
יציאה ממעגל העוני של חלק גדול מהמשפחות ,זאת לאור השכר
הממוצע הנמוך הן בקרב גברים והן בקרב נשים במגזר הערבי בעיר.
בנוסף לתרומה הכלכלית ,יש לתת את הדעת גם להשפעות החברתיות
אשר אינן ניתנות לכימות לטווח הקצר ,בין היתר :התערות אוכלוסייה
ערבית בשוק העבודה ,חשיפה תרבותית העשויה להוביל לתהליכי
מודרניזציה ,העצמת נשים באמצעות עצמאות כלכלית ושינוי בתפיסת
מעמדם של ערבים בירושלים כאוכלוסייה התורמת לכלכלת העיר.

לסיכום ,נראה שבהעלאת שיעור ההשתתפות בתעסוקה
של ערביות ירושלים טמון פוטנציאל גדול לשיפור כלכלי
במזרח העיר וכתוצאה מכך בירושלים כולה.
הדבר מחייב היערכות מתאימה של הרשויות המטפלות
בתעסוקה בממשלה ובעירייה על מנת להרחיב משמעותית
את יישום כלי המדיניות לתעסוקה שהופעלו בהצלחה
במקומות אחרים במגזר הערבי בישראל ,עם ההתאמות
הנדרשות לתנאים הייחודיים של נשים ערביות בירושלים.
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