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מחקר זה מנתח את דפוסי ההידוד (האינטראקציה) בין עובדים פלסטינים וישראלים המועסקים במקומות עבודה 
משותפים במערב ירושלים. שם המחקר - מבעד לתקרת זכוכית - דו-משמעי: הוא מאפיין את המכשול המרכזי 
העומד בפני שילובם של העובדים הפלסטינים ממזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי ומדגיש את הפערים 

הרב ממדיים בין יהודים לערבים, במרבית מקומות העבודה המשותפים. 
מנתוני המחקר, המבוסס על שילוב של נתונים כמותיים ואיכותניים, עולה כי העובדים הערבים נתקלים בתקרת 

זכוכית קשיחה (כגון השכלה, קשיי שפה ואפליה) המקבעת את מעמדם הנחות בשוק התעסוקה ומונעת את 
התקדמותם, והיא גם מסמלת את גורמי ההפרדה היסודיים בינם לבין העובדים היהודים: מעמד אזרחי, פער 
נרטיבי פוליטי ודתי וקיטוב חברתי-כלכלי. ובכל זאת, תקרה של זכוכית היא שקופה ומאפשרת יחסי הידוד, 

ולכאורה, בהינתן התנאים המתאימים, אפשר לשבור אותה. ואכן,  נתוני המחקר מלמדים, כי במקומות העבודה 
המשותפים בירושלים, בהם נוצרו תנאים יחסיים של שוויון בדרגת העבודה וקרבה תרבותית בין העובדים, לצד 

יחסי עבודה פוריים, עשויים להתפתח גם יחסי חברות ושינויים חיוביים ביכולת ההכלה ובדעות קדומות.
המחקר הוא פרסום שני בסדרת פרסומים חדשה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות העוסקים במרחבים 

משותפים לישראלים ופלסטינים בירושלים.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר: מכון ירושלים לחקר ישראל), הוא המכון המוביל בישראל בחקר 
המציאות המורכבת והמרקם הייחודי של ירושלים.

המכון, שהוקם ב-1978, מתמקד באתגרים הייחודיים המאפיינים את ירושלים בת זמננו ומספק ידע מחקרי נרחב 
ומעמיק לקובעי מדיניות, לאנשי אקדמיה ולקהל הרחב. עבודת המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר: 

תכנון פיזי-אורבני, סוגיות חברתיות ודמוגרפיות, אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות ממעמדה 
הגאו-פוליטי של ירושלים. עבודתו הרב-גונית של המכון לאורך השנים, הקנתה לו פרספקטיבה ייחודית שהובילה 
להרחבת פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים שעימם מתמודדת החברה הישראלית – בהם סוגיות עירוניות, 

חברתיות ואסטרטגיות, אתגרי סביבה וקיימות, מימון וחדשנות.
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80 						 )היגדים.המציינים.תמיכה.וביקורת.בונה.שנתנו.הממונים.לעובדים( .

ציין.איזה.יחס.את/ה.מקבל/ת.מהממונים.עליך.במקום.העבודה.  תרשים.ה/3:..
)היגדים.המציינים.תמיכה.וביקורת.שלילית.שנתנו.הממונים.לעובדים(			 81 .

איזה.יחס.אתה.מקבל.מהעובדים.במקום.עבודתך?.)״בעיקר.חיובי״. תרשים.ה/4:..
94 																																																																				 או.״רק.חיובי״( .

איזה.יחס.את/ה.מקבל/ת.מאנשים.שונים.במקום.עבודתך?.)משיבים. תרשים.ה/5:..
95 					 ערבים,.״בדרך.כלל.יחס.חיובי״.ו״תמיד.או.כמעט.תמיד.יחס.חיובי״( .

באיזו.מידה.המשפטים.הבאים.מתארים.את.דפוס.יחסי.העבודה.שלך. תרשים.ה/6:..
עם.עובדים/ות.בני/ות.הקבוצה.האחרת.במקום.העבודה.שלך?												 96  .

באיזו.מידה.המשפטים.הבאים.מתארים.את.מידת.השתתפותך. תרשים.ה/7:..
בפעילות.חברתית.מאורגנת.שבה.משתתפים.גם.עובדים/ות.בני/ות. .

 97 																																								 הקבוצה.האחרת.במקום.העבודה.שלך? .
באיזו.מידה.המשפטים.הבאים.מתארים.את.דפוס.היחסים.החברתיים. תרשים.ה/8:..

 98 										 שלך.עם.עובדים/ות.בני.הקבוצה.האחרת.במקום.העבודה.שלך? .
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באיזו.מידה.המשפטים.הבאים.מתארים.את.דפוס.היחסים.שלך.עם. תרשים.ה/9:..
עובדים/ות.יהודים/ות.במקום.העבודה.שלך?.)משיבים.ערבים,. .

99 																																										 ״במידה.רבה״.ו.״במידה.רבה.מאוד״( .
תרשים.ה/10:..באיזו.מידה.המשפטים.הבאים.מתארים.את.דפוס.היחסים.שלך.עם.

עובדים/ות.בני.הקבוצה.האחרת.במקום.העבודה.שלך?. .
 100 																																							 )״במידה.רבה״.או.״במידה.רבה.מאוד״( .

באיזה.אופן.הניסיון.שלך.בעבודה.משותפת.עם.יהודים.השפיע.עליך?. תרשים.ו/1:..
 110 												 ציין/י.את.מידת.השוני.בתחומים.הבאים:..)מרואיינים.ערבים( .

באיזה.אופן.הניסיון.שלך.בעבודה.משותפת.עם.ערבים.השפיע.עליך?. תרשים.ו/2:..
ציין/י.את.מידת.השינוי.בתחומים.הבאים:.)מרואיינים.יהודים(												 111 .

בעקבות.העבודה.עם.ערבים.אני.מבין/ה.יותר.את.המצוקה.והפחד. תרשים.ו/3:..
113 									 שלהם.)משיבים.יהודים,.״במידה.רבה״.עד.״במידה.רבה.מאוד״( .

נספח
129 																																																						 מועסקים.יהודים.לפי.מגדר תרשים.ז/1:..
מועסקים.יהודים.לפי.גיל																																																									 130 תרשים.ז/2:..
מועסקים.יהודים.לפי.השכלה																																																				 130 תרשים.ז/3:..
 131 																																														 מועסקים.יהודים.לפי.ענפי.כלכלה תרשים.ז/4:..
132 																																		 מועסקים.יהודים.לפי.ענפי.כלכלה.מקובצים תרשים.ז/5:..
133 																																																 מועסקים.יהודים.לפי.משלחי.יד. תרשים.ז/6:..
מועסקים.יהודים.לפי.משלחי.יד.מקובצים																																					 133 תרשים.ז/7:..

מועסקים.ערבים.במדגם.המחקר.ובסקר.תא״ת.לפי.התעודה.האחרונה. תרשים.ז/8:..
135 																																																																	 שקיבלו.המשיבים .
מועסקים.ערבים.במדגם.המחקר.ובסקר.תא״ת.לפי.גיל																						 136 תרשים.ז/9:..
137 																			 מועסקים.ערבים.במדגם.המחקר.ובסקר.תא״ת.לפי.מגדר תרשים.ז/10:..
מועסקים.ערבים.במדגם.המחקר.ובסקר.תא״ת.לפי.משלחי.יד														 137  תרשים.ז/11:..
מועסקים.ערבים.במדגם.המחקר.לפי.משלחי.יד.מקובצים																			 138 תרשים.ז/12:..
מועסקים.ערבים.במדגם.המחקר.לפי.ענף.כלכלי																														 139 תרשים.ז/13:..
מועסקים.ערבים.במדגם.המחקר.לפי.ענפי.כלכלה.מקובצים																 140 תרשים.ז/14:..
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פרק 1: מבוא

.— העירונית. האוכלוסייה. מכלל. ירושלים.

)שנתון. ב-2015. ל-37%. ב-1967. מ-25%.

גם. הביאה. .—  )2016 לירושלים,. סטטיסטי.

העירוני. העבודה. בכוח. שיעורם. לעליית.

במערב. העבודה. במקומות. נוכחות. וליתר.

העיר..השילוב.התעסוקתי.והמרחבי.התרחש.

וכלכליים. גיאופוליטיים. שינויים. בעקבות.

שנבעו.מקריסת.הסכמי.אוסלו.ואשר.דחקו.

בין. למערבה.. ירושלים. מזרח. תושבי. את.

גדר. הקמת. את. למנות. ניתן. אלו. תהליכים.

נקלעה. אליו. הכלכלי. והמשבר. ההפרדה.

מהגדה. הניתוק. בעקבות. ירושלים. מזרח.

העיר. במקביל,. שם(.. )שטרן,. המערבית.

אשר. והדתי. הלאומני. במתח. עלייה. חוותה.

ובתקריות. הטרור. במעשי. ביטוי. לידי. באו.

׳האינתיפאדה. אירועי. של. האלימות.
הירושלמית׳.)רמון.ולהרס,.2014(	

שתי.מגמות.אלו.בכפיפה.אחת.—.שילוב.

ויחסי.תלות.כלכליים.לצד.הקצנה.לאומנית.

יהודים. בין. למפגש. הרקע. הן. .— הדדית.

לערבים.המועסקים.יחד.במקומות.העבודה.

מאתגר. מפגש. זהו. ירושלים.. במערב.

ומרתק,.והוא.עשוי.לעורר.כעס.ואכזבה.וגם.

וערבים. יהודים. עובדים. והכרה.. התקרבות.

תופעה. יחדיו.. לעבוד. בחרו. לא. בירושלים.

זו.היא.כורח.הנסיבות.הכלכליות-פוליטיות.

העומדות. הקבוצות,. שתי. את. שהביאו. והן.

כוח. ובעמדות. לאומי-דתי. בסכסוך.

שנראה. כפי. משותפת.. לעבודה. קוטביות,.

מזרח. על. הישראלית. הריבונות. החלת.

רק. לא. הביאה. .1967 ביוני. ירושלים.

העיר. חלקי. שני. של. הפיזי. לאיחודם.

המערכות. שתי. של. ניכר. לשילוב. גם. אלא.

היו. מעתה. והערבית.. היהודית. הכלכליות:.

יכולים.יהודים.ופלסטינים.לחצות.את.׳הקו.

העירוני׳.שהתבטל.ולצרוך,.לסחור.ולעבוד.

השילוב. עיקר. אולם. העיר.. חלקי. בשני.

בשוק. ביטוי. לידי. שבא. כפי. הכלכלי,.

ויצר. ומקוטב. חד-צדדי. היה. התעסוקה,.

הערבים. העובדים. של. תעסוקתית. תלות.

ממזרח. העובדים. הישראלית.. בכלכלה.

התעסוקה. בשוק. שהשתלבו. הם. ירושלים.

הועסקו. ומרביתם. להפך,. ולא. היהודי.

הבניין. בתחומי. כפיים. בעבודות. ורק. אך.

1984(..בעשרות.השנים. והתעשייה.)רומן,.

שחלפו.מאז.ועד.היום.נותר.דפוס.זה.יציב.

העבודה. מכוח. .49%  2011 בשנת. בעיקרו..

הערבי.במזרח.ירושלים.)כ-35,000.איש(.

במערב. מרביתם. היהודי,. במגזר. הועסקו.

ירושלים,.אך.רק.מספר.זניח.של.מועסקים.

יהודים.הועסקו.במגזר.הערבי.במזרח.העיר..

ובכל.זאת,.אף.שעיקר.כוח.העבודה.הערבי.

בתחומי. זמניים. מעובדים. מורכב. עדיין.

קטן. חלק. הזמן. בחלוף. והתעשייה,. הבניין.

בתפקידים. נקלט. או. השתלב. בולט. אך.

תעסוקה. בתחומי. בניהול. ואף. בכירים.

אחרים:.במגזר.הציבורי,.בענפי.הבריאות,.
 	)2015 )שטרן,. ועוד. במלונאות,. במסחר,.
עליית.שיעורם.הדמוגרפי.של.ערביי.מזרח.
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יהודים. בין. ניכרת. הפרדה. בשל. במחקר,.

במקומות. ובדרגים. בתפקידים. לערבים.

זמניים. הם. המפגשים. מרבית. העבודה,.

ושטחיים.וחסרי.השפעה.של.ממש.על.שני.

הצדדים..יותר.מכול.הידוד.)אינטראקציה(.

מסוג.זה.מאשרר.עמדות.קודמות.ואף.עשוי.

להקצין.אותן..אולם.בשל.השתלבותם.רבת.

השנים.של.העובדים.הערבים.במגוון.מעט.

ותפקידים,. עבודה. ענפי. של. יותר. רחב.

יחדיו. עובדים. וערבים. יהודים. מעט. לא.

בעצימות.רבה,.בשיתוף.פעולה.ולאורך.זמן..

׳האחר׳. עם. למפגש.הממושך. אלו. במקרים.

יש.משמעות.בדמות.פוטנציאל.להתמרה.של.

העירוני. למרחב. הקשורים. וערכים. עמדות.

בני. על. הדעה. על. והשפעה. המשותף,.

עדיין. אלו. מקרים. אולם. האחרת.. הקבוצה.

משותפים. עבודה. מרחבי. רק. מאפיינים.
מעטים.

את. ולאפיין. לחקור. היא. המחקר. מטרת.

לערבים. יהודים. בין. ההידוד. דפוסי.

העובדים.יחד.במערב.ירושלים.ולבחון.את.

השפעתם.על.העמדות.והתפיסות.הלאומיות.

המחקר. הקבוצות.. שתי. של. והפוליטיות.

משלב.שיטות.כמותיות.ואיכותניות.כדי.לתת.

על. ולעומק,. לרוחב. ומבוסס,. מקיף. מבט.

מנעד.רחב.של.יחסי.גומלין.ושל.השתנותם.

דרגי. ושל. עבודה. מקומות. של. רב. במגוון.

עבודה..בשל.אופיו.החד-צדדי.של.השילוב.

הם. הערבים. העובדים. שבו. התעסוקתי,.

שחוצים.את.ה׳גבול׳.ומועסקים.בטריטוריה.

התשתית. על. דגש. יתר. מושם. ׳זרה׳,.

החומרית.והמנטלית.של.חוויית.העבודה.של.

העובדים.הערבים,.וכן.על.תפיסת.נוכחותם.

במרחב.היהודי.ועל.הבנתה..לצד.זה.שמנו.

ובמשמעות. בגישות. הבדלים. על. גם. דגש.

בקרב. משנה. קבוצות. בין. אלו. חוויות. של.

אוכלוסיית.העובדים.הערבים.לפי.מאפייני.

רקע.עיקריים.דוגמת.משלח.יד.וענף.כלכלי,.

תוצאות. ומגדר.. השכלה. הדתיות,. מידת.

המחקר.מעידות.שיש.בידול.משמעותי.בין.

והשתלבותן. גישתן. ובין. אלו. תת-קבוצות.
במרחב.היהודי..

בין. מורכב. קשר. עולה. המחקר. מן.

העובדים.הערבים.למרחב.הישראלי.במערב.

מעורער. ביטחון. של. תחושות. לצד. העיר..

ושייכות.מעטה.במרחב.הציבורי.של.מערב.

ירושלים.—.ברחובות.המסחריים.או.באמצעי.

העבודה. מקומות. .— הציבורית. התחבורה.

בסיסיים. תנאים. מאפשרים. המשותפים.

הידוד. ודפוסי. ואמון. ביטחון. של. טובים.

ומקצועי.. תקין. שוטף,. לתפקוד. פנימיים.

בכל.זאת.רבים.מהעובדים.הערבים.במערב.

במקומות. רצון. שבעי. אינם. ירושלים.

לרעה. אפליה. על. מדווחים. הם. עבודתם..

בתנאי.העבודה.או.השכר.)אם.כי.הם.מודים.

שהתנאים.במזרח.העיר.גרועים.יותר(,.והם.

חשים.שבהשוואה.לעובדים.היהודים.מונחת.

בעדם. המונעת. זכוכית. תקרת. מעליהם.

העבודה. התעסוקה.. בסולם. התקדמות.

במערב.העיר.גם.מעמתת.אותם.מדי.יום.עם.

נחיתותם.המעמדית.ועם.הפערים.העצומים.

בין.שני.חלקי.העיר.ברמת.התשתיות.ותנאי.

נוסף.על. גואה. ובתקופות.שהטרור. החיים,.

מורכבות.זו.גם.חשש.מעימות.עם.המשטרה.

והצבא..כמו.כן.רבים.עובדים.בתת-תעסוקה.

עולים. שאינם. ובמקצועות. ובתפקידים.

בקנה.אחד.עם.רמת.כישוריהם.המקצועיים.
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זה. עניין. וגם. הפורמלית,. השכלתם. עם. או.
הוא.מקור.לתסכול.ולאי-שביעות.רצון..

מעידים. במחקר. הממצאים. כאמור,.

ליהודים. ערבים. עמיתים. בין. שהמפגש.

ברמה. רק. נשאר. העבודה. במקומות.

המקצועית.בדרך.כלל,.ורק.בקרב.כחמישית.

חברות.. ליחסי. מתורגם. הוא. מהדיווחים.

העבודה. יחסי. בין. הגבולות. שמירת.

הדיון. השארת. חברות,. ליחסי. המקצועיים.

הפוליטי.מחוץ.למרחב.העבודה.ובניית.יחסי.

הישרדות. מנגנוני. מהווים. מקצועיים. אמון.

המשותפים. העבודה. מקומות. של. ושימור.
בפני.זליגת.הקונפליקט.הפוליטי.פנימה..

לבסוף,.ממצאי.המחקר.מעידים.ששתי.

האוכלוסיות.תופסות.באופן.שונה.את.יחסי.

בעוד. המשותף.. העבודה. במרחב. העבודה.

שרבים.מהעובדים.היהודים.רואים.במפגש.

נורמליים. יחסים. לקדם. שעשוי. אמצעי.

וחיים.משותפים.במידת.מה.בעיר.מאוחדת.

בשלטון.ישראל,.רבים.מהעובדים.הערבים.

רואים.בממשק.את.צדו.האפל.—.קרי:.תלות,.

בתחתית. תמידי. ומיצוב. כיבוש. אלימות,.

הממצאים. בעת. בה. אולם. הפירמידה..

מעלים.גם.כי.עובדים.פלסטינים.שמצליחים.

וניהוליים. מקצועיים. בתפקידים. להשתלב.

יד. ובמשלחי. והשירותים. המסחר. בענפי.

שמעודדת. עבודה. בסביבת. מתקדמים,.

את. מעלה. ולהתקדם,. להשתלב. אותם.

ביטחונם. תחושת. ואת. רצונם. שביעות.

לצד. כלומר,. ירושלים.. במערב. ושייכותם.

התנאים.המקדמיים.הכלכליים.והפוליטיים,.

השייכות. תחושת. על. לרעה. שמשפיעים.

ועל.שביעות.הרצון,.יש.אפשרויות.ותנאים.

שעשויים.להיטיב.מאוד.את.התחושות.ואת.

הפלסטינים. העובדים. של. השילוב. דרכי.

גבוה. שמעמדם. ככל. העיר.. מערב. במרקם.

יותר.והם.ביחסי.עבודה.שוויוניים.יותר.עם.

העובדים.היהודים —.כך.הפרשנות.למרקם.
היחסים.בעבודה.נעשית.חיובית.יותר..

.— זכוכית״. לתקרת. ״מבעד. .— שם.המחקר.

הוא.דו-משמעי:.הוא.בא.לאפיין.את.המרכיב.

המרכזי.בשילובם.של.העובדים.הפלסטינים.

משקף. והוא. הישראלי. התעסוקה. בשוק.

את.הפערים.בין.יהודים.לערבים.במקומות.

העובדים. במחקר,. שנראה. כפי. העבודה..

קשיחה. זכוכית. בתקרת. נתקלים. הערבים.

את. המונעת. ואפליה(. שפה. )השכלה,.

התקדמותם.בשוק.העבודה.הישראלי,.והיא.

גם.מסמלת.את.גורמי.ההפרדה.היסודיים.בינם.

לבין.העובדים.היהודים:.מעמד.אזרחי.אחר.
חברתי- פער. אזרחים(,. לעומת. )תושבים.
כלכלי,.פער.דתי,.ופער.בזהות.הפוליטית..
זכוכית.היא.שקופה. ובכל.זאת,.תקרה.של.
בהינתן. ולכאורה,. הידוד,. יחסי. ומאפשרת.
התנאים.המתאימים,.אפשר.לשבור.אותה. 

מניע.עיקרי.למחקר.זה.הוא.להאיר.את.

משמעות.העבודה.המשותפת.ואת.השפעתה.

על.המעורבים.בה,.שכן.על.אף.התרחבותה.של.

מגמה.זו.—.על.מורכבותה.ועל.האפשרויות.

הטמונות.בה.—.אין.מדיניות.רשמית.בנושא.

נראה. ולנו. והלאומי,. העירוני. במישור. זה.

כירושלים. ומורכבת. משותפת. שבעיר.

חשוב.מאוד.להגדיר.מדיניות.הרואה.בחיוב.

ויוצרת. האוכלוסיות. בין. תעסוקתי. שילוב.

שפע. שמתוך. מקווים. אנו. לעידודו.. כלים.
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יהיה. כאן. המובאים. והתובנות. המידע.

ולאומית,. עירונית. מדיניות. לגזור. ניתן.

שאינו. תעסוקתי. שילוב. ותעודד. שתאפשר.

רק.תלוי.כוחות.שוק.וביקוש.אלא.גם.בעל.

ערך.ותפקיד.מועילים.בעיצוב.היחסים.בין.
האוכלוסיות.בעיר.
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פרק 2: רקע תיאורטי והיסטורי

למגורים.ולמבני.ציבור.)עיר.עמים,.2016(	 
נוסף.על.כך.מאז.1967.בחרו.תושבי.מזרח.
ואי- אי-הכרה. מדיניות. לנקוט. ירושלים.
שיתוף.פעולה.ארגוני.עם.השלטון.הישראלי,.
המקומית. לרשות. מצביעים. לא. רובם. ולכן.
ואינם.מיוצגים.במועצת.העיר.)כהן,.2007(	 
זה.מעצים.עוד.את.מיצובם.הפוליטי. גורם.

והכלכלי.הנחות.ממילא..

עם.פרוץ.האינתיפאדה.הראשונה.בשנת.

במזרח. כלכלית. הידרדרות. החלה. .1987

השנייה. האינתיפאדה. ובעקבות. ירושלים,.

על. החמיר:. המצב. אוסלו. הסכמי. וקריסת.

בדרכים. תנועה. הגבלות. הוטלו. התושבים.

לגדה. ירושלים. מזרח. את. המחברות.

המערבית.והוטלו.עליהם.סגרים.חלקיים.או.

מלאים,.וסביב.מזרח.העיר.הוקמו.מחסומי.

קבע..בשנת.2004.נוספה.גם.גדר.ההפרדה.

המערבית. מהגדה. טרור. זליגת. למניעת.

לגדה.. העיר. בין. מתמשך. חיץ. ויצרה.

ירושלים. מזרח. שכלכלת. הייתה. התוצאה.

נותקה.בהדרגה.משוק.הצרכנים.ומן.העורף.

הכלכלי.העיקרי.שלה.בכפרי.הגדה.ובעריה..

לפי.דוח.האו״ם.)UNCTAD, 2013(.תהליכים.

המקומית. הכלכלה. להתרסקות. הביאו. אלו.

אלפי. של. ולסגירתם. ירושלים. מזרח. של.
עסקים.בעשור.הראשון.של.שנות.ה-2000	 

ישראליזציה מעשית והקצנה לאומנית במזרח ירושלים לאחר האינתיפאדה 
השנייה

קבוצה. מהווים. ירושלים. מזרח. ערביי.

.— הפלסטינית. החברה. כלל. בתוך. מובחנת.

במדינת.ישראל,.בשטחי.הרשות.הפלסטינית,.

שורש. בעולם.. הפלסטינית. ובפזורה. בעזה.

וגיאוגרפית. סוציולוגית. כקבוצה. ייחודם.

שאת. וביתר. .1948 אחרי. בקורותיהם. נעוץ.

לאחר.1967..בעקבות.מלחמת.1948.כשליש.

מהאליטה. רבים. בכללם. ירושלים,. מערביי.

הכלכלית.והפוליטית.של.העיר,.איבדו.את.

המערבית,. בגדה. לפליטים. והפכו. בתיהם.

בארצות.ערב.או.במדינות.המערב..תושבי.

הירדני. השלטון. בתקופת. סבלו. העיר.

)1967-1949(.מאי-פיתוח.ומהזנחה.מכוונת.

להעצים. שהעדיף. ההאשמי,. השלטון. של.

עמאן. .— הממלכה. בירת. את. חשבונה. על.
)גנחובסקי,.1994(	 

סיפוחה.של.ירושלים.המזרחית.לישראל.

ביוני.1967.הביא.בשני.העשורים.הראשונים.

לפיתוח.כלכלי.נרחב,.לעלייה.ברמת.השכר.

השטח. של. אדירה. ולהתרחבות. הממוצעת.

אלו. בשנים. אולם. .,)2008 )קמחי,. הבנוי.

מוסדית. אפליה. של. נורמות. השתרשו. גם.

רבים:. בתחומים. העיר. מזרח. תושבי. כלפי.

בתחום. העירוניים. התקציבים. בחלוקת.

וסביבתי. פיזי. בפיתוח. והקהילה,. החינוך.

של.המרחב.העירוני,.ובמתן.אישורי.בנייה.
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תקופתית.וניתן.לשלילה.אם.הם.אינם.יכולים.

בירושלים.. הוא. חייהם. שמרכז. להוכיח.

והזדהותם. והנחות. השברירי. מעמדם.

מוליד. הפלסטיני. הקולקטיב. עם. הלאומית.

תושבי. לבין. בינם. ניכר. אי-שוויון. אפוא.

אזרחות. בעלי. ולערבים. היהודים. העיר.

מתמדת. פוליטית. התנגדות. וכן. ישראלית,.

מתבטאת. ההתנגדות. הישראלי.. לשלטון.

ואנטי-נורמליזציה,. ׳צומוד׳. במדיניות.

פעולה. ואי-שיתוף. אי-הכרה. שמשמעותה.

עירוניים. אזרחיים,. ישראלים. מוסדות. עם.

וממשלתיים.ולתקופות.גם.התנגדות.אלימה.
)כהן,.2007(	 

משנת.2004,.עם.כישלונם.המסתמן.של.

הסכמי.אוסלו.והאינתיפאדה.השנייה.ובניית.

קוטביות. מגמות. ניכרות. ההפרדה,. גדר.

בהתנהגות.הכלכלית.והפוליטית.של.תושבי.

מזרח.העיר:.ישראליזציה.מעשית.ובה.בעת.

כלכלית,. מצוקה. ודתית.. לאומנית. הקצנה.

בגדה. העיר. של. הכלכלי. מהעורף. נתק.

המערבית,.וייאוש.מאי-יכולתה.של.הרשות.

הפלסטינית.לסיים.את.השליטה.הישראלית.

של. גוברת. לתלות. גרמו. .1967 שטחי. על.

תעסוקה. במקורות. העיר. מזרח. תושבי.

ירושלים. במערב. היהודי. במגזר. ופרנסה.

ובעקבותיה. בישראל,. אחרים. וביישובים.

מזרח. תושבי. של. הפעילות. דפוסי. השתנו.

מערב. לבין. בינם. הגומלין. ויחסי. ירושלים.

בשנים. בכללותו.. הישראלי. ולמרחב. העיר.

אלו.גברה.נוכחותם.של.תושבי.מזרח.העיר,.

לא.רק.במקומות.העבודה.במערב.ירושלים,.

)שטרן,. והפנאי. הצריכה. במרחבי. גם. אלא.

התעסוקה. בשוק. להשתלב. הרצון. ..)2010

ממזרח. רבים. צעירים. הביא. הישראלי.

להתקבל. ולנסות. עברית. ללמוד. ירושלים.

כיום.ערביי.מזרח.ירושלים1.מהווים.כ-37% 
סטטיסטי. )שנתון. העיר. מאוכלוסיית.
אוכלוסייה. ג/1(.. לוח. .,2016 לירושלים,.
כלכלית- ובמצוקה. בשוליות. מאופיינת. זו.
חברתית,.הבאה.לידי.ביטוי.בכמה.תחומים:.
תחת. שחיות. משפחות. . של. גבוה. שיעור.
לוח. )שם,. .2014 בשנת. .82% .— העוני. קו.
ו/2(;.מחסור.ב-3,055.כיתות.לימוד.בבתי.
הספר;.השיעור.הגבוה.בישראל.של.נשירה.
מהתלמידים. .36% .— תיכוניים. ספר. מבתי.
 ,2016 לא.מסיימים.כיתה.י״ב.)עיר.עמים,.
תשתיות. של. מאוד. ירוד. ומצב. .;)7-5
עירוניות,.כגון:.ביוב,.חיבור.למים.ודרכים.

סלולות.בשכונות.מזרח.העיר.)שם,.8(	 

תושבי. את. שמעמידה. חשובה. סוגיה.

הן. שונה. פוליטית. בעמדה. ירושלים. מזרח.

והן. המערבית. הגדה. תושבי. מפלסטינים.

מערבים.אזרחי.ישראל.היא.מעמדם.החוקי.

מזרח. מערביי. כ-92%. ישראל.. במדינת.
ירושלים.הם.תושבי.קבע.שאינם.אזרחים.2 
מעמד.זה.מקנה.להם.את.הזכויות.האזרחיות.
והסוציאליות.של.אזרחי.ישראל,.אך.הם.אינם.
אינם. הארציות,. בבחירות. לבחור. רשאים.
לתעודת. רק. אלא. ישראלי. לדרכון. זכאים.
לבקרה. נתון. תושבותם. ומעמד. מעבר,.

1..במסמך.זה.מזרח.ירושלים.היא.מונח.גיאוגרפי-
פוליטי.הכולל.את.כל.השכונות.הערביות.ואת.אזורי.
המוניציפלי. שבשטח. הערביים. והמסחר. העסקים.
היא. ירושלים. מערב. לכך. בהתאם. ירושלים.. של.
מרכז.העיר.המערבית.והשכונות.היהודיות.שבשטח.
לאחר. שנבנו. השכונות. גם. העיר,. של. המוניציפלי.

1967.מחוץ.לקו.הירוק..
2..לפי.נתוני.סניף.הביטוח.הלאומי.במזרח.ירושלים.
אזרחי. ערבים. כולל. לא. זה. מספר. . ..2015 לשנת.
לביטוח. מסונפים. ורובם. בעיר. שחיים. ישראל.

הלאומי.במערב.ירושלים...
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למוסדות.ישראליים.להשכלה.גבוהה.)חסון,.

2015(,.וגם.עלה.מאוד.מספר.הבקשות.של.

תושבי.מזרח.העיר.לקבל.אזרחות.ישראלית.

זה. תהליך. מכנים. אנו. ..)2012 )חסון,.

גילויי. ומשמעותו. מעשית׳,. ׳ישראליזציה.

השתלבות.במרחב.הישראלי.לא.בגלל.שינוי.

כלכלית. בגלל.תלות. בזהות.הלאומית.אלא.

להשתלב. רצון. או. אפשרויות. והיעדר.
בכלכלת.המגזר.הערבי..

הישראליזציה. תהליך. עם. בבד. בד.

והאלימות. המתיחות. אלו. בשנים. גברו.

בעיר.. וערבים. יהודים. בין. הפוליטית.

התפר. בקו. וצבאיות. אזרחיות. מטרות.

יעד. שימשו. ירושלים. ובמערב. העירוני.

עיקרי.בפעילות.הטרור.הפלסטיני..סוגיית.

חופש.הפולחן.בהר.הבית/אל-אקצה.הפכה.

לאבן.מחלוקת.עיקרית.בסכסוך.הישראלי-
עקב. גם. נוצרה. רבה. ומתיחות. פלסטיני,.
ברובע. היהודיות. ההתנחלויות. ריבוי.
העיר.. של. הערביות. ובשכונות. המוסלמי.
מעברו.האחר.של.המתרס.נוכחותם.הגדלה.
של.עובדים.ושל.צרכנים.פלסטינים.במערב.
ליזום. יהודים. קיצונים. עודדה. ירושלים.
)ג׳רופי,. שנאה. ופשעי. גזעניות. תקריות.
ההידרדרות. ..)2014 ולהרס,. רמון. .;2015
הלאומי-דתי. הסכסוך. והחמרת. הכלכלית.
לשני. שהביאה. נפיצה. מציאות. בעיר. יצרו.
 2014 ביוני-אוגוסט. פוליטית. אלימות. גלי.
לכינוי. וזכו. .2015 ובאוקטובר-נובמבר.
אופיין. בשל. הירושלמית׳. ׳האינתיפאדה.
תושבי. של. הגדולה. ומעורבותם. המקומי.

מזרח.העיר.בהן..

להבנת מיצובם של פלסטינים תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה
ערביי. והכלכלי-חברתי. האזרחי. במעמדם.
ביניים. קטגוריית. הם. ירושלים. מזרח.
 )1948 )ערביי. ישראל. אזרחי. ערבים. בין.
לפלסטינים.תושבי.השטחים.)ערביי.1967(, 
ולכן.בחינת.מגמות.השילוב.התעסוקתי.של.
שתי.קבוצות.אלו.בכלכלת.ישראל.מאפשרת.
של. הייחודי. מיצובם. בהבחנת. להעמיק.
התעסוקה. בשוק. ירושלים. מזרח. תושבי.

העירוני..

אזרחי. ערבים. שלפני. מראים. מחקרים.

ישראל.עומדים.קשיים.רבים.בשוק.העבודה..

הבידול.המרחבי.והריחוק.ממרכזי.התעסוקה.
כלכליות- מובלעות. יצרו. הישראליים.
אתניות.בתחום.מוגבל.של.עיסוקים.ויש.לכך.
השלכות:.ערבים.המועסקים.במגזר.היהודי.

מרוכזים.בענפי.כלכלה.ובמשלחי.יד.נחותי.

מעמד,.הם.עובדים.בעבודות.שאינן.תואמות.

יהודים. את.השכלתם,.ובהשוואה.לעובדים.

הם.סובלים.מאפליה.שיטתית.בתנאי.השכר.

ובאפשרויות.הקידום..במצבם.זה.העובדים.

ומתחרים. מאבטלה. יותר. סובלים. הערבים.

על.מקומות.עבודה.עם.מהגרי.עבודה.)סואן,.

בעלי. ערבים. ..)2013 וקסיר,. ישיב. .;2012

השכלה.אקדמית.המבקשים.תעסוקה.בתחום.

בחסמים. נתקלים. השכלתם. או. הכשרתם.

גבוהה. תעודות.השכלה. כגון:. ובמכשולים,.

שאינן.מוכרות.בישראל,.אי-ידיעה.מספקת.

של.השפה.העברית,.גזענות.ואפליה.בקבלה.
לעבודה.)ג׳בארין,.2010(	



16

מבעד לתקרת זכוכית: פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

17

תת-תעסוקה.היא.תופעה.נרחבת.בקרב.

אפליה. בשל. בישראל.. ערבים. עובדים.

גם. מהם,. רבים. מתקשים. לעבודה. בקבלה.

עבודה. למצוא. מתאימים,. כישורים. בעלי.

במקומות.עבודה.ישראליים..קושי.זה.מרפה.

את.ידי.הצעירים,.הם.אינם.ממהרים.לרכוש.

השכלה.גבוהה,.ותנאי.הדחק.והעוני.בחברה.
הערבית.נשמרים.)ישיב.וקסיר,.שם(..

ישראל,. אזרחיות. ערביות,. נשים.

מתייחדות.בשוליות.כפולה.בשוק.העבודה.

הערבי. מהמיעוט. חלק. בהיותן. הישראלי,.

שבה. הערבית,. בחברה. ונשים. בישראל.

מונעות. מסורתיות. פטריארכליות. תפיסות.

השכלה. לרכוש. או. לעבודה. לצאת. מהן.

)Offer and Sabah, 2011(..גם.נשים.ערביות.

משכילות.נוטות.להסתפק.בשוק.התעסוקה.

או. הוראה. כגון. ובתחומים. המקומי-ערבי.

את. מערערים. שאינם. סוציאלית,. עבודה.

מאיימים. ואינם. המסורתי. האם. תפקיד.

שכן. הערבית,. במשפחה. המגדר. יחסי. על.

במגזר. עבודה. הפטריארכלית. בתפיסה.

היהודי,.מחוץ.לטווח.הפיקוח.של.הקהילה,.

מסכנת. שהיא. מפני. להן,. מתאימה. אינה.
 Offer and( המסורתי. החברתי. המבנה. את.
Sabah, שם(..גורמים.אחרים.שמעכבים.את.
השתתפותן.של.נשים.ערביות.בשוק.העבודה.
נגישות. קשיי. כגון. חיצוניים. חסמים. הם.
והיעדר.התאמה.בין.מקומות.העבודה.לחיי.

המשפחה.)ישיב.וקסיר,.2012(	

בכוח. ההשתתפות. שיעור. זאת,. עם.

העבודה.של.נשים.ערביות.אזרחיות.ישראל.

.— האחרונים. בעשורים. ניכרת. עלייה. עלה.

מכ-10%.ב-1980.ל-5%	31.ב-2015.—.אם.

לשיעורי. בהשוואה. גדול. עדיין. הפער. כי.

בכוח. יהודיות. נשים. של. ההשתתפות.
 79	7% היה. .2015 שבשנת. העבודה,.
הגידול. מקור. ..)2  ,2016 )מזרחי-סימון,.
בשיעור.הנשים.הערביות,.בפרט,.ובשיעור.
שינויים. הוא. בכלל,. הערבים,. העובדים.
הזדמנויות. שפתחו. הישראלית,. בכלכלה.
חדשות.לעובדים.מהמגזר.הערבי:.התחזקות.
ניאו-ליברליזציה,.גלובליזציה. מגמות.של.
בענפי. וצמיחה. כלכליים,. ארגונים. של.
הצטרפותה. גם. והקמעונות.. השירותים.
הביאה. .OECD-ה למדינות. ישראל. של.
ציבורית. מדיניות. ופיתוח. אסדרה. להאצת.
האוכלוסייה. העסקת. לעידוד. ממשלתית.
עיבוי. ..)Marantz et al, 2014( הערבית.
בתהליכים. ערבית. הדובר. הביניים. מעמד.
שוק. לכוח. הערבי. הציבור. את. הפך. אלו.
חשוב.לקמעונאים.ישראלים,.ומכאן.נוצרה.
ערבית. דוברי. לעובדים. חדשה. דרישה.
בעלייה. ניכרת. זו. מגמה. מסחר.. בענפי.
החדה.בשיעור.המוכרים.והמוכרות.הערבים.
בקניונים. הפועלות. מסחריות. ברשתות.
עבודה,. מרחבי. הם. קניונים. בישראל..
צריכה. תרבות. על. הנשענים. וקניות. בילוי.
אפוא,. מטשטש,. זה. ומאפיין. גלובלית,.
עבודה. הזדמנויות. ויוצר. אתניים. גבולות.
ויתר.לגיטימציה.לנוכחות.של.צרכנים.ושל.

עובדים.ערבים..

הגירה. מוקד. היא. ירושלים. .1967 מאז.

לערבים.אזרחי.ישראל.בני.המעמד.הבינוני,.

והם.באים.לעיר.לצורכי.לימודים,.תעסוקה.

רוב. פי. על. ממלאת. זו. קבוצה. ומגורים..

מוסדות. בין. המקשרת. החוליה. תפקיד. את.

ערביי. לבין. הארצי. או. העירוני. השלטון.

מזרח.העיר..רבים.מהערבים.אזרחי.ישראל.
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מקצועות:. במגוון. בירושלים. מועסקים.

בעלי.מקצועות.חופשיים.)עורכי.דין,.רואי.

חשבון(;.מורים.ומנהלי.בתי.ספר.במוסדות.
חינוך.בשפה.הערבית;.עובדי.רפואה.ופרה-
רפואה.בבתי.חולים.וכן.עובדי.מרפאות.ובתי.
בינוני- הכלכלי-חברתי. מעמדם. מרקחת..
בשכונות. מתגוררים. מהם. ורבים. גבוה,.
יהודיות.במערב.או.במזרח.ירושלים..מניינם.
בכ- .2009 בשנת. הוערך. באוכלוסייה.
6,000.עד.10,000.)מסרי-חרזאללה,.רזין.
האזרחי. מעמדם. בשל. ..)29  ,2011 וחושן,.
והכלכלי.הגבוה.יחסית.של.בני.קבוצה.זו,.
והיות.שלרבים.מהם.השכלה.ישראלית.והם.
נוצרו. הישראלי,. הממסד. בשירות. עובדים.
תחרות,. ירושלים. מזרח. ערביי. לבין. בינם.
ישראל,. אזרחי. לערבים. ומתח.. עוינות.
בוגרי.מערכת.החינוך.הישראלית,.יש.יתרון.
בתחרות. העיר. מזרח. תושבי. פני. על. ניכר.
במגזר. או. לאקדמאים. עבודה. מקומות. על.
מהווים. הם. שגם. לומר. ואפשר. הציבורי,.
העיר. מזרח. תושבי. של. בהתקדמותם. חסם.

בשוק.התעסוקה.העירוני.

עובדים. אלפי. גם. מועסקים. בירושלים.

הוערך. מספרם. מהשטחים.. פלסטינים.

2016.בכ-5,000.ומרביתם.הועסקו. בשנת.

ג׳. עם. )ריאיון. עטרות. התעשייה. באזור.

בישראל. החוק. פי. שעל. אף. ..)2015 לוי,.

לזכויות. זכאים. הפלסטינים. העובדים.

אחר,. ישראלי. עובד. כל. כמו. מלאות. עובד.

נוכח. מוחלש. ומעמד. אי-מודעות. פעם. לא.

אינם. והם. העובדים. בעוכרי. הם. המעסיק.

מקבלים.את.מלוא.זכויותיהם.הסוציאליות..

שכרם.של.הפועלים.הפלסטינים.המועסקים.

בישראל.היה.186.ש״ח.ליום.בממוצע.בשנת.

ברשות. הממוצע. מהשכר. כפליים. .,2014

הפלסטינים. מהעובדים. .99% הפלסטינית..
 ,2015 ישראל,. )בנק. גברים. הם. בישראל.
3-2(..מן.הראיונות.למחקר.זה.עולה.שבעיני.
מעסיקים.—.יהודים.וערבים.כאחד.—.עלותם.
ונכונותם. השטחים. עובדי. של. הנמוכה.
לעבוד.שעות.רבות.מעניקות.להם.יתרון.על.
בתחומי. במשרות. ירושלים. מזרח. תושבי.
הבנייה.והתעשייה,.בעיקר.בעבודות.פיזיות.

)ריאיון.עם.ג׳.לוי,.שם(.

הפוליטיים. הכוח. יחסי. לסיכום,.

היחסים. את. שמכתיבים. הם. בירושלים.

הכלכליים.ואת.יחסי.העבודה.בין.הקהילות..

ההידוד. שמרחבי. מציין. .)1984( רומן.

בערים. יריבות. קהילות. בין. העיקריים.

המסחר. אזורי. הם. אתני/לאומי. בסכסוך.

והתעסוקה,.אולם.כשיש.פער.סוציו-כלכלי.

יחסי. המיעוט. לקבוצת. הרוב. קבוצת. בין.

הם. העבודה. ויחסי. הכלכליים. הגומלין.

א-סימטריים. המאגר.העירוני.של.עובדים.

זמניים.וזולים.שואב.את.כוח.האדם.מקבוצת.
המיעוט, בין.הקבוצות.נוצרים.יחסי.עובד-
מעביד,.ותקרת.זכוכית.נמתחת.מעל.הניעות.

הכלכלית.של.בני.קבוצת.המיעוט.
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יחסי גומלין בין-אתניים במרחב העירוני ובמקומות העבודה
 )Allport, 1979(.הפסיכולוג.גורדון.אולפורט
חקר.בשנות.ה-50.של.המאה.העשרים.את.
 inner(.ההשפעה.של.מפגש.בין.קבוצת.רוב
על. .)outer group( מיעוט. group( לקבוצת.
שתי. בני. של. הדדיות. ועמדות. תפיסות.
הקבוצות..הנחת.היסוד.שלו.הייתה.שחוסר.
את. מעצים. יריבות. קבוצות. שתי. בין. מגע.
הפחד.ואת.אי-האמון.ההדדיים,.ואילו.מגע.
אמון. ליצור. פחד,. להפחית. עשוי. מבוקר.
קדומות.. ודעות. סטריאוטיפים. ולהשריש.
על.אדנים.אלו.ניסח.אולפורט.את.תיאוריית.
המגע.)contact hypothesis(,.ולפיה.למפגש.
על. חיובית. השפעה. תהיה. בין-קבוצתי.
בארבעה. ההדדיות. והתפיסות. העמדות.

תנאים.מקדמיים:

לעתים. במגע. לבוא. צריכים. אנשים. .
קרובות.על.מנת.ליצור.היכרות.אישית;

מגע.מוכרח.להתבסס.על.שיתוף.פעולה. .
לקידום.יעדים.משותפים;

במגע.תומך.מוסד;. .

במעמד. משתתפים. בין. מתרחש. מגע. .
שווה	

הוליד.מחקרו. בחמישים.השנים.האחרונות.

משלימים. מחקרים. אינספור. אולפורט. של.

חינוך,. מוסדות. מגע:. מרחבי. מגוון. על.

ומקומות. צריכה. מרחבי. פתוחים,. מרחבים.

תיאוריית. את. איששו. ומרביתם. עבודה,.

עם. ..)Pettigrew and Tropp, 2006( המגע.

זאת,.חוקרים.אחרים,.לדוגמה.יהודה.אמיר.

)Amir, 1969(,.טענו.שהתנאים.המקדמיים.

אינם.מציאותיים.ואינם.משקפים.את.מרבית.

מקבוצות. אנשים. שבהם. היומיום. מצבי.

שונות.פוגשים.אלו.את.אלו,.בייחוד.בתנאים.

של.סכסוך.אתני-פוליטי..יתר.על.כן,.לטענת.

אמיר.כשהתנאים.אינם.מתקיימים.במלואם.

שלילית. להיות. עשויה. המפגש. השפעת.
ולחזק.ולשכפל.סטריאוטיפים.ואי-אמון.

ישראלים. פוליטיים. פסיכולוגים.

התשתית. את. האחרונים. בעשורים. חקרו.
הישראלי- הסכסוך. של. הפסיכולוגית.
פלסטיני.ואת.האופן.בו.הנרטיבים.הלאומיים.
תודעה. מייצרים. הקבוצות. שתי. של.
יישוב. התכנות. על. שמערערת. פסיכולוגית.
זאת,. עם. יחד. ..)2007 )בר-טל,. הסכסוך.
כי.גם.במציאות.הקיימת.של.סכסוך. נמצא.
חינוכיים. אמצעים. פתיר,. ובלתי. מתמיד.
עשויים. שנאה. והפחתת. רגשי. ויסות. כגון:.
כלפי. שליליות. ועמדות. תפיסות. לשנות.
קבוצת.החוץ.ובכך.לקדם.פיוס.בין-קבוצתי.

	)Halperin, 2015(

ישראלים. בין. היומיומי. ההידוד. תחום.

לפלסטינים,.בירושלים,.נבדק.בכמה.מחקרים.

בהיבטים. התמקדו. לא. הם. אך. מקיפים,.

.;1981  ,1973 בנבנישתי,. )ראו. מרחביים.
 	)Weigert, 1973.;Caplan & Caplan, 1980
שנעשו. המקיפים. הגיאוגרפיים. המחקרים.
רומן. מיכאל. של. מחקריהם. הם. בתחום.
..;1992 ,1984 )רומן,. ויינגרוד. ואלכס.
Romann & Weingrod, 1991(..רומן.וויינגרוד.
הפוליטי-לאומי. הסכסוך. כיצד. מראים.
הגומלין. יחסי. מנעד. כל. על. כמעט. משפיע.
בירושלים,. לישראלים. הפלסטינים. בין.
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ויוצרות. מתמרנות. הקבוצות. שתי. וכיצד.

הזהות. מרכיב. שבהם. במקומות. רק. הידוד.

לטענת. ואינסטרומנטלי.. מזערי. הלאומית.

נשמר. שבירושלים. בעוד. .)1984( רומן.

לערבים. יהודים. בין. בידול. כלל. בדרך.

והתרבות. הקהילה. במוסדות. במגורים,.

הקשורים. בתחומים. החינוך,. ובמוסדות.

עסקים. תעסוקה,. .— העירונית. לכלכלה.

נרחבים. גומלין. יחסי. מוצאים. .— וצריכה.

נפגשים. היריבות. הקבוצות. בני. ובהם.

באזורי. תעסוקה,. במרכזי. היום. בשעות.

מסחר.ובמתחמי.צריכה..באפיינו.את.יחסי.

הגומלין.בירושלים.טוען.רומן.שהם.יחסים.

ישירה. השפעה. המושפעים. א-סימטריים.

הקצאה. רוב-מיעוט,. יחסי. גורמים:. מכמה.

ושליטה. כלכליים. משאבים. של. בררנית.

היהודי. המגזר. של. דומיננטית. פוליטית.

בעיר..במצב.זה.במרבית.יחסי.הגומלין.יש.

נטייה.לרמת.שילוב.נמוכה.בקשרים.לטווח.

או. תרבותיות. בזיקות. כרוכים. קצר.שאינם.

מתוך. שילוב. זהו. משמעותיות.. חברתיות.

אפשרויות. יש. היהודי. לרוב. ובו. הפרדה,.

בחירה.גדולות.בהרבה.מאפשרויות.הבחירה.

של.המיעוט.הערבי.בכל.הנוגע.למספר.יחסי.
הגומלין.היומיומיים,.לסוגם.ולמקומם..

ממדים. השתנו. האחרונים. בעשורים.

רבים.הקשורים.לדפוסי.השילוב-הפרדה.בין.

האוכלוסיות.בעיר..בשנות.ה-90,.בראשית.
ו-2015  .2014 בקיץ. ושוב. ה-2000. שנות.
גברה.מאוד.האלימות.על.רקע.לאומי..גורם.
עיקרי.להתפרצותה.הוא.שפלסטינים.תושבי.
ירושלים.נולדים.וחיים.בתוך.מציאות.שבה.
יש.הפרדה.פיזית.מן.הגדה.המערבית.מחד.
העיר. מרחובות. מתמשכת. והדרה. גיסא,.
זאת,. עם. גיסא.. מאידך. ביטחוני. רקע. על.
עלתה. לראשונה. אחרים:. כוחות. גם. פעלו.
לדיון.סוגיית.חלוקת.הריבונות.בעיר.במשא.
ומתן.ישיר.בין.ישראל.לרשות.הפלסטינית..
לתהליך. הביאה. אוסלו. הסכמי. קריסת.
בהנהגה. אמון. ואובדן. פוליטי. ייאוש. של.
וכלכלה. גלובליזציה. לעידן. נכנסה. והעיר.
לשינוי. תרמו. אלו. תופעות. ניאו-ליברלית..
של. והפרטית. הלאומית. הזהות. בתפיסת.
מעלות. והן. .,)Shtern, 2016( העיר. תושבי.
צורך.לבחון.מחדש.את.סוגיית.יחסי.הגומלין.

בין.האוכלוסיות.בירושלים	
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פרק 3: ערביי ירושלים בשוק העבודה העירוני — 
תמונת מצב5
ירושלים. תושבי. ערבים. של. העבודה. כוח.
בשנת.2014.)מגיל.15(.עמד.על.כ-77,700 
איש,.שהם.כ-7%	27.מכוח.העבודה.הכללי.
בירושלים..אומדן.זה.נמוך.משיעורם.היחסי.
.— שנה. באותה. בעיר. האוכלוסייה. בכלל.
1%	37..זהו.נתון.מפתיע.בהינתן.שבירושלים.
העבודה. בכוח. משתתפים. ערבים. גברים.
 68% .— יהודים. מגברים. יותר. גדול. בהיקף.
הוא. הפער. מקור. בהתאמה.. .57% לעומת.
ערביות. נשים. של. מאוד. נמוכה. השתתפות.
 61% לעומת. בלבד. .13% .— העבודה. בכוח.
במגזר.היהודי.)שנתון.סטטיסטי.לירושלים,.
2016,.לוח.ז/4(.—.ואחוז.גבוה.של.ילדים.
בני.פחות.מ-15:.38%.מהאוכלוסייה.הערבית.
)שם,. היהודית. מהאוכלוסייה. .32% לעומת.

לוח.ג/19(	 3

וִמשלחי. הכלכלה. ענפי. בחלוקת. מבט.

מעיד. בירושלים. לערבים. יהודים. בין. היד.

על.המרכיב.האתני.במבנה.הכלכלי.העירוני..

ירושלים.מאופיינת.בחולשה.ניכרת.במגזר.

תעסוקתית. ובתלות. והפיננסים,. הבנקאות.

ובמוסדות. הציבורי. במגזר. מובהקת.

המגוון. בתוך. גם. אולם. גבוהה.. להשכלה.

בעיר. התעסוקה. אפשרויות. של. המצומצם.

מתגלה.מדרג.ברור.בין.האוכלוסיות..בשנת.

ניתוחם. ואופן. הנתונים. מקור. על. פרטים. עוד. .3
מפורטים.במסמך:.שטרן.)2015(	 שילוב תעסוקתי 
במציאות נפיצה: תושבי מזרח ירושלים בשוק 
העבודה העירוני..ירושלים:.מכון.ירושלים.לחקר.

ישראל..

2014.ענפי.הכלכלה.העיקריים.שבהם.עבדו.

שכירים.ערבים.בשוק.התעסוקה.בירושלים.
 ,)14%( מסחר. .,)15%( הבנייה. ענפי. היו.
וניקיון(. )תחזוקה. ותמיכה. ניהול. שירותי.
)13%(,.ואירוח.ואוכל.)10%(..לעומתם.ענפי.
שכירים. עבדו. שבהם. העיקריים. הכלכלה.
בריאות. שירותי. .,)19%( חינוך. הם. יהודים.
ורווחה.)14%(,.מסחר.)10%(.ומנהל.מקומי.

וציבורי.)9%(	 

ירושלים. ערביי. של. היחסי. משקלם.

ובמשלחי.היד.בעיר.מעיד. בענפי.הכלכלה.

של. הראשוני. הכלכלי. המבנה. על. הוא. אף.

מגזר.זה.בירושלים,.ועל.הפערים.בינו.לבין.

לביטוח. המוסד. נתוני. לפי. היהודי.. המגזר.

לאומי.)2012(.היה.לערביי.מזרח.העיר.ייצוג.

הקשורים. ראשוניים. עבודה. בענפי. יתר4.

לייצור.ולשירותים.בסיסיים.ולעבודת.כפיים,.

ומשקל.מועט.בענפי.כלכלה.מתקדמים.יותר.

ולתעשיות. לפיתוח. לטכנולוגיה,. הקשורים.

יותר.. גבוה. הממוצע. השכר. שבהם. ידע,.

ייצוג.היתר. בולט. יד. גם.בחלוקה.למשלחי.

במשלחי. בעיר. הערבית. האוכלוסייה. של.

היד.הבלתי.מקצועיים.והמקצועיים.שאינם.
דורשים.השכלה.על-תיכונית.)תרשים.א/1 

ותרשים.א/2(	 

היחסי. לשיעורם. להשוות. יש. היחסי. הייצוג. את. .4

הכלל. העבודה. בכוח. ירושלים. מזרח. תושבי. של.
ירושלמי,.שהוא.28%	
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תרשים א/1: שכירים בירושלים לפי ענפי כלכלה ולאום, 2015

מקור:.המוסד.לביטוח.לאומי,.2017 

תרשים א/2: מועסקים תושבי ירושלים לפי משלחי יד, 2014

מקור:.שנתון.סטטיסטי.לירושלים,.2016

תעשייה, 
כרייה 
וחציבה

אספקת 
חשמל, גז, 

קיטור 
ומיזוג 
אוויר

בינוי מסחר 
סיטונאי, 
קמעונאי 
ותיקונים

תחבורה, 
אחסנה, 
דואר 

ובלדרות

שירותי 
אירוח 
ואוכל

מידע 
ותקשורת

שירותים 
פיננסיים 
ושירותי 
ביטוח

שירותים 
מקצועיים, 

מדעיים 
וטכניים

שירותי 
ניהול 

ותמיכה

שירותי 
בריאות, 
רווחה 
וסעד

חינוך אמנות, 
בידור 
ופנאי

אספקת 
מים

ושירותי
ביוב

ופסולת

יהודים ערבים

ענף כלכלי

נף
בע

ם 
קי

עס
מו

 ה
%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

91%

9%

87%

13%

80%

20%

58%

42%

89%

11% 14%

91%

9%

43%

57%

29%

71%

66%

34%

54%

46%

51%

49%

71%

29%

60%

40%

86%

עובדים 
בלתי מקצועיים

משלח יד

יד
 ה

לח
ש

במ
ם 

קי
עס

מו
 ה

%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
עובדים 

מקצועיים
בחקלאות ודייג

בעלי מלאכה
בתעשייה 

ובינוי

סוכנים,
עובדי מכירות

ושירותים

בעלי פקידים
משלח יד 

אקדמי

טכנאים
והנדסאים

מנהלים

70%
62%

60%

21%
12%12%10%9%

30%
38%

40%

79%
88%88%90%91%

יהודים ערבים
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אחד.המאפיינים.הבולטים.בשוק.התעסוקה.

בין. הפער. הוא. ירושלים. מזרח. ערביי. של.

ובחלוקה. בתעסוקה. בהשתתפות. המגדרים.

לענפי.כלכלה..כפי.שִצייּנו.בתחילת.הפרק,.

מועסקים. העיר. ממזרח. ערבים. גברים.

בירושלים:. מן.הממוצע. גבוהים. בשיעורים.
 15 )גיל. היהודי. במגזר. .57% לעומת. .68%
של. העבודה. כוח. מכלל. .82% והם. ויותר(.
ערביי.מזרח.ירושלים..לעומת.זאת.רק.13% 
מן.הנשים.הערביות.בנות.15.ויותר.עובדות..
נתון.זה.נמוך.גם.בהשוואה.לנשים.ערביות.
נתוני.הביטוח. ..)16 ישראליות.)ראה.עמוד.
של. היחסי. בחלקן. עלייה. מציגים. הלאומי.
מזרח. של. העבודה. בכוח. ערביות. נשים.
ירושלים..בשנת.2006.היו.רשומות.בסניף.
מספרן. שכירות.. .8,285 ירושלים. מזרח.
ובשנת. שנה. בכל. בממוצע. ב-10%. עלה.
מכך. עולה. שכירות.. .17,672 מנו. הן. .2014
היחסי. שיעורן. .2014 עד. אפוא.שמ-2006.
של.נשים.ערביות.בקרב.כלל.כוח.העבודה.

הערבי.בירושלים.עלה.מ-19%.ל-23%	5 

הסטטיסטי. השנתון. נתוני. צוינו. הפרק. בתחילת. .5
הנ מכלל. העובדות. הנשים. שיעור. על. ־לירושלים.

 	)13%(  2014 בשנת. ירושלים. במזרח. החיות. שים.
נתוני.הביטוח.הלאומי.מתייחסים.לשיעור.הנשים.
העובדות.במזרח.ירושלים.מתוך.כלל.כוח.העבודה.

של.מזרח.ירושלים.)נשים.וגברים.גם.יחד(..

בירושלים. הערבי. העבודה. כוח. בתוך.

יש.חלוקה.מגדרית.ברורה.בין.ענפי.כלכלה..

לירושלים,. הסטטיסטי. השנתון. נתוני. לפי.

הועסקו. ערביות. נשים. .2014 בשנת.

בריאות,. חינוך,. בענפי. בעיקר. בירושלים.

גברים.ערבים. ואילו. וסעד,. ורווחה. מסחר,.

בנייה,. מסחר,. בענפי. בעיקר. הועסקו.

)תרשים. ומזון. אירוח. ושירותי. תחבורה,.

א/3(..השונות.המגדרית.בכוח.העבודה.של.

בהבדל. גם. בולטת. ירושלים. מזרח. תושבי.

גברים. בקרב. הרווחים. היד. משלחי. בין.

עובדות. המועסקות. הנשים. מרבית. ונשים..

בִמשלחי.יד.הדורשים.השכלה.על-תיכונית,.

בעבודות. בעיקר. מועסקים. הגברים. ואילו.

שאינן.דורשות.הכשרה.מקצועית.או.השכלה.
)תרשים.א/4(	 
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תרשים א/3: מועסקים ערבים תושבי ירושלים לפי ענפי כלכלה נבחרים, 2014

מקור:.שנתון.סטטיסטי.לירושלים,.2016

תרשים א/4: מועסקים ערבים תושבי ירושלים לפי משלחי יד, 2014

מקור:.שנתון.סטטיסטי.לירושלים,.2016

בעלי מנהלים
משלח יד 

אקדמי

הנדסאים, 
טכנאים, 

סוכנים ובעלי 
משלח יד 

נלווה

פקידים 
כלליים 
ועובדי 
משרד

עובדי מכירות 
ושירותים 

ועובדי 
שירותים

עובדים 
מקצועיים 
בחקלאות, 

בייעור ובדיג

עובדים 
מקצועיים 
בתעשייה 

ובבינוי ועובדים 
מקצועיים 

אחרים

עובדים 
בלתי 

מקצועיים

משלח יד

ם 
קי

עס
מו

 ה
%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

23%

10%

35%

0%
1%

0%

16%

20%

4%
6%

4%

13%
9%

44%

3%
0%

נשים גברים

תעשייה, 
כרייה 
וחציבה

שירותים 
מקצועיים, 

מדעיים 
וטכניים

מסחר בינוי
סיטונאי, 
קמעונאי 
ותיקונים

תחבורה, 
אחסנה, 
דואר 

ובלדרות

שירותי 
אירוח 
ואוכל

שירותים 
אחרים

שירותי 
ניהול 

ותמיכה

שירותי 
בריאות, 
רווחה 
וסעד

אמנות, חינוך
בידור 
ופנאי

נשים גברים

ענף כלכלה

ם 
קי

עס
מו

 ה
%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

10%

2%

11%

19%

6%

15%

10%

28%

2%
4%4%

7%

44%

7%

2% 1%
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התעסוקתיות. למובלעות. ההסברים. אחד.

בירושלים. ערביות. נשים. של. המובחנות.

הוא.הקשר.ההדוק.בקבוצה.זו.בין.השכלה.
ל-27%  .2014 בשנת. לעבודה.. ליציאה.
מהנשים.הערביות.בירושלים.הייתה.תעודה.
 20% לעומת. אקדמית,. או. על-תיכונית.
הגברים. בקרב. בעיר.. הערבים. מהגברים.
בהשתתפות. ניכר. הבדל. היה. לא. הערבים.
ללא. משכילים. גברים. בין. העבודה. בכוח.

עלייה. יש. הנשים. בקרב. אולם. משכילים,.

מובהקת.בשיעור.ההשתתפות.בכוח.העבודה.
ככל.שרמת.ההשכלה.עולה.)תרשים.א/5(	 
במזרח. המועסקות. הנשים. שמרבית. מכאן.
על-תיכונית,. השכלה. בעלות. הן. ירושלים.
וזה.מסביר.את.שילובן.הגבוה.בענפי.החינוך.
והבריאות..כמובן,.יש.לציין.שההשתתפות.
התאמה. על. מעידה. אינה. העבודה. בכוח.
יד. למשלח. השכלה. רמת. בין. תעסוקתית.

בפועל.

תרשים א/5: מועסקים ערבים בירושלים בגילים 64-25 )גילי העבודה העיקריים( 
לפי מגדר, שיעור השתתפות בכוח העבודה 

והתעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, 2014

מקור:.שנתון סטטיסטי לירושלים, 2016

תעודת12 שנות לימוד
בגרות/תווג‘יהי

תעודה
על-תיכונית

תואר אקדמי
ראשון

תואר אקדמי
שני

נשים גברים

התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו
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11%

93%

11%

94%

42%

95%

44%

90%

77%

93%
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תושבי. של. העיקרי. פרנסתם. מקור.

הוא. כאחד,. וערבים. יהודים. ירושלים,.

דפוסי. בין. השוואה. אולם. בירושלים..

התעסוקה. מקומות. של. המרחבי. הפיזור.

בירושלים. וערבים. יהודים. מועסקים. של.

מעידה.על.דפוס.מרחבי.שונה.זה.מזה..לפי.

ירושלים.)תא״ת(. סקר.תכנית.אב.תחבורה.

של. פרנסתם. מקור. .6  2011-2010 משנת.

העיר. מערב. הוא. היהודים. המועסקים. רוב.

)86%(;.אחרים.מועסקים.מחוץ.לעיר,.ואחוז.

)באזור. העיר. במזרח. מועסקים. .)2%( קטן.

6.הסבר.על.סקר.תא״ת.2011-2010.בפרק.הבא.

שיח׳.ג׳ראח.וברובע.היהודי(.ובהתנחלויות..

של. העבודה. מכוח. מחצית. כמעט. לעומתם.

ערביי.מזרח.ירושלים.מועסקת.אצל.יהודים.

במערב.ירושלים,.בישראל.או.בהתנחלויות.

בגדה.המערבית,.ומחצית.מועסקת.במזרח.

העיר.או.בשטחי.הרשות..נתון.זה.מעיד.על.

תלות.גדולה.מאוד.של.ערביי.מזרח.ירושלים.

א-סימטריה. ועל. ישראלים. במעסיקים.

בדפוס.המרחבי-אתני.של.התעסוקה.בעיר.
)תרשים.א/6,.תרשים.א/7(	 

 תרשים א/6: ערבים תושבי ירושלים לפי מרחבי תעסוקה, 2011-2010

מקור:.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.2011-2010

מזרח ירושלים
47%

ישראל וההתנחלויות
12%

שכונות יהודיות 
במזרח ירושלים

9%

מערב ירושלים
28%

הרשות הפלסטינית
5%
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תרשים א/7: יהודים תושבי ירושלים לפי מרחבי תעסוקה, 2011-2010

מקור:.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.2011-2010

פרופיל.המועסקים.הערבים.במזרח.העיר.שונה.

מן.הפרופיל.במערבה,.וההבדלים.הם.בחלוקה.

יד,.למגדר,.להשכלה. לענפי.עבודה,.למשלחי.
 ,2011-2010 תא״ת,. סקר. נתוני. לפי. ולגיל..
שלושת.ענפי.התעסוקה.העיקריים.של.עובדים.
מסחר. חינוך,. הם:. ירושלים. במזרח. ערבים.
מהמועסקים. .71%( ורווחה. בריאות. ושירותי.
הערבים.במזרח.העיר(,.ואילו.במערב.ירושלים.
אירוח. ענפי.התעסוקה.העיקריים.הם:.שירותי.
ואוכל,.מסחר.ובניין.)60%.מהמועסקים.הערבים.

במערב.העיר(.)תרשים.א/8,.תרשים.א/9(	 

מזרח ירושלים
2%

ישראל וההתנחלויות
14%

שכונות יהודיות במזרח ירושלים
5%

מערב ירושלים
78%
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תרשים א/8: מועסקים ערבים במזרח ירושלים7 לפי ענפי כלכלה עיקריים, 2011-2010

מקור:.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.2011-2010

תרשים א/9: מועסקים ערבים במערב ירושלים לפי ענפי כלכלה עיקריים, 2011-2010

מקור:.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.2011-2010

7.כולל.שכונות.יהודיות.במזרח.ירושלים.ואזור.התעשייה.עטרות.

חינוך
35%

בינוי
8%

חשמל ומים
מינהל ציבורי4%

1%

מסחר
21%

שירותי אירוח ואוכל
7%

שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

15%

תחבורה, אחסנה ותקשורת
35%

תעשייה וייצור
2%

חינוך 4%

בינוי
19%

חשמל ומים 4%

מינהל ציבורי 3%

מסחר
20%

שירותי אירוח ואוכל
21%

שירותי בריאות, רווחה וסעד
10%

תחבורה, אחסנה ותקשורת
8%

תעשייה וייצור
11%
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במערב. הערביות. הנשים. תעסוקת. שיעור.

במזרח. משיעורה. בהרבה. נמוך. העיר.

העיר.)תרשים.א/10(..ייתכן.שהסיבה.היא.

החברה. של. המסורתי-פטריארכלי. המבנה.

את. שאת. ביתר. מאפיין. )אשר. הפלסטינית.

החברה.המזרח-ירושלמית(,.שאינו.מעודד.

תעסוקת.נשים.בסביבה.לא.ערבית..על.כך.

אפשר.להוסיף.גם.חסמי.תעסוקה.המאפיינים.
נשים.ערביות.בישראל.)ראה.עמוד.16(	

לפי.סקר.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.

2011-2010,.רוב.העובדים.הערבים.במערב.
על- השכלה. חסרי. הם. .)80%( ירושלים.
ולעומתם. מקצועית,. הכשרה. או. תיכונית.
ירושלים. במזרח. הערבים. העובדים. רוב.

תרשים א/10: מועסקים ערבים תושבי ירושלים לפי מגדר ומרחב-עבודה, 2011-2010

מקור:.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.2011-2010

מזרח ירושלים

גבריםנשים

מרחב עבודה

ה 
וד

עב
 ה

חב
מר

 ב
ים

רב
הע

ם 
קי

עס
מו

 ה
לל

מכ
 %

91%

9%

65%

35%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
מערב ירושלים

)54%(.הם.בעלי.השכלה.על-תיכונית.ורובם.
א/11(	  )תרשים. אקדמית. השכלה. בעלי.
מקור. הוא. העיר. שמערב. מראה. זה. נתון.
פלסטינים. עובדים. של. העיקרי. התעסוקה.
פלסטינים. משכילים. גבוהה.. השכלה. ללא.
ממזרח.ירושלים.המבקשים.תעסוקה.במערב.
העיר.בתחום.הכשרתם.או.השכלתם.נתקלים.
באותם.חסמים.שבהם.נתקלים.ערבים.אזרחי.
וביתר. הישראלי,. התעסוקה. בשוק. ישראל.
שאת.)ראו.פרק.3(,.מסיבות.אלה:.במעמדם.
הם.תושבי.קבע,.רובם.אינם.בוגרי.מערכת.
ידיעה. אין. ולמרביתם. הישראלית. החינוך.
מספקת.בשפה.העברית.טרם.כניסתם.לשוק.

העבודה.הישראלי..
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תרשים א/11: מועסקים ערבים תושבי ירושלים לפי מרחב עבודה והתעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, 
2011-2010

מקור:.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.2011-2010

עבודה. כוח. הם. אלו. צעירים. על-תיכונית..

האירוח. בענפי. במסחר,. מקצועי. בלתי.

כוח. והם. ובניקיון,. בתחזוקה. והמזון,.

עבודה.מקצועי.או.מקצועי.למחצה.בבניין,.

הם. דופן. יוצאי. ובתחבורה.. בתעשייה.

העובדים.המקצועיים.בענף.הבריאות,.שבו.

יש.דרישה.להכשרה.על-תיכונית.ואקדמית.

במגוון.תפקידים..הרּכב.המועסקים.במזרח.

לתעסוקה.. שונה. ביקוש. על. מעיד. העיר.

במזרח.העיר.מועסקים.יותר.גברים.ערבים.

ונשים.ערביות.בקשת.רחבה.של.גילים,.בהם.

ואקדמית.. על-תיכונית. השכלה. בעלי. גם.

התפלגות.גיל.המועסקים.הערבים.בשני.

חלקי.העיר.מעידה.על.חתך.גיל.צעיר.יותר.
ירושלים  במערב. הערבים. המועסקים. של.
הערבים. המועסקים. רוב. מזרחה.. לעומת.
במערב.העיר.הם.בני.34-15 )59%(,.ואילו.
הם. העיר. במזרח. הערבים. המועסקים. רוב.

בני.44-25 )51%(.)תרשים.א/12(	 

לסיכום,.מניתוח.מרחבי.של.שוק.התעסוקה.

שמרבית. עולה. ירושלים. ערביי. של.

הם. ירושלים. במערב. הערבים. המועסקים.

גברים.צעירים,.חלקם.הגדול.חסר.השכלה.

מערב העירמזרח העיר

ם 
קי

עס
מו

 ה
לל

מכ
 %

27%

49%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
12 שנות לימוד

ומטה
תיכון עם תעודת
בגרות/תווג‘יהי

השכלה על-תיכונית
(לא אקדמית)

תואר שניתואר ראשון
ומעלה

התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו

20%

31%

4%4%

14%

44%

6%
1%
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תרשים א/12: מועסקים ערבים לפי מרחב עבודה וגיל, 2011-2010

מקור:.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.2011-2010

בעיקר. מתמקדת. העיר. במזרח. התעסוקה.

בחינוך.ובמסחר,.אך.כוללת.גם.היצע.רחב.

שירותי. בתחום. חופשיים. מקצועות. של.
הבריאות.והרווחה..

להסיק. אפשר. לעיל. האמור. מכל.

מרחב. משמשת. ירושלים. מערב. שלמעשה.

תעסוקה.זמני.לתושבי.מזרח.ירושלים.שלא.

לסטודנטים. או. אקדמית. השכלה. רכשו.

הם. אלו. שעובדים. מכיוון. ראשון,. לתואר.

היהודים. למעסיקים. וזמין. זול. עבודה. כוח.

עובדים. לגייס. קשה. שבהם. בתחומים.

יהודים.או.זרים..מבעד.לנתונים.ניתן.לראות.

שאפשרויות.הקידום.במרבית.הענפים.אינן.

גבוהות..עם.זאת,.העובדה.שכמעט.מחצית.

מכוח.העבודה.הפלסטיני.של.מזרח.ירושלים.

מעסיקים. אצל. העיר. במערב. מועסקת.

יהודים,.מורה.על.התלות.הכלכלית.העצומה.

העיר. במערב. העיר. מזרח. אוכלוסיית. של.

כלכלה. ענפי. בכמה. היום.. ועד. .1967 מאז.

ותחזוקה. תברואה. תחבורה,. בניין,. כגון.

כך,. כל. גבוה. הערבים. של. היחסי. משקלם.

שנוצרת.תלות.הדדית.בינם.לבין.מעסיקיהם.
היהודים..

מערב העירמזרח העיר

ם 
קי

עס
מו

 ה
לל

מכ
 %

19%

31%
35%

30%

25%

20%

15%

10%

0%
24-1534-2544-3554-4564-55

גיל

25%
28%

9%

6%

19%

26%

2%1%
5%

+65

14%

20%
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פרק 4: שיטות המחקר 

יהודים. בין. הגומלין. יחסי. את. לנתח. כדי.

לערבים.במקומות.העבודה.במערב.ירושלים,.

כמותיות. מחקר. שיטות. המחקר. שילב.

מידע. על. בנוי. המחקר. בסיס. ואיכותניות..

על. סגורים.. עמדה. שאלוני. בסקר. שנאסף.

השאלונים.ענו.428.עובדים.ערבים.ויהודים.

משותפים. עבודה. במקומות. המועסקים.
 19 בוצעו. . המידע. להשלמת. בירושלים..
ומעסיקים. עובדים. עם. עומק. ראיונות.

וארבע.קבוצות.מיקוד.של.עובדים.יהודים.

ערבים. .30 משתתפים:. .50 ובהן. וערבים.

ו-20.יהודים..כמו.כן.נעשה.שימוש.בניתוח.

הלשכה. לאומיים:. מידע. ממאגרי. נתונים.

לביטוח. המוסד. לסטטיסטיקה,. המרכזית.

לאומי.וסקר.תכנית.אב.לתחבורה.ירושלים,.

מידע,. מקור. כל. פירוט. להלן. ..2011-2010
דרך.איסופו,.יתרונותיו.ומגבלותיו..

סקר שאלוני עמדה
על. ללמוד. הייתה. השאלונים. סקר. מטרת.
ועל. יחסי.העבודה,.על.ממשקים.חברתיים.
עמדות.ותפיסות.הדדיות.של.עובדים.יהודים.
וערבים.במרחבי.עבודה.משותפים.במערב.
ירושלים..הסקר.נערך.בין.אפריל.לספטמבר.

האוכלוסיות. יחסי. זו. בתקופה. ..2015

מתוחה. לשגרה. אט. אט. שבו. בירושלים.

והאלימות. הלאומני. הטרור. תקריות. לאחר.

באוקטובר. התחדשותן. בגלל. ..2014 בקיץ.
2015.נעצרה.הפצת.השאלונים..

הליך הדגימה
מקוונים. שאלונים. מאות. הופצו. בסקר.
מלאים.. שאלונים. .428 וחזרו. ומודפסים.
שיעור.המשיבים.על.השאלונים.המודפסים.
היה.כ-60%.בשתי.האוכלוסיות..כדי.למנוע.
באקראי.. השאלונים. רוב. חולקו. הטיות.

דגימת.המשתתפים.בסקר.נעשתה.בדגש.על.

ייצוג.מרבי.של.כלל.ענפי.העבודה.בהתאמה.

הערבי. העבודה. כוח. של. חלוקות. לארבע.

בירושלים:.חלוקה.מרחבית,.ענפית,.גילית.
ומגדרית.
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מדגם העובדים הערבים

היות.שהרוב.המוחלט.של.מרחבי.העבודה.

בירושלים. וערבים. ליהודים. המשותפים.

הסקר. אוכלוסיית. ירושלים,. במערב. הם.

מאפייני. על. התבססה. שנדגמה. הערבית.

מועסקים.ערבים.ממזרח.ירושלים.העובדים.

במערב.ירושלים..בהיעדר.נתונים.רשמיים.

דגימת. זו,. אוכלוסייה. על. הלמ״ס. של.

האוכלוסייה.לסקר.נעשתה.בהתאם.למיפוי.

להרגלי. תא״ת. מסקר. נתונים. של. מרחבי.
נסיעות,.שנעשה.בשנים.2011-2010	8 

מדגם העובדים היהודים

בהבדלים. עוסקים. הקיימים. הנתונים.

לכוח. היהודי. העבודה. כוח. בין. המהותיים.

הלמ״ס. אדם,. כוח. )סקר. הערבי. העבודה.

היהודי-ישראלי. התעסוקה. במגזר. ..)2013

בולטים. כלכלה. ענפי. יש. בירושלים.

ערבים,. עובדים. מאוד. מעט. שמעסיקים.

למשל.המגזר.הציבורי.הממשלתי,.או.ענפי.

לעומת. וההיי-טק;. הפיננסים. הבנקאות,.

כגון:. הראשוניים. התעסוקה. בענפי. זאת.

רוב.המועסקים. ותעשייה.מסורתית,. בנייה.

מאוד. מעט. רק. בהם. ועובדים. ערבים. הם.

של. רשמיים. נתונים. שאין. מכיוון. יהודים..

היהודים. העובדים. אוכלוסיית. על. הלמ״ס.

במרחבים. העובדים. ירושלים. במערב.

אותרו. הם. ערבים,. עובדים. עם. משותפים.

בדרכים.אלו:.במרחבי.העבודה.המשותפים.

במערב.ירושלים.חולקו.שאלונים.לעובדים.

מועסקים. שבהם. עבודה. במקומות. יהודים.

8.למידע.נוסף.על.ניתוח.סקר.תא״ת,.הרגלי.נסיעות.
2011-2010,.ראה.שטרן,.2015, 15-14	 

מקוונים. שאלונים. ונשלחו. ערבים,.

למועסקים.יהודים.שעובדים.בסביבה.שבה.

מועסקים.גם.עובדים.ערבים,.בעיקר.בענפי.

כגון:. ולערבים. ליהודים. משותפים. עבודה.

ושירותי. ואוכל,. אירוח. תחבורה,. מסחר,.

של. הענפית. החלוקה. על. )פירוט. בריאות.

ראו. ירושלים. כוח.העבודה.הערבי.במערב.
בפרק.3(	 

הפצת השאלונים המקוונים

ברשת. הופצו. שמולאו. מהשאלונים. .32%

החברתית.פייסבוק.או.דרך.רשימות.דיוור..

ההפצה.בפייסבוק.נעשתה.בפרסום.קריאה.

במקומות. העובדים. ולערבים. ליהודים.

עבודה.משותפים.להשתתף.בסקר.שאלונים.

וכן. הדרישה,. על. העונים. אחרים. ולשתף.

בעמודי. פורסמה. הפנייה. אישית.. בפנייה.

)יהודים. החוקרים. של. הפרטיים. הפרופיל.

ירושלים. מכון. של. הבית. בעמוד. וערבים(,.

קריאה. ירושלמיות.. פייסבוק. ובקבוצות.

להשתתף.בסקר.נשלחה.גם.ברשימת.הדיוור.

הדיוור. וברשימות. החוקרים. של. הפרטית.

להשתתף. שהסכימו. עבודה. מקומות. של.
במחקר..

הפצת השאלונים המודפסים

שאלונים. היו. שמולאו. מהשאלונים. .68%

מודפסים..את.השאלונים.חילקו.עוזרי.מחקר.

היהודים. המחקר. עוזרי. וערבים.. יהודים.

המחקר. ועוזרי. יהודים. מועסקים. סקרו.

אזורי. ערבים.. מועסקים. סקרו. הערבים.

המחקר.העיקריים.שבהם.חולקו.השאלונים.

היו.קניון.ממילא,.קניון.מלחה,.קניון.פסגת.
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אזור. העיר,. מרכז. רפאים,. עמק. זאב,.

תעשייה.תלפיות.ואזור.תעשייה.עטרות..כמו.

כן.חולקו.שאלונים.בקמפוס.אוניברסיטאי,.

בתי. ובשני. בירושלים. מלון. בתי. בשלושה.

חולים..להלן.נבחן.עד.כמה.מייצגים.נתוני.

מדגם.זה.את.אוכלוסיית.המועסקים.הערבים.
והיהודים.בירושלים.

שמרבית. עולה. ב/1. מתרשים.

מודפסים. שאלונים. על. ענו. המרואיינים.

ורק. עצמם,. העבודה. במקומות. שחולקו.

מקוונים.. שאלונים. על. ענו. מהם. כשליש.

שיעור.הנשים.שענו.על.שאלונים.מקוונים.

גבוה.משיעור.הגברים.בשני.המגזרים..אף.

על.השאלונים. ענו. פי.שפחות.משיבים. על.

תרשים ב/1: השוואה בין מאפייני אוכלוסיות העונים על השאלונים המודפסים והמקוונים9

	)N(.9.בסוגריים.מספר.המשתתפים

גברים
(100)

מקווניםמודפסים

יהודים

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

27%

73%

49%

51%

21%

79%

40%

60%

נשים
(126)

גברים
(162)

נשים
(40)

ערבים

המקוונים,.נוצרה.במסלול.זה.הטיה,.מעין.

ערבים,. למשיבים. בנוגע. בעיקר. מעמדית,.

הנדרשת. הטכנולוגית. האוריינות. בשל.

בקרב. ונעדרת. זה. מסוג. שאלונים. למילוי.

סוציו-כלכלי. ממעמד. מהעובדים. רבים.

של. במשקלות. תוקנה. זו. הטיה. נמוך..
הנתונים.)עליהן.נפרט.בהמשך.הפרק(..

תיאור.מדגם.המחקר.לפי.משתני.רקע.
 	125 עמ׳. בנספח,. להלן. מפורט. עיקריים.
נבחן. ייצוגי. המדגם. כמה. עד. לבדוק. כדי.
מדגם.המועסקים.הערבים.בהשוואה.לסקר.
תא״ת,.2011-2010,.ואילו.מדגם.המועסקים.
השנתון. לנתוני. בהשוואה. נבחן. היהודים.

הסטטיסטי.לירושלים.)2015,.לוח.ז/8(	
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ראיונות עומק
כדי.לתקף.את.תוצאות.הסקר.ולהעמיק.את.
התובנות.העולות.ממנו.נערכו.כמה.ראיונות.
ועם. וערבים. יהודים. מועסקים. עם. עומק.
מנהלים.יהודים.שמעסיקים.ערבים.ממזרח.
כגון:. מומחים. רואיינו. כן. כמו. ירושלים..
תעשייה,. לקידום. וגופים. עמותות. מנהלי.
)לוח. בירושלים. כללית. תעסוקה. או. בנייה.
חצי. שאלון. על. התבססו. הראיונות. ב/1(..
ושימשו. ותומללו. הוקלטו. הם. מובנה,.
עיקריים,. ונרטיבים. העבודה. יחסי. לניתוח.
שעלו. ונשנים. חוזרים. דפוסים. להבנת. וכן.
העובדים. עם. הראיונות. מהשאלונים..
חלקם. ובערבית,. בעברית. נעשו. הערבים.
עם.החוקר.הראשי.ועם.עוזר.המחקר.הערבי.
כדי. הערבי,. המחקר. עוזר. עם. רק. וחלקם.
להימנע.מהטיות.פוליטיות.אפשריות.בריאיון.
ערבי- למרואיין. ישראלי-יהודי. חוקר. בין.
בראיונות. המרכזיות. התמות. פלסטיני..
יהודים. עם. בראיונות. שונות. היו. העומק.

ועם.ערבים.ועם.מועסקים,.מעסיקים.ואנשי.

מקצוע,.אך.עיקר.הריאיון.נסב.תמיד.סביב.
חמישה.צירים:

העובדים. בין. ההידוד. דפוסי. תיאור.  

העבודה. במקום. לערבים. היהודים.
מנקודת.מבטו.של.המרואיין;

חוויות.והתנסויות.אישיות.של.המרואיין.  

עם. משותפת. בעבודה. המרואיינת. או.
יהודים.או.ערבים;

עמדות.ותפיסות.אישיות.בקשר.ליחסי.  
יהודים-ערבים.בירושלים;

תעסוקת. על. ואיכותני. כמותי. מידע.  

פלסטינים.במערב.ירושלים.)מעסיקים.
ומומחים.בלבד(;

ציפיות.ושאיפות.אישיות.בקשר.לשוק.  

התעסוקה.הישראלי.)מועסקים.ערבים.
בלבד(.

לוח ב/1: מרואיינים למחקר

ערביםיהודים

26מועסקים

71מעסיקים.או.מנהלים

32אנשי.מקצוע.

128סה״כ
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קבוצות מיקוד
של. הכמותיים. הממצאים. ניתוח. לאחר.
קבוצות. ארבע. גיבשנו. העמדות. שאלון.
מיקוד.כדי.שיענו.על.שאלות.ובכך.יעמיקו.
את.התובנות.שעלו.מניתוח.הממצאים.)לוח.
בחודש. התכנסו. המיקוד. קבוצות. ב/2(..
2016,.חודשים.מספר.לאחר.פרוץ.גל. מרץ.

לוח ב/2: משתתפים בקבוצות המיקוד

משתתפים ערביםמשתתפים יהודים

65נשים

1222גברים

1827סה״כ

שתי.קבוצות.המיקוד.של.העובדים.הערבים.

בשכונת. תעסוקתי. להכוון. במרכז. נפגשו.

המשתתפים. ירושלים.. במזרח. שועפאט.

בדיון. השתתפותם.. עבור. שי. תלוש. קיבלו.

ערכנו.סבב.היכרות.והמשתתפים.התבקשו.

שאלות. שלוש. על. הסדר,. לפי. לענות,.
עיקריות:

כשהם. המשתתפים. מרגישים. כיצד. .
נמצאים.במערב.ירושלים?

ירושלים. במערב. בעבודה. בחרו. מדוע. .
או.במגזר.היהודי?

עם. יחסיהם. את. מאפיינים. הם. כיצד. .

עובדים. הם. שעמם. היהודים. העובדים.
או.עבדו.בעבר?

העובדים. של. המיקוד. קבוצות. שתי.

למחקרי. ירושלים. במכון. נפגשו. היהודים.

מדיניות.בשכונת.רחביה.במערב.ירושלים..

עבור. שי. תלוש. קיבלו. המשתתפים.

היכרות. סבב. ערכנו. בדיון. השתתפותם..

הסדר,. לפי. לענות,. התבקשו. והמשתתפים.
על.שלוש.שאלות.או.בקשות.עיקריות:

תארו.את.תדירות.הביקורים.שלכם.ואת. .
תחושותיכם.במזרח.ירושלים;

ערבים. של. לנוכחות. ערים. אתם. האם. .

בקשר. תחושתכם. ומהי. העיר. במערב.
לזה?

ביניכם. היחסים. מערכת. את. תארו. .
לעובדים.הערבים.במקום.עבודתכם.

2015..בתקופה. האלימות.השני.באוקטובר.

התמעטו,. והאלימות. הטרור. אירועי. זו.

על. והשפעתם. עדיין. טרי. היה. רישומם. אך.

ההתנהגות,.על.התפיסות.ועל.התחושות.של.
המשתתפים.הייתה.ניכרת..
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נתוני. מוצגים. הממצאים. פרקי. ארבעת. בכל.

סמך. ועל. בנפרד,. והיהודים. הערבים. מדגם.

רקע. משתני. לפי. הבדלים. נבדקו. הנתונים.

משלח. השכלה,. מגדר,. קבוצה:. בכל. עיקריים.

התבצע. ההבדלים. ניתוח. דתיות.. ורמת. יד.

רק. מוצגים. כלומר. שונות,. ניתוחי. באמצעות.

הנתונים.שבהם.יש.מובהקות.סטטיסטית..לאחר.

מכן.מוצגות.הסוגיות.הקשורות.לפרק.כפי.שעלו.

מהמחקר.האיכותני..כך.יכול.הקורא.לראות.את.

החיבורים.ואת.מעט.הסתירות.שבין.שני.חלקי.
המחקר,.ואת.הדרך.שבה.יישבנו.אותן..
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פרק 5: ממצאים

מועסקים ערבים במרחב הישראלי-יהודי
הישראלי- במרחב. הימצאותם. חוויית. את.

יהודי.של.ירושלים..

להלן.נציג.את.תוצאות.הסקר.המשקפות.

הערבים. העובדים. של. השהייה. חוויית. את.

והיהודים.במרחבי.עבודה.משותפים.במערב.
ירושלים..

הסעיף.הראשון.דן.בגורמים.הכלכליים,.

שמלכתחילה. והתרבותיים,. הפוליטיים.

מניעים.את.העובדים.לבוא.לעבוד.במערב.

העיר..הסעיף.השני.עוסק.בדפוסי.הפריסה.

ופנאי. צריכה. פעילויות. של. הגיאוגרפית.

של.העובדים.הערבים.בירושלים,.בהדגשת.

בין. אלו. פעילויות. של. המרחבית. החלוקה.

מזרח.העיר.למערבה..הסעיף.השלישי.עוסק.

בתחושת.הביטחון.והשייכות.של.העובדים.

כיצד. בו. ונבדק. ירושלים,. במערב. כשהם.

בכל. .2014 קיץ. אירועי. עליהם. השפיעו.

הישראלי-יהודי,. המרחב. לתפיסת. הקשור.

להרגשתם.בו.ולדרך.שבה.הם.צורכים.אותו.
מאז.המאורעות.

מזרח. תושבי. פלסטינים. של. עבודתם.

ירושלים.המועסקים.במגזר.היהודי.מחייבת.

במרחבים. רבות. שעות. לשהות. מהם. רבים.

בירושלים:. ישראלית-יהודית. זהות. בעלי.

בתלפיות,. התעשייה. אזורי. העיר;. מרכז.

בגבעת.שאול.ובהר.חוצבים,.וגם.בשכונות.

לו.. ומחוצה. הירוק. הקו. בתוך. יהודיות.

להימצאותם. היחיד. הגורם. אינה. העבודה.

לחלקיה. באים. רבים. ירושלים.. במערב.

גם. בהם. נשארים. או. העיר. של. היהודיים.

כפי. אולם. הפנאי.. בשעות. ולבילוי. לקניות.

בעקבות. ההיסטורית,. בסקירה. שציינו.

׳האינתיפאדה. ואירועי. איתן׳. ׳צוק. מבצע.

האלימות. מקרי. התרבו. הירושלמית׳.

הלאומנית.כלפי.יהודים.וערבים.בשני.חלקי.

הם. זה. פרק. בהמשך. שנראה. וכפי. העיר,.

רף. את. והעלו. הביטחון. תחושת. את. הרעו.

והערבים. היהודים. העובדים. של. החששות.

ככל. נחלשות. אלו. תחושות. כי. )אם. כאחד.

שחולף.הזמן.מפרצי.העימות(..פרק.זה.בוחן.

כיצד.המשיבים.הערבים.תופסים.ומאפיינים.

הגורמים העיקריים לבחירה בעבודה במערב ירושלים

לפני.המשיבים.הוצגו.12.גורמים.אפשריים.

שהניעו.אותם.לעבוד.במערב.העיר..הגורמים.

נחלקים.לארבע.קטגוריות.עיקריות:.תנאים.

התפתחות. שיקולי. כלכליים-פוליטיים,.

חברתיים,. שיקולים. ומקצועית,. אישית.
ושיקולים.הקשורים.ללימודים.במערב.העיר.
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המשיבים.על.הסקר.דיווחו.שהגורמים. .

ירושלים. במערב. לעבודה. העיקריים.

הכלכליים-פוליטיים:. התנאים. היו.

תנאי. העיר,. במזרח. תעסוקה. היעדר.

עבודה.טובים.יותר.במערבה.וכן.הקמת.

ההגעה. על. המקשה. ההפרדה,. גדר.

הגורמים. בשטחים.. תעסוקה. למקורות.

התפתחות. שיקולי. הם. המשניים.

להשתלב. רצון. ומקצועית:. אישית.

שאיפה. או. הישראלי. התעסוקה. בשוק.

בעדיפות. המקצועי.. בתחום. להתקדם.

חברתיים. שיקולים. צויינו. פחותה.

ושיקולים.הקשורים.ללימודים.)תרשים.
ג/1(	 

תרשים ג/1: באיזו מידה הגורמים הבאים תרמו להחלטתך לעבוד במערב העיר ולא במזרח העיר?
)עובדים ערבים(

העדר 
תעסוקה 
במזרח 
ירושלים

תנאי 
העבודה 
טובים 
יותר 
(שכר 

וזכויות)

בגלל גדר
ההפרדה

קשה
להגיע

לעבודה
בגדה

המערבית

אפשרות
להתקדמות
מקצועית

רצון
להשתלב

בשוק
התעסוקה
הישראלי

כאן
מצאתי
מקום
עבודה
בו אני
רוצה

להתקדם

להכיר
אנשים
חדשים

אני
סטודנט —

זו
עבודה
זמנית

אני
אחרי

לימודים
במוסד
חינוך/
השכלה
ישראלי

חברים
שלי

עובדים
שם

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

גורמים לבחירה בעבודה במערב ירושלים

35%

במידה רבה עד רבה מאודבמידה בינוניתבמידה מעטה או כלל לא

18%

47%

37%

18%

45%

43%

13%

44%

39%

28%

33%

55%

19%

26%

55%

24%

21%

54%

25%

21%

68%

14%

18%

71%

13%

16%

67%

19%

14%
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אפשרויות.תעסוקה.איכותית.או.נגישות.

היא. בירושלים.. הערבי. במגזר. אליה.

בדפוסי. שינוי. על. להצביע. יכולה. גם.

ירושלים. מזרח. תושבי. של. ההתנהגות.

הישראלי,. התעסוקה. לשוק. בקשר.

לשילוב. לגיטימציה. יתר. המבטא.

מקצועות. בעלי. של. גם. תעסוקתי.

השכלה. ובעלי. הנדסאים. חופשיים,.
אקדמית..

עובדים. קבוצות. בין. הבדלים. נבדקו. .

בעבודה. בחירה. הקובעים. בשיקולים.

במערב.העיר.לפי.משתני.רקע.שונים:.

מגדר,.גיל,.השכלה,.רמת.דתיות,.משלח.

הנתונים.העלה. ניתוח. כלכלי.. וענף. יד.
לגברים,12  נשים. בין. עקביים. הבדלים.
יד. משלח. בעלי. בין. חלקיים. והבדלים.
וכן. בסיסי,13. יד. לבעלי.משלח. מתקדם.

בין.בעלי.זהות.דתית.לחילונית.14

12.ניתוח.שונות.חד-כיווני.ANOVA.נעשה.למשתני.הבחירה.בעבודה.במערב.העיר.לפי.מגדר.ונמצא מובהק.

סטטיסטית.במשתנים.אלו:.״אחרי.לימודים.במוסד.להשכלה.ישראלי״.)0002	p=0(,.״מצאתי.מקום.עבודה.

להתפתח.בו״.)0068	p=0(,.״אני.סטודנט,.זו.עבודה.זמנית״.)0184	p=0(,.״אפשרויות.קידום.והתפתחות.
 	)p=0	0033(.מקצועית״

13.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.הבחירה.בעבודה.במערב.העיר.לפי משלח.יד.ונמצא.

קידום. ״אפשרויות. .,)p<0	0001( זמנית״. עבודה. זו. סטודנט. ״אני. אלו:. במשתנים. מובהק סטטיסטית.

״מצאתי. .,)p<0	0001( ישראלי״. השכלה. במוסד. לימודים. ״אחרי. .,)p<0	0001( מקצועית״. והתפתחות.

מקום.עבודה.להתפתח.בו״.)0004	p=0(..בניתוחי.פוסט-הוק.מסוג.Tukey.נמצא.שההבדלים.המובהקים.

במשתנים.אלו.קיימים.אך.ורק.בין.בעלי.משלח.יד.בסיסי.לבעלי.משלח.יד.מתקדם.)0001	p=0(,.חוץ.

מהמשתנה.״אני.סטודנט,.זו.עבודה.זמנית״,.שהנו.מובהק.גם.בין.בעלי.משלח.יד.בסיסי.לסוכנים.ועובדי.
 	)p=0	0002(.מכירות

14.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.הבחירה.בעבודה.במערב.העיר.לפי רמת.דתיות.ונמצא.

המשך. ניתוח. )לפי. .)p=0	0039( זמנית״. עבודה. זו. סטודנט,. ״אני. אלו:. במשתנים. מובהק סטטיסטית.

Tukey.יש.הבדלים.מובהקים.בין.״חילונים״.ו״דתיים/דתיים.מאוד״.0030	p=0.לבין.״חילונים״.ל״יחסית.
 Tukey 0204	p=0(;.״אחרי.לימודים.במוסד.השכלה.ישראלי״.)0038	p=0(.)לפי.ניתוח.המשך. דתיים״.
דתיים״. ל״יחסית. ״חילונים. ובין. .p=0	0025 מאוד״. ל״דתיים/דתיים. ״חילונים״. בין. מובהקים. הבדלים.
מובהקים. הבדלים. .Tukey המשך. ניתוח. )לפי. .)p=0	0087( יותר״. טובים. העבודה. ״תנאי. .;)p=0	0493
 Tukey.לפי.ניתוח.המשך(.)p=0	0167(.״בעקבות.החברים״.;)p=0	0158.בין.״חילונים״.ל״יחסית.דתיים״

 	)p=0	0060 הבדלים.מובהקים.בין.״חילונים״.ל״דתיים/דתיים.מאוד״

הנתונים.מעידים.שהגורמים.העיקריים. .

התנאים. הם. העיר. במערב. לעבודה.
רבת- הזנחה. הכלכליים-פוליטיים:.
שנים.של.תשתיות.פיזיות.וקהילתיות,.
מיעוט. מאוד,. גבוהים. עוני. שיעורי.
כלכלית. ונסיגה. כלכליות. בהשקעות.
שיעורים. ההפרדה,. גדר. הקמת. מאז.
גבוהים.של.נשירה.מבתי.הספר,.ועוד..
בעטיים.של.גדר.ההפרדה.והמחסומים.
הרשות. בשטחי. לתעסוקה. הגישה. גם.
הפלסטינית.הצטמצמה..כל.אלו.יוצרים.
מחסור.רב.במקומות.תעסוקה.וכן.תנאי.
להיצע. בהשוואה. ירודים. תעסוקה.

במערב.ירושלים..

בגורמים. המשיבים. של. הבחירה. .

בהתקדמות. או. בהשתלבות. שקשורים.

הישראלי. התעסוקה. בשוק. מקצועית.

היעדר. על. היא. אף. להעיד. עשויה.
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גם.בקרב.בעלי.משלחי.יד.שונים.ניכר. .

הכלכליים-פוליטיים.. בגורמים. הבדל.

יד.בסיסי.הושפעו.בעיקר. בעלי.משלח.

התעסוקה. ומהיעדר. ההפרדה. מגדר.

המניעים. ואילו. ירושלים,. במזרח.

העיקריים.שהשפיעו.על.בעלי.משלח.יד.

מתקדם.לעבוד.במערב.ירושלים.היו.תנאי.

עבודה.טובים.יותר.ואפשרות.להתקדם.

של. בבחירותיהם. מקצועית.. מבחינה.

סוכנים.ועובדי.מכירות.לא.ניכר.דפוס.
מובהק.)תרשים.ג/3(	

 תרשים ג/2: באיזו מידה הגורמים הבאים תרמו להחלטתך לעבוד במערב ירושלים?
)עובדים ערבים, ״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

העדר 
תעסוקה 
במזרח 
ירושלים

תנאי 
העבודה 
טובים 
יותר 

בגלל גדר
ההפרדה
קשה מדי

להגיע
לעבודות בגדה

המערבית

אפשרות
קידום

והתפתחות
מקצועית

רצון
להשתלב

בשוק
התעסוקה
הישראלי

כאן
מצאתי

מקום עבודה
בו אני רוצה
להתקדם
ולהתפתח

אני
סטודנט/ית
כרגע, וזו
עבודה
זמנית

אני אחרי
לימודים
במוסד
חינוך/
השכלה
ישראלי

חברים
שלי

עובדים
במערב
העיר

נשים גברים

גורמים לבחירה בעבודה במערב ירושלים

ם 
בי

שי
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

56%

45%
53%

24%

45%

15%

41%

19%

40%

23%
29%

39%

29%

39%

22%

44%

13%

3%

נטו. השאלון. על. שהשיבו. נשים. .

הגורמים. את. להדגיש. מגברים. יותר.

להשתלב. הרצון. דוגמת. המושכים,.

מציאת. או. הישראלי. התעסוקה. בשוק.

להתקדם,. רצו. הן. שבו. עבודה. מקום.

דוגמת. הדוחפים. הגורמים. את. ופחות.

או. העיר. במזרח. תעסוקה. היעדר.

הקשורים. לגורמים. גם. ההפרדה.. גדר.

בלימודים.במערב.ירושלים.יש.השפעה.

גברים. על. מאשר. נשים. על. יותר. רבה.
)תרשים.ג/2(	 
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 תרשים ג/3: באיזו מידה הגורמים הבאים תרמו להחלטתך לעבוד במערב ירושלים?
)עובדים ערבים, ״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

העדר 
תעסוקה 
במזרח 
ירושלים

תנאי 
העבודה 
טובים 
יותר 

בגלל גדר
ההפרדה
קשה מדי 

להגיע
לעבודות בגדה

המערבית

אפשרויות
קידום

והתפתחות
מקצועית

רצון
להשתלב

בשוק
התעסוקה
הישראלי

כאן מצאתי
מקום
עבודה

בו אני רוצה
להתקדם
ולהתפתח

אני
סטודנט/ית
כרגע, וזו
עבודה
זמנית

אני אחרי
לימודים
במוסד
חינוך/
השכלה
ישראלי

חברים
שלי

עובדים
במערב
העיר

משלח יד מתקדם

גורמים לבחירה בעבודה במערב ירושלים

ם 
בי

שי
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

57%

40%
46% 43%

31%
28%

סוכנים ועובדי מכירות משלח יד בסיסי

41%

54%

33%
29%

18%
17%

30%
26%29%

22%

33%

54%

27%

10%
5%

32%

9%

20%

26%

17%
12%

הזהות. עצמת. בין. התאמה. גם. נמצאה. .

בחירתם. לבין. המשיבים. של. הדתית.

בגורמים.לעבודה.במערב.העיר..בקרב.

עולה.שיעור. ו׳חילונים׳. ׳דתיים.מאוד׳.

הכלכליים-פוליטיים. בתנאים. הבחירה.

לעבודה. העיקריים. הגורמים. היו. והם.

השיקולים. משקל. העיר.. במערב.

הקשורים. והשיקולים. החברתיים.

בלימודים.בקרב.׳קצת.דתיים׳.ו׳דתיים.

עד.דתיים.מאוד׳.גבוה.מבקרב.׳חילונים׳.
)תרשים.ג/4(	 
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 תרשים ג/4: באיזו מידה הגורמים הבאים תרמו להחלטתך לעבוד במערב ירושלים?
)עובדים ערבים, ״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

דפוסי צריכה ופנאי במערב ירושלים

שעות. .40 עובדים. מהמועסקים. .62%  
בשבוע.ויותר..

מערב.ירושלים.אינה.משמשת.לעובדים. .

גם. אלא. תעסוקה. מרחב. רק. הערבים.

כמחצית. פנאי.. ולפעילות. לקניות. יעד.

דיווחו. הערבים. מהמשיבים. ומעלה.

בשני. אלו. פעילויות. מקיימים. שהם.

חלקי.העיר..בין.9%.ל-31%.מהמשיבים.

אלו. פעילויות. מקיימים. שהם. דיווחו.

בעיקר.או.רק.במערב.העיר,.תלוי.בסוג.

המתקיימות. הפעילויות. הפעילות..

הן. העיר. במזרח. ביותר. הרבה. במידה.

קניית.מזון.ובגדים.ומפגש.עם.חברים;.

במידה.הרבה. והפעילויות.המתקיימות.

לבתי. הגעה. הן. העיר. במערב. ביותר.

בפארקים. וביקור. ולמרפאות. חולים.
)תרשים.ג/5(	 

העדר 
תעסוקה 
במזרח 
ירושלים

תנאי 
העבודה 
טובים 
יותר 

בגלל גדר
ההפרדה
קשה מדי 

להגיע לעבודות 
בגדה המערבית

אפשרויות
קידום

והתפתחות
מקצועית

רצון
להשתלב

בשוק
התעסוקה
הישראלי

כאן מצאתי
מקום עבודה
בו אני רוצה
להתקדם
ולהתפתח

אני
סטודנט/ית
כרגע, וזו
עבודה
זמנית

חברים
שלי

עובדים
במערב
העיר

חילוני

גורמים לבחירה בעבודה במערב ירושלים

ם 
בי

שי
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

31%

39%

59%

קצת דתי דתי/דתי מאוד

35%

55%

35%

49%

59%

42%42%

28%

4%

29%

10%

26%
32%

22%

31% 29%

21%

12%

21%
23%

21%
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בנתונים.אלו.גם.באה.לידי.ביטוי.התלות. .

העיר. מזרח. תושבי. של. הפונקציונלית.

טובים,. חולים. בתי. המערבית:. בעיר.

מודרניים. מסחר. מרכזי. קניונים,.

ופארקים.יש.רק.במערב.ירושלים,.ולכן.

תרשים ג/5: אלו פעילויות את/ה בוחר/ת לעשות במערב ירושלים לעומת מזרח ירושלים? 
)עובדים ערבים(

קניות 
של מזון

קניות 
של בגדים

מפגש עם 
חברים

פעילויות 
ספורט

תרבות 
(קולנוע/
תיאטרון)

ביקור 
בפארקים

ביקור 
במרפאות/
בתי חולים

בעיקר או רק במזרח העיר

פעילויות

ם 
בי

שי
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%9%

31%

גם במזרח וגם במערב העיר בעיקר או רק במערב העיר

61%

12%

33%

55%

20%

27%

52%

20%

32%

48%

21%

33%

46%

27%

29%

43%

31%

42%

28%

היעדר.אפשרויות.צריכה.ופנאי.באיכות.

גם. העיר. למערב. רבים. מביא. גבוהה.

אחרי. מיד. )או. העבודה. לשעות. מחוץ.
העבודה(.15 

דפוסי. על. .)2010( שטרן. ראו. נוספת. לקריאה. .15

הצריכה.של.תושבי.מזרח.העיר.בקניונים.של.מערב.
ירושלים.
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של. המרחביים. בדפוסים. הבדלים. .

והפנאי.של.העובדים. פעילות.הצריכה.

אלו:. לפי.משתני.רקע. נבדקו. הערבים.

מגדר,.גיל,.השכלה,.רמת.דתיות,.משלח.
יד.וענף.כלכלי.

בחלק. הבדלים. העלה. הנתונים. ניתוח. .
לגברים,16  נשים. בין. הפעילויות. מן.
זהות. לבעלי. חילונית. זהות. בעלי. בין.
מתקדם. יד. משלח. בעלי. ובין. דתית,17.
בעלי. לבין. מכירות. ועובדי. וסוכנים.

משלח.יד.בסיסי.18 

16.נערך.מבחן.ChiSquare.לאי-תלות.למשתנה.מגדר.

שהוא. ונמצא. העיר. במערב. פעילויות. סוגי. לפי.
 ,)p<0	0001( בגדים״. ״קניות. במשתנים:. מובהק.

	)p=0	0004(.״בילוי.עם.חברים״
17.נערך.מבחן.ChiSquare.לאי-תלות למשתנה.רמת.
דתיות.לפי.סוגי.פעילויות.במערב.העיר.ונמצא.שהוא.
 ,)p<0	0001( בגדים״. ״קניות. במשתנים:. מובהק.
״פעילויות. .,)p=0	0001( חברים״. עם. ״בילוי.

	)p=0	0004(.ספורט״
לאי-תלות למשתנה. .ChiSquare מבחן. נערך. .18
משלח.יד.לפי.סוגי.פעילויות.במערב.העיר.ונמצא.
ספורט״. ״פעילויות. במשתנים:. מובהק. שהוא.
 ,)p<0	0001( בגדים״. ״קניות. .,)p=0	0011(
חברים״. עם. ״בילוי. .,)p<0	0001( ״טיול״.
 ,)p<0	0001( מזון״. ״רכישת. .,)p=0	0004(

	)p=0	0010(.״פארקים״

נמצא. השאלונים. על. המשיבים. בקרב. .

דפוס. על. משפיעה. הדתיות. שעצמת.

הפעילות.במערב.ירושלים..ככל.שזהות.

המשיבים.חילונית.יותר,.כך.פעילויותיהם.

במערב.העיר.רבה.יותר..כמו.כן.נשים.

צריכה. בפעילויות. עוסקות. שהן. ציינו.

רבה. במידה. ירושלים. במערב. ופנאי.
יותר.מגברים.)תרשים.ג/6(	 

המשיבים. של. יד. למשלחי. בהתפלגות. .

ועובדי. הסוכנים. שקבוצת. עולה.

במערב. בפעילויות. עסקה. המכירות.

האחרות,. מהקבוצות. יותר. ירושלים.

אחריה.בעלי.משלח.יד.מתקדם,.ובפער.

בעלי. קבוצת. ניצבת. משתיהן. גדול.
משלח.יד.בסיסי )תרשים.ג/7(	 
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קניות בגדים

גבריםנשים

פעילויות

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

16%
12%

18%

38%

27%

40%

צריכת תרבותבילוי עם חברים

קניות בגדים

משלח יד מתקדם

פעילויות

ים
יב

ש
המ

 %
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

14%

35%
30%

34%
41%

צריכת תרבותבילוי עם חברים

סוכנים ועובדי מכירות משלח יד בסיסי

8%

23%

9%

19%

 תרשים ג/6: מגדר ודפוסי פעילות צריכה ופנאי במערב ירושלים 
)עובדים ערבים, ״בעיקר או רק במערב ירושלים״(

 תרשים ג/7: משלח יד ודפוסי פעילות צריכה ופנאי במערב ירושלים 
)עובדים ערבים, ״בעיקר או רק במערב ירושלים״(
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תרשים ג/8: תאר/י את ההתנהגויות ואת הרגשות שלך כשאת/ה נמצא/ת בשכונות היהודיות 
או במרכז העיר של מערב ירושלים. באיזו מידה את/ה מזדהה עם המשפטים הבאים: 

)עובדים ערבים(

אני נמנע
מלדבר ערבית

בקול רם

מעירים
לי הערות
גזעניות

נועצים
בי מבטים

אני מרגיש
בבית

אני חש/ה
בטוחה

מתייחסים
אלי בצורה
מכובדת

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

התנהגויות ורגשות בזמן השהות במערב ירושלים

62%

”במידה רבה“ עד ”במידה רבה מאוד“”במידה בינונית“”ככל לא או במידה מעטה“

14%

24%

57%

29%

14%

44%

27%

29%

79%

15%

6%

63%

28%

9%

48%

36%

16%

תחושות ביטחון ושייכות במערב ירושלים והשפעת אירועי קיץ 2014

דיווחו. מחצית. וכמעט. מבטים,. בהם.

שהם.סופגים.הערות.גזעניות.ונמנעים.

רם.. בקול. בערבית. מלדבר. מה. במידת.

עם.זאת,.כמחצית.ציינו.שמכבדים.אותם.
במידה.בינונית.ויותר.)תרשים.ג/8(	 

לא. תחושות. חשים. הערבים. העובדים. .

ירושלים.. במערב. קשות. עד. נעימות.

רובם.העידו.שהם.חשים.מעט.או.כלל.לא.

רוב. שייכים.. מרגישים. ואינם. בטוחים,.

העובדים.גם.העידו.שהם.חשים.שנועצים.
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הבדלים.בתחושות.הביטחון.והשייכות. .

לפי. נבדקו. הערבים. העובדים. של.

משתני.רקע.אלו:.מגדר,.גיל,.השכלה,.

כלכלי.. וענף. יד. משלח. דתיות,. רמת.

בין. הבדלים. העלה. הנתונים. ניתוח.

נשים.לגברים,.בין.בעלי.זהות.חילונית.

ובין. מאוד,. ודתית. דתית. זהות. לבעלי.

בעלי.משלח.יד.מתקדם.וסוכנים.ועובדי.
מכירות.לבין.בעלי.משלח.יד.בסיסי..

משלח. בעלי. דיווחו. המשיבים. בקרב. .

שהם. המשתנים. בכל. כמעט. בסיסי. יד.

חשים.בטוחים.ושייכים.פחות.בהשוואה.

יד. משלח. ולבעלי. מכירות. לעובדי.

מתקדם19.)תרשים.ג/9(..עובדים.דתיים.

דיווחו.יותר.מעובדים.יחסית.דתיים.או.

בהם. שנועצים. חשים. שהם. חילוניים.

19.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

תחושות.הביטחון.והשייכות לפי משלח.יד.ונמצא.

ביטחון״. ״תחושת. במשתנים:. מובהק סטטיסטית.
 ,)p=0	0079( כבוד״. לי. ״נותנים. .,)p<0	0001(
״נועצים.בי.מבטים״.)0051	p=0(..בניתוחי.פוסט-
המובהקים. שההבדלים. נמצא. .Tukey מסוג. הוק.
במשתנה.״תחושת.הביטחון״.הם.אך.ורק.בין.משלח.
 )p=0	0010( מכירות. ועובדי. וסוכנים. בסיסי. יד.
ההבדלים. ..)p=0	0003( מתקדם. יד. משלח. לבין.
המובהקים.במשתנה.״תחושת.כבוד״.הם.בין.משלח.
 )p=0	0443( מכירות. ועובדי. וסוכנים. בסיסי. יד.
במשתנה. ..)p=0	0292( מתקדם. יד. משלח. לבין.
״נועצים.בי.מבטים״.יש.הבדלים.מובהקים.רק.בין.
מתקדם. יד. לבעלי.משלח. מכירות. ועובדי. סוכנים.

 	)p=0	0126(

מכבד. יחס. מקבלים. ושאינם. מבטים.
במערב.ירושלים.20 

שהם. דיווחו. גברים. לנשים. בהשוואה. .

יותר. נתקלים. פחות,. בטוחים. חשים.

מכבד. יחס. וחווים. גזעניות. בהערות.

)תרשים. היהודית21. מהסביבה. פחות.
ג/10(	 

באשר. ישירה. שאלה. על. בתשובה. .

ושל. .2014 קיץ. תקריות. של. להשפעה.

רצח.אבו-חדיר.על.הרגשתם.ועל.דפוסי.

פעילותם.במערב.העיר,.ענו.המרואיינים.

על. לרעה. משפיעות. אלו. שתקריות.

תחושות.הביטחון.והשייכות.וכן.על.משך.
מ-40%  יותר. העיר.. במערב. שהותם.
המרחב. שחוויית. ציינו. מהמרואיינים.
הישראלי-יהודי.ודפוסי.הפעילות.שלהם.
במערב.העיר.הושפעו.לרעה.במידה.רבה.
)תרשים. התקריות. עקב. מאוד. רבה. עד.

ג/11(	 

20.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

הדתיות. והשייכות לפי מידת. הביטחון. תחושות.

ונמצא מובהק סטטיסטית.בשני.משתנים:.״נועצים.

בי.מבטים״.)0173	p=0(,.״מתייחסים.אליי.בצורה.

מכובדת״.)0242	p=0(..בניתוחי.פוסט-הוק.מסוג.

במשתנה. מובהקים. הבדלים. שיש. נמצא. .Tukey
לדתי/ חילוני. בין. ורק. אך. מבטים״. בי. ״נועצים.
במשתנה. מובהק. הבדל. ..)p=0	0137( מאוד. דתי.
ורק. אך. נמצא. מכובדת״. בצורה. אליי. ״מתייחסים.

	)p=0	0346(.בין.יחסית.דתי.לדתי/דתי.מאוד
21.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

ונמצא. והשייכות לפי מגדר. הביטחון. תחושות.

מובהק סטטיסטית.במשתנים:.״אני.נמנע.מלדבר.

חש/ה. ״אני. .,)p=0	0491( רם״. בקול. ערבית.
	)p=0	0148*(.בטוח/ה״
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תרשים ג/9: תאר/י את ההתנהגויות ואת הרגשות שלך כשאת/ה נמצא/ת בשכונות היהודיות 
או במרכז העיר של מערב ירושלים. באיזו מידה את/ה מזדהה עם המשפטים הבאים: 

)עובדים ערבים, ״כלל לא״ או ״במידה מעטה״(

אני נמנע
מלדבר ערבית

בקול רם

מעירים
לי הערות
גזעניות

נועצים
בי מבטים

אני מרגיש
בבית

אני חש/ה
בטוחה

מתייחסים
אלי בצורה
מכובדת

התנהגויות ורגשות בזמן השהות במערב ירושלים

משלח יד מתקדם

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

47% 47%

64%

37% 37%

סוכנים ועובדי מכירות משלח יד בסיסי

80%

43%

71%

56%

37%

66% 68%
75% 77%

46%

69%

57%

81%
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תרשים ג/10: תאר/י את התנהגותך ורגשותיך כשאת/ה נמצא/ת בשכונות היהודיות או במרכז העיר 
של מערב ירושלים.  באיזו מידה את/ה מזדהה עם המשפטים הבאים: 

)עובדים ערבים, ״כלל לא״ או ״במידה מעטה״(

אני נמנע
מלדבר ערבית

בקול רם

מעירים
לי הערות
גזעניות

נועצים
בי מבטים

אני מרגיש
בבית

אני חש/ה
בטוחה

מתייחסים
אלי בצורה
מכובדת

התנהגויות ורגשות בזמן השהות במערב ירושלים

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

51%

43%45%

82%

62%
65%

78%

60%
56%

79%

נשים גברים

30%

49%
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אני משתדל להגיע 
רק לעבודה

אני נתקל ביותר גזענות 
ושנאה מבעבר

יחסי עם העובדים היהודים
הפכו מתוחים יותר

אני מפחד יותר
כשאני במערב העיר

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

השפעת אירועי קיץ 2014

39%

במידה רבה עד רבה מאודבמידה בינוניתבמידה מועטה או כלל לא

19%

43%

30%

24%

46%

36%

21%

43%

43%

20%

37%

הבדלים.בהשפעת.תקריות.קיץ. .

הערבים. העובדים. על. .2014

אלו:. רקע. משתני. לפי. נבדקו.

רמת. השכלה,. גיל,. מגדר,.
דתיות,.משלח.יד.וענף.כלכלי.

תרשים ג/11: תאר/י כיצד אירועי קיץ 2014 )המלחמה בעזה ורצח אבו-חדיר( 
השפיעו על הפעילות שלך במערב ירושלים: 

)עובדים ערבים(

ניתוח.הנתונים.העלה.הבדלים.מובהקים.בין. .

מאפיינים.אלו.של.האוכלוסייה:.ככל.שמידת.

את. המשיבים. צמצמו. כך. עלתה,. הדתיות.

הגעתם.למערב.ירושלים.רק.לצורכי.עבודה,.
ושנאה.22  גזענות. יתר. עם. להתמודד. ונאלצו.

22.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה.למשתני.ההשפעה.

מובהק. ונמצא. דתיות. רמת. לפי. .2014 קיץ. אירועי. של.
 ,)p<0	0001(.במשתנים:.״אני.משתדל.להגיע.רק.לעבודה״
 	)p=0	0031(.״אני.נתקל.יותר.בגזענות.ושנאה.מבעבר״
בניתוחי.המשך.מסוג.Tukey.נמצא.שיש.הבדלים.מובהקים.
במשתנה.״אני.משתדל.להגיע.רק.לעבודה״.בין.חילונים.
דתיים. יחסית. ובין. .,)p=0	0014( מאוד. לדתיים/דתיים.
לדתיים/דתיים.מאוד.)0002	p=0(..במשתנה.״אני.נתקל.
יותר.בגזענות.ושנאה.מבעבר״.יש.הבדלים.מובהקים.בין.

 	)p=0	0024(.חילונים.לדתיים/דתיים.מאוד
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במידה. דיווחו. בסיסי. יד. משלח. בעלי.

ושנאה. גזענות. גילויי. על. יותר. רבה.
מתקדם,23  יד. משלח. לבעלי. בהשוואה.
ובני.35.ויותר.דיווחו.במידה.רבה.יותר.
מפחדים. שהם. מהם. צעירים. מעובדים.
אליה. ומגיעים. ירושלים. במערב. יותר.

רק.לצורכי.עבודה.24

המרואיינים.התבקשו.לתאר.במילותיהם. .

לאחר. העיר. במערב. תחושותיהם. את.

כך:. אותן. תיארו. וחלקם. .2014 קיץ.

אני. ״עדיין. ואכזבה״,. מתח. ״עצבנות,.

אנחנו. בירושלים. כי. מהמלחמה. מפחד.

יותר. ״נהייתי. מוגנים״,. לא. ]הערבים[.
עצבני״,.״נחשפתי.לניסיון.רצח״.

מדובר. לא. מהמרואיינים. ניכר. לחלק. .

רק.בחשש.מופשט.אלא.בניסיון.אישי..

49%.מהנשאלים.דיווחו.שהם.חוו.פעם.

23.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה.למשתני.

יד. משלח. לפי. .2014 קיץ. אירועי. של. ההשפעה.

ונמצא.מובהק.במשתנה.״אני.נתקל.יותר.בגזענות.

המשך. בניתוחי. ..)p=0	0002( מבעבר״. ושנאה.

בין. מובהקים. הבדלים. שיש. נמצא. .Tukey מסוג.

מתקדם. יד. משלח. לבעלי. בסיסי. יד. משלח. בעלי.
	)p=0	0002(

24.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה.למשתני.

ונמצא. גיל. לפי. .2014 קיץ. אירועי. של. ההשפעה.

רק. להגיע. משתדל. ״אני. במשתנים:. מובהק.

כשאני. יותר. ״אני.מפחד. .,)p=0	0082( לעבודה״.

המשך. בניתוחי. ..)p=0	0038( העיר״. במערב.
 35 Tukey.נמצאו.הבדלים.מובהקים.בין.בני. מסוג.
 p=0	0158-ו.p=0	0035( 34.ומעלה.לבני.25.עד
 24 עד. .15 לבני. ומעלה. .35 בני. ובין. בהתאמה(,.

)0422	p=0.ו-0214	p=0.בהתאמה(..

אחת.או.יותר.אלימות.מילולית.על.רקע.

חוויה.אחת. על. דיווחו. ו-18%. לאומני,.

)תרשים. גופנית. אלימות. של. יותר. או.
ג/12(	

הבדלים.בדיווחי.המשיבים.על.אלימות. .

מילולית.או.גופנית.נבדקו.לפי.משתני.

רמת. השכלה,. גיל,. מגדר,. אלו:. רקע.

ניתוח. כלכלי.. וענף. יד. משלח. דתיות,.

נשים. בין. הבדלים. העלה. הנתונים.

דתיים. לקצת. חילונים. בין. לגברים,25.

בעלי. ובין. מאוד,26. ודתיים/דתיים.

ועובדי. וסוכנים. מתקדם. יד. משלח.
בסיסי27  יד. משלח. בעלי. לבין. מכירות.

)תרשים.ג/13(	

בקרב.העובדים.שחוו.אלימות.מילולית. .

רמות.הביטחון.במערב.העיר.היו.נמוכות.
יותר.28

נעשה. לאי-תלות. .ChiSquare שונות. ניתוח. .25

מילולית. או. גופנית. אלימות. על. הדיווח. למשתני.

במשתנים. ונמצא מובהק סטטיסטית. לפי מגדר.

״אלימות. .,)p=0	0213(* מילולית״. ״אלימות.
	)p=0	0219(*.פיזית״

נעשה. לאי-תלות. .ChiSquare ניתוח שונות. .26

מילולית. או. גופנית. אלימות. על. הדיווח. למשתני.

לפי משלחי.יד.ונמצא מובהק סטטיסטית.במשתנים.

״אלימות.מילולית״.)0122	p=0(,.״אלימות.פיזית״.
	)p=0	0292(

נעשה. לאי-תלות. .ChiSquare ניתוח שונות. .27

מילולית. או. גופנית. אלימות. על. הדיווח. למשתני.

לפי משלחי.יד.ונמצא מובהק סטטיסטית.במשתנה.
	)p<0	0001(.״אלימות.מילולית״

בין. לקשר. נעשה. .ChiSquare ניתוח שונות. .28

ירושלים למידת. במערב. הביטחון. תחושת.

ונמצא. ומילולית. גופנית. באלימות. ההתנסות.

מילולית״. ״אלימות. במשתנה. מובהק סטטיסטית.
 	)p=0	0048(
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 תרשים ג/12: האם אי פעם חווית אלימות מצד יהודים בירושלים?
)עובדים ערבים(

אלימות פיזיתאלימות מילולית

ים
יב

ש
המ

 %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

התמודדות עם אלימות

20%

שלוש פעמים או יותר

פעם אחת או פעמיים

אף פעם

28%

51%

7%
11%

82%

משלח ידמגדר

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

משתני רקע

דתי עד
דתי מאוד

52%

19%

אלימות פיזיתאלימות מילולית

מידת דתיות

יחסית
דתי 

חילוני משלח יד
מתקדם

סוכנים
ועובדי
מכירות

משלח יד
בסיסי

נשיםגברים

15%

1%

64%

22%

37%

12%

24%

11%

21%
13%

57%

28%

53%

11%

 תרשים ג/13: האם אי פעם חווית אלימות מצד יהודים בירושלים?
)עובדים ערבים(



5455

ם
אי

מצ
מ

 :5
ק 

פר

מועסקים ערבים במערב ירושלים — ניתוח איכותני

מה. פה.. ]למצוא[. מצליחים. לא. אבל.

שעובד.פה.זה.העסק.הפרטי,.אבל.הכול.

אין.... אין. אנשים.... מלא. פה,. צפוף.
כמעט.אין.עבודה״..

)א׳,.בן.32,.טכנאי.מחשבים(

שאלנו.את.המשתתפים.בקבוצת.המיקוד.אם.

לתחושתם.הדור.שלהם.עובד.בעיר.המערבית.

מרביתם. הוריהם.. דור. בה. משעבד. יותר.
הסכימו.עם.אמירה.זו.

]במזרח[,. עצמאיים. יותר. היו. ״פעם.

סבתא.שלי.למשל.הייתה.מוכרת.בתוך.

העיר.העתיקה,.עכשיו.האנשים.צריכים.
ללכת.למערב.העיר.לעבוד״.

)ס׳,.בן.30,.עובד.בעמותה.במזרח.העיר(

אירועי. מהמשתתפים. לרבים. זאת. עם.

את. הפכו. ו-2015. .2014 בקיץ. האלימות.

המרחב.הישראלי-יהודי.למרחב.זר.ולעתים.

גם.מאיים,.והם.ציינו.שהם.נתקלים.לעתים.
תכופות.בחוסר.כבוד.כלפיהם.

״אני.הייתי.בגיל.19,.הייתי.ברחוב.יפו.

קונה.נעליים,.אז.נכנסתי.לחנות.נעליים.

ניסו. בנות.שהן. ואז.בתוך.החנות.שתי.

לקנות.נעליים,.אחת.מהן.הסתכלה.על.

לקנות. רצתה. יפה,. איזה. ואמרה:. נעל.

את.זה,.אז.השנייה.אמרה.לה:.מה.את.

ערבייה?!.אז.הייתי.בתוך.החנות.כאילו.

ושמעתי.את.המילה.הזו..אמרה.לה:.את.

ערבייה,.כאילו.במקום.להגיד.לה:.את.
דפוקה,.אמרה.לה:.את.ערבייה״.

)ס׳,.בן.30,.עובד.בעמותה.במזרח.העיר(

לעיל,. שהוצגו. הכמותיים. הנתונים. מלבד.

הערבים. העובדים. של. שילובם. על. למדנו.

חווים. הם. וכיצד. המקומי. התעסוקה. בשוק.

האישיים. מהראיונות. ירושלים. מערב. את.

הנתונים. שהראו. כפי. המיקוד.. ומקבוצות.

הכמותיים,.התנאים.הכלכליים.הם.הגורמים.

העיקריים.לבחירה.בעבודה.במערב.ירושלים..

המיקוד.. בקבוצות. גם. עלו. אלו. סוגיות.

משתתפים.תיארו.כיצד.מיתון.כלכלי.ודוחק.

ביקוש. לצד. העיר,. במזרח. תעסוקתי.

לעובדים.במערב.העיר.בתנאי.עבודה.ושכר.

טובים.יותר,.דוחפים.את.העובדים.הערבים.
לעבודה.במגזר.היהודי..

״אין,.פשוט.אין.עבודה.אצל.הערבים..

גם.לא.משלמים,.נגיד.מצאת.]עבודה[,.
הם.לא.משלמים.כמו.שצריך.לפי.שעה	 
יש.למשל.כמה.סּוּפרים.ליד.הבית.ואני.
יכול.לעבוד,.אבל.מבחינת.סכום.השעה,.
גם. ואין. בטח,. פחות. משלמים. הם. אז.
השתלמות. קרן. פנסיה,. של. תנאים.

וכולי״.

״במגזר.הערבי.בדרך.כלל.אין.מקומות.

עבודה..גם.אם.יש.המשכורת.שמקבלים.

דוגמה,. סתם. העיר.. במערב. כמו. לא.

בגדים. בחנות. עובדת. .22 בת. מישהי.
 2,500-2,000 תקבל. העיר[. ]במזרח.
כמעט. נגיד. בוא. חודש.. כל. ש״ח.
שישה. תעבוד. ולפעמים. מלאה. משרה.
ימים.בשבוע,.אם.לדוגמה.היא.תעבוד.
נותנים. בתלפיות,. שופ. ביג. בחנות.
משהו.כמו.25.לשעה,.בונוסים....תגיע.
הייתי. אם. ש״ח.. ל-6,000-5,000.
טוב,. היה. העיר. במזרח. משרה. מוצא.
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תדיר. חשים. שהם. דיווחו. המרואיינים.

שיהודים.מפחדים.מהם,.והם.עצמם.חוששים.

מאוד.שכוחות.ביטחון.או.אזרחים.יראו.בהם.

מחבלים.בטעות.או.שקיצונים.יהודים.יתקפו.
אותם.על.רקע.לאומני..

״עליתי.פעם.]לרכבת[,.המאבטח.שם.ידו.

בתחנה. ירדתי. עליי,. והסתכל. נשק. על.
הזאת״.

)א׳,.בן.25,.עובד.ניקיון(

פחד. או. איומים. חוו. לא. עצמם. הם. אם. גם.

אנשי. להתנהגות. עדים. היו. הם. מפניהם,.

כוחות.הביטחון.כלפי.צעירים.ערבים.שעוכבו.

ברחוב.או.בתחבורה.הציבורית.בשל.חזותם.

כי.נחשדו.כמחבלים..תלותם.בתעסוקה.בעיר.

המערבית.לא.מותירה.לעובדים.בררה.אלא.

וחוסר. הפחד. תחושות. למרות. אליה. לשוב.

בדפוס. שינוי. היא. אחת. תוצאה. השייכות..

במערב. פעילות. צמצום. קרי. הפעילות,.

והימנעות,. לעבודה. קשורה. שאינה. העיר.

ככל.האפשר,.מנסיעה.בתחבורה.ציבורית..

זה.תיאור.שמסרה.ל׳,.מוכרת.בחנות.בגדים.
בקניון.במערב.ירושלים:

רק. בעבודה,. פחד. הרגשתי. לא. ״אני.

בנסיעות..בזמן.המלחמה.הרגשתי.פחד.

בקו.59,.שהוא.קו.נפרד..זה.לא.שינה.

את.ההתנהגות.שלי,.אבל.לא.הרגשתי.

בערבית. דיברתי. לא. אפילו. בנוחות..

לי. אמרו. שלי. ההורים. בטלפונים..
להיזהר..ההורים.משפיעים״.

ל׳.אינה.היחידה.שציינה.את.הקושי.בשימוש.

ירושלים.. במערב. ציבורית. בתחבורה.

הפכה. הקלה. ברכבת. או. באוטובוס. נסיעה.

נוסעים. עם. ולעומתי. אמצעי. בלתי. למפגש.

המשתתפים. מדברי. יהודים.. ומאבטחים.

עם. במפגש. הכרוך. הקושי. תכופות. עלה.

ציבור.ישראלי-יהודי.בתחבורה.הציבורית,.

ובנסיבות.אלו.נסיעה.ברכב.פרטי.מצמצמת.
הישראלי- הציבורי. במרחב. הנוכחות. את.
יהודים. עם. שלילי. חיכוך. ומונעת. יהודי.

בתקופות.של.מתיחות:29 

״אם.אני.לא.חייב,.אני.לא.מגיע..הייתי.

מגיע. אני. עכשיו. ברגל,. מגיע. פעם.

באוטו..אני.כבר.שנה.לא.מגיע.לממילא.

אצל. דברים. הרבה. קונה. הייתי. בכלל,.
היהודים,.אבל.היום.לא.קונה״.

)מ׳,.בן.24,.עובד.ניקיון(

לפני. משפיע,. הוא. בעיר. ״המצב.

האירועים.חיים.רגיל,.סופשבוע.קניונים.

שקורה. מה. כל. אחרי. עכשיו. וקניות,.

בתחבורה. עולה. לא. אני. כול. קודם.

וגם. פרטי,. אוטו. לי. יש. כי. ציבורית.
לאשתי״.

)א׳,.בן.32,.טכנאי.מחשבים(

שהם. העובדים. רוב. דיווחו. השאלונים. בסקר. .29

פרטי. ברכב. ורק. אך. העבודה. למקום. מגיעים.

)63%(	 25%.מגיעים.בתחבורה.ציבורית.ישראלית.

)אוטובוסים.של.אגד.או.רכבת.קלה(..לשם.השוואה.

פרטי. ברכב. מגיעים. היהודים. מהעובדים. .48%

משתמשים. .8% )מהם. ציבורית. בתחבורה. ו-43%.
בשניהם.לסירוגין(.
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עצמם. את. לדמיין. התקשו. אף. העובדים.

היה. וחלקם. אחר,. בתפקיד. או. במשרה.

מסתפק.בשמירה.על.מקום.העבודה.הנוכחי.

ותו.לא..עדויות.אלו.מעידות.על.המורכבות.

הרבה.במרחב.האפשרויות.של.תושבי.מזרח.

ליתרונות. מודעות. אחד. מצד. ירושלים:.

העבודה.במגזר.היהודי,.ומצד.אחר.תחושה.

עקבית.של.היעדר.שליטה.ושל.יחסי.תלות,.
הפוגעים.בתחושת.הריבונות.העצמית..

עם.זאת,.יש.לציין.שבראיונות.ובשתי.

תחושות. על. העידו. נשים. המיקוד. קבוצות.

מתחושות. גבוהות. ושייכות. ביטחון.

המרואיינים.הגברים..לטענת.ר׳,.סטודנטית.

במכללת.הדסה.שעובדת.במשרד.ממשלתי,.

שהיא. שונה. זהות. היא. זה. לפער. הסיבה.

גיבשה.בהיותה.אישה.עצמאית,.וגם.האהדה.
כלפיה.במקום.העבודה.במערב.העיר.

מתה. ירושלים,. על. מתה. פשוט. ״אני.

עם. עבדתי. האנשים,. של. המגוון. על.

יהודים,.נוצרים,.מוסלמים.ודרוזים,.זה.

כיף..כשאני.מסתובבת.ברחוב.יפו,.אני.

זה. בשבילי. אז. בחו״ל.. שאני. מרגישה.

פחדתי,. לא. אומרת.שאני. לא. אני. כיף..

מה. כי. הפיגועים,. של. בזמן. פחדתי. כן.

אני.עובדת.בהר.חוצבים..האמת.פחדתי.

אז. המרכזית,. בתחנה. פיגוע. כשהיה.

זמן. באותו. ערבי,. היה. זה. אמרו.שהנה.

לא. שאני. ואמרתי. בלימודים. הייתי.

שאני. בגלל. אבל. .]...[ לעבודה. מגיעה.

שונה. היא. אתי. ההתנהגות. אז. בחורה,.
מהגבר,.אני.נראית.פחות.חשודה״.

בקשר. שעלו. הקשות. התחושות. בצל.

קבוצת. חברי. נשאלו. ירושלים. למערב.

המיקוד.היכן.היו.עובדים.אילו.הייתה.להם.

במערבה?. או. ירושלים. במזרח. .— בחירה.

למרבה.ההפתעה.רוב.העובדים.ציינו.שהיו.

היהודי.. במגזר. בעבודה. ובוחרים. שבים.

ההעסקה. תנאי. ירושלים. במזרח. לטענתם,.

מעודדת. אינה. העבודה. ותרבות. פוגעניים.

התקדמות.או.התנהגות.ראויה.בין.עמיתים.
לעבודה:

הלימודים. אחרי. לעבוד. מעדיפה. ״אני.

יש. כי. היהודים. אצל. הציבורי. במגזר.

ביטוח. או. עירייה. כמו. טובות,. זכויות.
לאומי״..

)א׳,.בת.23,.בוגרת.מכללת.אנואר.אל-
קודס.בניהול,.מחפשת.עבודה(

אשר. שלי. בתחום. לעבוד. רוצה. ״אני.

הוא.הספורט.אצל.היהודים,.כי.יש.להם.

גם. ויש. מהערבים. טובות. יותר. יכולות.
יותר.הזדמנויות,.ולהיות.מדריך״.

)ר׳,.בן.25,.עובד.מטבח.במלון.במערב.
ירושלים(.

״אני.לומד.ניהול.מלונאות,.אחרי.שאני.

אסיים.את.לימודיי.אני.רוצה.להמשיך.

בתחום,.אצל.היהודים.ולא.אצל.ערבים,.

כמו. משכורת. נותנים. לא. הערבים. כי.
היהודים״.

במערב. במפעל. עובד. .,19 בן. )ע׳,.
ירושלים(
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בקרב.העובדים.הערבים.זו.דוגמה.לעמדת.

מיעוט.שחותר.מלכתחילה.להשתלב.במרחב.

הישראלי-יהודי.ולכן.מושפע.פחות.מעלייה.

במתיחות.הלאומנית..בפרקים.הבאים.נראה.

העובדים. בקרב. משנה. קבוצות. שכמה.

ממזרח.ירושלים.—.בהן.נשים,.בעלי.השכלה.

אקדמית.או.נטייה.לחילוניות.—.חשות.יתר.

הזהות. בשל. הישראלי. למרחב. שייכות.
התרבותית.והמעמדית.שלהן..

סיכום

בפרק.זה.הצגנו.את.המרחב.היהודי-ישראלי.

העובדים. בחוויית. ירושלים. מערב. של.

הנתונים. הן. בו.. המשתמשים. הערבים.

הכמותיים.והן.הנתונים.האיכותניים.מראים.

העובדים. של. והשייכות. הביטחון. שרמות.

נמוכות. העיר. במערב. המועסקים. הערבים.
מאוד.

גברים,.בעלי.משלח. מקרב.המשיבים:.

יד.בסיסי,.בעלי.השכלה.תיכונית.או.פחות.

ובעלי.זהות.דתית.חזקה.מדווחים.על.ניכור.

וחוסר.ביטחון.אישי.במערב.ירושלים.יותר.

אלו,. משנה. קבוצות. המשיבים.. משאר.

העובדים,. בקבוצת. מכריע. רוב. המהוות.

תוצר. היהודי. במגזר. בתעסוקתן. רואות.

הכלכליות-פוליטיות. הנסיבות. של. כפוי.

בקיץ. האלימות. והנתונים.מראים.שאירועי.

הגבירו. .,2015 בסתיו. שאת. וביתר. .,2014

את. וצמצמו. החשש. תחושות. את. בקרבן.

במערב. בעבודה. קשורה. שאינה. פעילותן.
ירושלים..

בעלי. מתקדם,. יד. משלח. בעלי. אולם,.

השכלה.אקדמית.ובעלי.זהות.דתית.חלשה.

יחסי,. נשים.חשים,.באופן. וכן. חילונית. או.

ירושלים,. במערב. יותר. ושייכים. בטוחים.

התעסוקה. בשוק. שילובם. על. והשקפתם.
המקומי.היא.חיובית.ואוטונומית.יותר..

השפעתם. על. מעידים. אלו. נתונים.

הכלכליים-פוליטיים. התנאים. של. הניכרת.

על.שילובם.התעסוקתי.של.העובדים.ממזרח.

כלכלית. חולשה. העיר.. במערב. ירושלים.

פערים. ירושלים;. מזרח. של. ותעסוקתית.

והשכר. העבודה. בתנאי. מאוד. משמעותיים.

גדר. הקמת. וכן. העיר;. למערב. בהשוואה.

ההפרדה,.המנתקת.את.מזרח.העיר.מהעורף.

הצרכני.והתעסוקתי.שלה.בגדה.המערבית,.

התעסוקתיים. התלות. יחסי. את. מעצימים.

והצרכניים.בין.תושבי.מזרח.העיר.לכלכלה.

ולתשתיות.של.מערבה..כאמור,.אירועי.קיץ.

והפחד. המתח. את. העצימו. ו-2015. .2014

בין.האוכלוסיות,.אולם.בהיעדר.אפשרויות.

אבן. היא. העיר. מערב. עצמאית. ובחירה.

שואבת.לערביי.מזרח.העיר,.והם.באים.אליה.

שוב.ושוב.ומתמודדים.עם.הפחד.והעוינות.

של.הישראלים.במרחב.הציבורי.היהודי..אך.

המאגד. מרחב. בהיותה. מורכבת:. התמונה.

הזדמנויות.ואפשרויות.להתפתחות.אישית,.

שאינן.בנמצא.במזרח.ירושלים,.או.במגזר.

גם. המערבית. ירושלים. הכללי,. הערבי.

קורצת.לערביי.מזרח.העיר,.שכן.היא.שער.

ומצומצם(.לשוק.עבודה. )אמנם.צר. כניסה.

מפותחת. מערבית. לכלכלה. ותקין,. מוסדר.

בעלות. ובתעסוקה. בתרבות. ולהשתלבות.
מאפיינים.גלובליים..
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פלסטינים וישראלים במקומות עבודה משותפים
יחדיו..בסעיף. בין.האוכלוסיות.המועסקות.
הראשון.נעסוק.במאפיינים.תעסוקתיים.של.
העובדים:.תנאי.עבודה.ושכר,.מעמד.במקום.
את. נבחן. השני. ובסעיף. ונגישות,. העבודה.
מידת.שביעות.הרצון.של.העובדים.במקום.

עבודתם..

בחלק.זה.נסקור.את.תוצאות.סקר.השאלונים.

של. העבודה. מקומות. לתיאור. הנוגעות.

העובדים.הערבים.והיהודים.במקומות.עבודה.

משותפים.במערב.העיר,.ונציג.את.הנתונים.

הכמותיים.בהשוואה.בין.המשיבים.היהודים.

או.הפער. את.השוויון. לאמוד. כדי. לערבים.

תנאי עבודה, שכר ומעמד

בשכר.יש.אי-שוויון.בין.שתי.קבוצות. .

המשיבים,.אם.כי.הפער.אינו.גדול..בעוד.

דיווחו. היהודים. העובדים. שמרבית.

שהם.משתכרים.פחות.מהשכר.הממוצע.

או. לחודש(. ש״ח. )כ-10,000. במשק.

קרוב.לשכר.הממוצע,.מרבית.העובדים.

פחות. משתכרים. דיווחו.שהם. הערבים.

או.הרבה.פחות.מהשכר.הממוצע.במשק.
)תרשים.ד/1(	30

הביטוח. לנתוני. מתאימים. אלו. נתונים. .

השכר. היה. .2015 בשנת. הלאומי:.

תושבי. יהודים. שכירים. של. הממוצע.

שכירים. ושל. ש״ח. .8,869 ירושלים.
ערבים.תושבי.ירושלים.6,047.ש״ח..

לפי. נבדקו. השכר. ברמת. הבדלים. .

משתני.רקע.אלו:.מגדר,.גיל,.השכלה,.

רמת.דתיות,.משלח.יד..ניתוח.הנתונים.

העלה.הבדלים.מובהקים.רק.בין.קבוצות.

נעשה. לאי-תלות.  ChiSquare ניתוח שונות. .30

למשתני.הדיווח.על.רמת.השכר לפי לאום.ונמצא.
	)p<0	0001(.מובהק סטטיסטית

הערבים.. העובדים. בקרב. שונות. גיל.

רמת. גם. עולה. כך. עולה,. שהגיל. ככל.
השכר.31

בהתפלגות.מעמד.המשיבים.בעבודה.יש. .

לא. כי. ליהודים,.אם. בין.ערבים. הבדל.
ו-29%  19%.מהעובדים.הערבים. גדול..
מהעובדים.היהודים.הגדירו.את.עצמם.
מנהלים.זוטרים.או.בכירים.או.עצמאים,.
אך.שיעור.העובדים.הערבים.שהגדירו.
את.עצמם.עובדים.בכירים.כפול.משיעור.
העובדים.היהודים.שהגדירו.את.עצמם.

בעלי.מעמד.זה.)תרשים.ד/2(	32 

בוותק.רב. את.השונות.אפשר.להסביר. .

יותר.של.העובדים.הערבים.מהיהודים..

עובד. של. למעמד. עלייה. מאפשר. ותק.

לעובדים. קשה. שבה. במציאות. בכיר.

הערבים.להתברג.בדרגי.ניהול.במקומות.
עבודתם.במערב.העיר..

נעשה. לאי-תלות.  ChiSquare ניתוח שונות. .31

משיבים. השכר בקרב. רמת. על. הדיווח. למשתני.

ערבים.לפי קבוצת.גיל,.ונמצא מובהק סטטיסטית.
	)p<0	0001(

32.ניתוח שונות.ChiSquare.לאי-תלות.נעשה למשתני.

הדיווח.על.מעמד.העבודה.לפי.לאום.ונמצא מובהק.
	)p<0	0001(.סטטיסטית
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שכר חודשי

הרבה מתחת
לממוצע

ים
יב

ש
המ

 %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

28%
32%

4%

ערבים יהודים

29%

43%

16%
25% 23%

מעל הממוצעקרוב לממוצעמתחת לממוצע

ערבים

עובד זוטר

מנהל בכיר או בעלים

ים
יב

ש
המ

 %
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

42%

39%

21%

51%

יהודים

עובד בכיר

מנהל זוטר

8%
10%

11%
17%

אוכלוסייה

תרשים ד/1: מהו הגובה הממוצע של המשכורת החודשית שלך )ברוטו( למשרה מלאה? 
)ממוצע לחודש למשרה מלאה הוא כ-10,000 ש״ח( 

תרשים ד/2: מהו מעמדך במקום העבודה?
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הבדלים.של.התפלגות.מעמד.המשיבים. .

במקום.עבודתם.נבדקו.לפי.משתני.רקע.

אלו:.מגדר,.גיל,.השכלה,.רמת.דתיות,.

מעמד. על. הנתונים. ניתוח. יד.. משלח.

העבודה. במקום. הערבים. העובדים.

העלה.גם.הוא.הבדלים.מובהקים.רק.בין.

השכר(.. לרמת. )בדומה. הגיל. קבוצות.

המעמד. עולה. כך. עולה,. שהגיל. ככל.

במקום.העבודה.33 הבדל.משמעותי.אך.
לא.מובהק.נמצא.בין.רמות.ההשכלה..

נמצאו. היהודים. העובדים. בקרב. .

הבדלים.מובהקים.במעמד.העבודה.בין.

קבוצות.גיל,.משלחי.יד.וענפי.כלכלה..

בקרב. גם. הערבים,. לעובדים. בדומה.

בעבודה. המעמד. היהודים. העובדים.

למשלחי. בהתפלגות. הגיל.. עם. עולה.

יד,.שיעור.הייצוג.בדרג.המנהלים.עמד.

על.35%.בקרב.סוכנים.ועובדי.מכירות,.

בסיסי. יד. משלח. בעלי. בקרב. .26%

ו-21%.בקרב.בעלי.משלח.יד.מתקדם..

ייצוג. כלכלה. לענפי. בהתפלגות.

המנהלים.עמד.על.42%.בענפי.המסחר,.

35%.בענפים.הראשוניים,.ו-21%.בענפי.
האירוח.ואוכל.ובענפים.המתקדמים.34 

נעשה. לאי-תלות. .ChiSquare ניתוח שונות. .33

גיל. השכר לפי קבוצת. רמת. על. הדיווח. למשתני.

ונמצא מובהק סטטיסטית. הערבים. העובדים. של.
	)p<0	0001(

34.ניתוח שונות.ChiSquare.לאי-תלות.נעשה למשתני.

הדיווח.על.המעמד.במקום.העבודה.בקרב.העובדים.

היהודים.ונמצא מובהק סטטיסטית.במשתנים.אלו:.

גיל.)0306	p=0(,.משלחי.יד.)0297	p=0(.וענפי.
	)p<0	0001(.עבודה

לסיכום,.בין.קבוצת.המשיבים.היהודית. .

של. בהתפלגות. הבדלים. יש. לערבית.

או. בהשפעה. וגם. בעבודה. המעמד.

בהיעדר.ההשפעה.של.משתנים.שונים.על.

התפלגות.זו..ייצוג.היתר.של.העובדים.

לעומת. הבכיר. העובד. בדרג. הערבים.

ייצוגם.החסר.בדרגי.ניהול.)בעיקר.בקרב.

מעמד. משקף. אקדמית(. השכלה. בעלי.

נמוך.עד.בינוני.בשוק.העבודה.המקומי..

דוגמת. משתנים. של. ההשפעה. חוסר.

מעמדם. על. כלכלי. ענף. או. יד. משלח.

בעבודה.של.המשיבים.הערבים,.ולעומת.

משתנים. של. המובהקת. השפעתם. זה.

על. מעיד. היהודים,. העובדים. על. אלו.

והיררכיה.אתנו-לאומית. זכוכית. תקרת.

אין. כי. אם. הירושלמי,. העבודה. בשוק.

זו.היררכיה.או.תקרה.שלא.ניתן.לנפץ,.

כפי.שמעידים.19%.מהעובדים.הערבים.
המשובצים.בדרגי.ניהול..

מספר. על. דיווחו. הערבים. המשיבים. .

גבוה.יותר.של.שעות.עבודה.שבועיות.

המשיבים. רוב. היהודים.. מהמשיבים.

הערבים.)62%(.עובדים.במשרה.מלאה.

היהודים. המשיבים. רוב. ואילו. ויותר,.

משרה. מחצית. בין. עובדים. .)74%(
למשרה.מלאה.)תרשים.ד/3(	35

נעשה. לאי-תלות. .ChiSquare ניתוח שונות. .35

למשתני.הדיווח.על.מספר.שעות.עבודה לפי לאום.
 	)p<0	0001(.ונמצא מובהק סטטיסטית
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ותק, נגישות וידיעת שפה

של. הממוצע. המצטבר. העבודה. ותק. .

עבודה. במקומות. היהודים. המשיבים.
 7	7 הוא. וערבים. ליהודים. משותפים.
שנים..ותק.העבודה.המצטבר.הממוצע.
היהודי. במגזר. הערבים. המשיבים. של.

הוא.4	9.שנים.36 

36.ניתוח.שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

לאום. לפי. יהודים/ערבים״. עם. העבודה. ״ותק.
	)p=0	0231(.ונמצא מובהק סטטיסטית

הבדלים.בוותק.העבודה.במערב.ירושלים. .

ובמקום.העבודה.הנוכחי.של.המשיבים.

אלו:. רקע. משתני. לפי. נבדקו. הערבים.

מגדר,.גיל,.השכלה,.רמת.דתיות,.משלח.

יד..ניתוח.נתוני.העובדים.הערבים.העלה.

הבדלים.מובהקים.בכל.המשתנים..באופן.

ערבים

עד 19 ש“ש

50 ש“ש ומעלה

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

19%

19%

39%

13%

יהודים

39-20 ש“ח

49-40 ש“ש
40%

35%

22%
13%

אוכלוסייה

תרשים ד/3: כמה שעות עבודה בממוצע את/ה עובד/ת במקום עבודתך הנוכחי?
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ים
שנ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

משלח ידמגדר

משתני רקע

משלח 
יד

מתקדם

סוכנים
ועובדי
מכירות

משלח 
יד

בסיסי

נשיםגברים

רמת דתיותהשכלה

דתיים
עד

דתיים
מאוד

קצת
דתיים

חילונים פחות
מ-12
שנות
לימוד

תיכון
ללא 

בגרויות

תיכון
עם

בגרויות

תואר
ראשון
ומעלה

תרשים ד/4: ותק עבודה מצטבר במגזר היהודי
)עובדים ערבים, ממוצע שנים של כלל התשובות בכל קטגוריה(

טבעי.ככל.שהגיל.עולה,37.כך.עולה.גם.

ותק.העבודה.במגזר.היהודי..בהשוואה.

היה. לגברים. המשיבים,. בקרב. לנשים.
 8	8( ירושלים. במערב. עבודה. ותק.
לנשים. מאשר. יותר. בממוצע(. שנים.
)8	5.שנים.בממוצע(.38.כמו.כן.דתיים,39 

37.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה.למשתנה.

״ותק.העבודה.עם.יהודים״.לפי.קבוצות.גיל.ונמצא.

Tukey.יש. )0001	p<0(..לפי.מבחן.המשך. מובהק.

קבוצות. כל. בין. .)p<0	0001( מובהקים. הבדלים.
הגיל..

38.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

״ותק.העבודה.עם.יהודים״.לפי.מגדר.ונמצא.מובהק.
	)p=0	0129*(

39.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

״ותק.העבודה.עם.יהודים״.לפי.רמת.דתיות.ונמצא.
 Tukey המשך. מבחן. לפי. ..)p=0	0034( מובהק.
דתיים. לקצת. חילונים. בין. מובהקים. הבדלים. יש.

)0228	p=0(.ולדתיים/דתיים.מאוד.)0024	0(	

בעלי.משלח.יד.בסיסי40.וחסרי.השכלה.

תיכונית41.עובדים.במגזר.היהודי.יותר.

מכירות,. מעובדי. מחילונים,. שנים.

ומבעלי. מתקדם. יד. משלח. מבעלי.
השכלה.תיכונית.ויותר.)תרשים.ד/4(	

40.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

ונמצא. יד. לפי.משלח. יהודים״. עם. העבודה. ״ותק.

מובהק.)0007	p=0(..לפי.מבחן.המשך.Tukey.יש.

לסוכני. בסיסי. יד. משלח. בין. מובהקים. הבדלים.

יד. משלח. ולבעלי. .)p=0	0037( מכירות. ועובדי.
מתקדם.)0116	0(	

41.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

״ותק.העבודה.עם.יהודים״.לפי.רמת.השכלה.ונמצא.

מסוג. המשך. מבחני. לפי. ..)p<0	0001( מובהק.

השכלה. בעלי. בין. מובהקים. הבדלים. יש. .Tukey

תיכון. בוגרי. לבין. לימוד  שנות. מ-12. פחות. של.

תיכון. בוגרי. .,)p<0	0001( בגרות/תווג׳יהי. ללא.

ראשון. ותואר. .)p<0	0001( בגרות/תווג׳יהי. עם.
	)p<0	0001(.ומעלה
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החלוקה. על. מעידים. אלו. נתונים. .

הערבי. העבודה. כוח. של. המעמדית.

ללא. דתיים,. גברים. ירושלים:. במערב.

במשלחי. המועסקים. תיכונית,. השכלה.

העבודה. ותק. בעלי. הם. בסיסיים. יד.

שהם. מפני. ביותר,. הרב. הממוצע.

לעומתם. צעיר.. בגיל. לעבוד. התחילו.

הגברים.והנשים.בעלי.השכלה.תיכונית.

ויותר.וזהות.חילונית.יותר,.המועסקים.

בעלי. הם. או. מכירות. עובדי. במשרת.

משלח.יד.מתקדם,.הם.קבוצה.שנכנסת.

ולכן. הלימודים,. לאחר. העבודה. לשוק.

ותק.חבריה.בעבודה.נמוך.יותר.במגזר.
היהודי.

עובדים. עם. העבודה. ב״ותק. הבדלים. .

במקום. העבודה. וב״ותק. ערבים״.

העבודה.הנוכחי״.של.המשיבים.היהודים.

נבדקו.לפי.משתני.רקע.אלו:.מגדר,.גיל,.

השכלה,.רמת.דתיות,.משלח.יד..ניתוח.

רק. מובהקים. הבדלים. העלה. הנתונים.
בין.קבוצות.גיל.ומשלחי.יד.42 

42.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

ונמצא. ערבים״. עובדים. עם. העבודה. ״ותק.

מובהק סטטיסטית.במשתנים.גיל,.משלח.יד..גיל.

נמצא. .Tukey מסוג. המשך. במבחן. .,)p<0	0001(

שההבדלים.בין.כל.קבוצות.הגיל.מובהקים.ברמת.

לבני. .44-35 בני. בין. ההבדל. מן. חוץ. .p<0	0001
 ,)p=0	0001( יד. משלח. .;)p=0	0201( ויותר. .45
הבדלים. שיש. נמצא. .Tukey מסוג. המשך. במבחן.
מובהקים.בין.סוכנים.ועובדי.מכירות.לבין.משלח.
מתקדם. יד. ומשלח. .)p=0	0024( בסיסי. יד.

	)p=0	0003(

בקרב.המשיבים.היהודים,.בעלי.משלח. .

ותק. בעלי. הם. מתקדם. או. בסיסי. יד.

עבודה.מצטבר.ממוצע.כפול.מ״סוכנים.

זה.קשור,.ככל. נתון. ועובדי.מכירות״..

הנראה,.לגיל.הממוצע.הנמוך.של.עובדי.
המכירות.)תרשים.ד/5(	 

בקרב.המשיבים.היהודים,.פרט.להבדל. .

לאתר. ניתן. לא. היד. משלחי. בין. קל.

המשפיעים. משמעותיים. רקע. משתני.

ערבים.. עובדים. עם. עבודה. ותק. על.

אולם.יש.להביא.בחשבון.שמלכתחילה.

עובדים. היו. השאלון. על. המשיבים.

יהודים.בעלי.ניסיון.עבודה.עם.עובדים.

כלל. את. מייצגים. אינם. והם. ערבים,.
העובדים.היהודים.בירושלים..
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 תרשים ד/5: ותק עבודה מצטבר עם ערבים ובמקום העבודה הנוכחי
)עובדים יהודים, ממוצע שנים של כלל התשובות בכל קטגוריה(

10

5

9

4
3

8

ים
שנ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

משלח יד

בעלי משלח יד מתקדם סוכנים ועובדי מכירות בעלי משלח יד בסיסי

ותק עבודה במקום העבודה הנוכחי
ותק עבודה מצטבר עם עובדים ערבים

של. לעבודה. הממוצע. ההגעה. זמן. .

דקות,. .36 הוא. הערבים. המשיבים.

לעומת.29.דקות.בממוצע.של.המשיבים.

הערבים. המשיבים. רוב. היהודים.43.

מגיעים.לעבודה.ברכב.פרטי..התפלגות.

43.ניתוח.שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

לאום,. לפי. העבודה״. למקום. מהבית. הגעה. ״זמן.
	)p=0	0094(.ונמצא מובהק סטטיסטית

אמצעי.התחבורה.של.המשיבים.היהודים.

מגוונת.יותר,.ושיעור.המשתמשים.ברכב.

משיעור.המשתמשים. בחצי. קטן. פרטי.
הערבים.)תרשים.ד/6(	44 

44.עקב.טעות.טכנית.יש.לנו.רק.כ-70%.מהנתונים.

המשיבים. של. לעבודה. התחבורה. אמצעי. על.

במידת. אלו. תוצאות. לקבל. יש. לכן. היהודים,.

זהירות..ניתוח שונות.ChiSquare.לאי-תלות.נעשה.

למשתנה.״זמן.הגעה.מהבית.למקום.העבודה״.לפי.
 	)p<0	0001(.לאום,.ונמצא מובהק סטטיסטית
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ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ערבים

20%

13%

21%

37%

7%

אופניים

הסעה מאורגנת

ברגל

מונית

רכב פרטי

אוטובוס מזרח ירושלים

אוטובוס אגד/רכבת קלה

משולב

יהודים 
אוכלוסייה

2%

5%

19%

64%

8%

3%

שהם. העידו. הערבים. המשיבים. .

בינונית-גבוהה.. יודעים.עברית.ברמה.

גבוהה,. ברמה. בדיבור. שולטים. רובם.

בקריאה. גם. שולטים. ממחציתם. ויותר.

ובכתיבה.בעברית..לשם.השוואה.מקרב.

המרואיינים.היהודים.רק.כ-5%.שולטים.
בדיבור,.בקריאה.או.בכתיבה.בערבית45 

45.ניתוח.שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

ידיעת.השפה.הערבית.או.העברית.לפי.לאום.בקרב.

משיבים.יהודים.וערבים,.ונמצאו.פערים.מובהקים.
	)p<0	0001(

בעבודה. תקשורת. ד/7(.. )תרשים.

זרה. בשפה. כלומר. בעברית,. בעיקר.

לעובדים.הערבים,.היא.חלק.מהבניית.

במקומות. הקבוצות. בין. הכוח. יחסי.

הזרות. תחושת. את. ומגבירה. העבודה,.
של.העובדים.הערבים..

תרשים ד/6: באלו אמצעי תחבורה עיקריים את/ה משתמש/ת כדי להגיע מהבית למקום העבודה?
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 תרשים ד/7: דרג/י את רמת ידיעתך בשפה העברית/ערבית
)״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

השוואה.בין.רמת.ההשכלה.של.המשיבים. .

הערבים.ליהודים.מעלה.פער.גדול..יותר.

)55%(.הם. ממחצית.העובדים.הערבים.

ורק. תווג׳יהי. או. בגרות. תעודת. חסרי.

14%.הם.בעלי.השכלה.אקדמית..לעומתם.

רק.23%.מן.המשיבים.היהודים.הם.חסרי.
 )41%( למחצית. וקרוב. בגרות,. תעודת.
)תרשים. אקדמית. השכלה. בעלי. הם.

ד/8(	46

46.נתונים.אלו.לא.מייצגים.את.השכלתם.של.כלל.

העובדים.היהודים.בירושלים.אלא.רק.את.השכלתם.
 ChiSquare.של.המשיבים.על.השאלון..ניתוח שונות
לאי-תלות.נעשה.ברמת.ההשכלה.לפי לאום.ונמצא.

 	)p<0	0001(.מובהק סטטיסטית

ים
יב

ש
המ

 %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

קריאה

ידיעת עברית — עובדים ערביםידיעת ערבית — עובדים יהודים

כתיבה

ידיעה בשפה העברית

59%

5%

דיבור

56%

4%

70%

5%

בקרב.העובדים.הערבים.23%.מהמשיבים. .

הנדרש. את. תואמת. שהשכלתם. ציינו.

בתפקיד,.58%.ציינו.שהשכלתם.נמוכה.
מהנדרש.או.לא.קשורה.לתפקיד.ו-13% 
מהנדרש.. גבוהה. שהשכלתם. ציינו.
ההתאמה. רמת. היהודית. באוכלוסייה.
התעסוקתית.גבוהה.כמעט.פי.שניים.—.

44%.)תרשים.ד/9(	47 

נעשה. לאי-תלות.  ChiSquare ניתוח שונות. .47

לרמת. בעבודה. התפקיד. ״התאמת. למשתנה.

ונמצא מובהק סטטיסטית. לפי לאום. ההשכלה״.
 	)p<0	0001(
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תרשים ד/9: באיזו מידה תפקידך בעבודה הנוכחית מתאים לרמת ההשכלה שלך?

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ערבים

תואר ראשון ומעלה

תואר שני

פחות מ-12 שנות לימוד

תיכון עם בגרות/תווג‘יהי

תיכון ללא בגרות/תווג‘יהי

יהודים 
אוכלוסייה

2%

31%

31%

24%

12%14%

37%

17%

6%

27%

ים
יב

ש
המ

 %
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ערבים

השכלתי לא קשורה לנדרש בתפקיד

השכלתי מתאימה לנדרש בתפקיד

השכלתי נמוכה מהנדרש בתפקיד

השכלתי גבוהה מהנדרש בתפקיד

יהודים 
אוכלוסייה

6%

13%

23%

58%

2%

17%

44%

37%

תרשים ד/8: ציין/י מהי רמת ההשכלה שלך
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)״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

של. הרצון. שביעות. מדד. בראש. .

העמיתים. עומדים. הערבים. העובדים.

של. אחרים. מדדים. ..)48%( לעבודה.
שביעות.רצון.הם.בטווח.28%.עד.38%, 
ובתחתית.הרשימה.רמת.השכר:.רק.12% 
הפער. ממנו.. רצון. שבעי. מהעובדים.
הגדול.ביותר.בשיעורי.שביעות.הרצון.
הוא. לערבים. היהודים. העובדים. בין.
 ,)48%( כללית. רצון. שביעות. במדדים.
 	)43%( ותפקיד. .,)46%( ביטחון. רמת.

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
מנהלי
עבודה

תפקיד

מרכיבים במקום העבודה

81%

33%

לקוחות

65%

33%

62%

28%

יהודיםערבים

רמתעמיתים
בטחון

תנאי
עבודה

שכרכללי

86%

48%

77%

39%

76%

35%

75%

27%

41%

12%

שביעות רצון במקום העבודה

לערבים. יהודים. בין. בולט. הבדל. .

הפער. הוא. ירושלים. במערב. העובדים.

במדדי.שביעות.הרצון.במקום.העבודה..

רצון. שבעי. פחות. הערבים. העובדים.

מהעבודה.מעמיתיהם.היהודים.בעקביות.

)תרשים.ד/10(	48.בעוד.שרוב.מוחלט.

מהעובדים.היהודים.שבע.רצון.בעבודה.

במידה.רבה.או.רבה.מאוד,.רק.מיעוט.

הביע. .)27%( הערבים. מהעובדים.
שביעות.רצון.דומה..

48.ניתוח.שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

נמצאו.מובהקים. וכולם. לאום. לפי. שביעות.הרצון.
	)p<0	0001(.סטטיסטית
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רמת. הוא.במדדים. ביותר. הפער.הקטן.
שכר.)29%(.ותנאי.עבודה.)32%(	 

הבדלים.בדיווחי.המשיבים.הערבים.על. .

שביעות.רצונם.במקום.העבודה.נבדקו.

גיל,. מגדר,. אלו:. רקע. משתני. לפי.

השכלה,.רמת.דתיות,.משלח.יד..ניתוח.

 תרשים ד/11: שביעות רצון ממרכיבים נבחרים במקום העבודה לפי משלח יד 
)מרואיינים ערבים, ״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
כללי

משלח יד מתקדםמשלח יד בסיסי סוכנים ועובדי מכירות

עמיתים

מרכיבים במקום העבודה

25%

8%10%

רמת בטחוןתפקידשכר

57%

24%

51%
59%

24%
28%

61%

42%

54%

43%

19%

35%

בין. מובהקים. הבדלים. העלה. הנתונים.
ד/11,  )תרשים. ומגדר49. יד. משלחי.
יד. במשלחי. העובדים. ד/12(.. תרשים.
מתקדמים.דירגו,.בעקביות,.את.מרכיבי.
יותר. גבוהה. שביעות. ברמת. העבודה.
מהמועסקים.במשלחי.יד.בסיסיים..בין.
בשיעורי. ממוקמת,. אלו. קבוצות. שתי.

נעשה. .ANOVA ניתוח שונות חד-כיווני. .49

לפי מגדר ונמצא. הרצון. שביעות. למשתני.

רצון. שביעות. אלו:. במשתנים. מובהק סטטיסטית.

רצון. שביעות. .,)p=0	0022*( הביטחון. מרמת.

מהשכר. רצון. שביעות. .,)p=0	0026*( מהתפקיד.
 ,)p=0	0079*(.שביעות.רצון.כללית.,)p=0	0216*(
שביעות. .,)p=0	0191*( מהתנאים. רצון. שביעות.
שביעות. .,)p=0	0299*( העבודה. ממנהלי. רצון.

 	)p=0	0396(.רצון.מהעמיתים
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הסוכנים. קבוצת. הרצון,. שביעות.

ועובדי.המכירות,.אך.עם.שונות.גבוהה.
בין.המרכיבים.50

50.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.שביעות.הרצון.

במשתנים. מקובצים, ונמצא מובהק סטטיסטית. יד. לפי משלחי.

אלו:.שביעות.רצון.מהלקוחות.)0003	p=0(,.שביעות.רצון.מרמת.
 ,)p=0	0026( מהתפקיד. רצון. שביעות. .,)p=0	0005( הביטחון.
רצון. שביעות. .,)p=0	0050( העבודה. ממנהלי. רצון. שביעות.
 ,)p=0	0236(.שביעות.רצון.מתנאי.העבודה.,)p=0	0193(.כללית
 Tukey.במבחני.המשך.מסוג..)p=0	0295(.שביעות.רצון.מהשכר
נמצא.שיש.הבדלים.מובהקים.רק.בין.משלח.יד.בסיסי.למשלח.יד.
רמת. .,)p=0	0003( לקוחות. הבאות:. המובהקות. ברמות. מתקדם.
העבודה. מנהלי. .,)p=0	0019( התפקיד. .,)p=0	0005( הביטחון.
)0035	p=0(,.שביעות.רצון.כללית.)0139	p=0(,.תנאי.העבודה.

	)p=0	0219(.שכר.,)p=0	0179(

 תרשים ד/12: שביעות רצון ממרכיבים נבחרים במקום העבודה לפי מגדר 
)מרואיינים ערבים, ״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

עמיתיםכללי

מרכיבים במקום העבודה

31%

11%

רמת בטחוןתפקידשכר

65%

35%
31%

74%
66%

47% 48%

25%

נשים גברים
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בעבודה. הגבוהה. הרצון. שביעות. את. .

ניתן. מתקדמים. ובענפים. יד. במשלחי.

בין. יותר. גבוהה. בהתאמה. להסביר.

לתפקיד. מקצועית. הכשרה. או. השכלה.

מעמד. גופני,. קושי. לעומת. בעבודה,.

בעבודות. פחותים. עבודה. ותנאי. נמוך.
בסיסיות.ובענפי.האירוח.והאוכל..

תרשים ד/13: שביעות רצון מהתפקיד בעבודה לפי התאמת התפקיד לרמת ההשכלה
 )מרואיינים ערבים, ״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

ים
יב

ש
המ

 %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

רמת השכלתי היא גבוהה
מהנדרש בתפקידי

התאמת התפקיד לרמת ההשכלה

ההשכלה שלי לא קשורה
לתפקיד הנוכחי

רמת השכלתי מתאימה
לנדרש בתפקידי

60%

47%

22%

הרצון. שביעות. לחוסר. הסבר. עוד. .

מהעבודה.של.המשיבים.הערבים.עשוי.

להיות.השיעור.הגבוה.של.אי-התאמה.

בין.השכלה.לתעסוקה..בחנו.את.הקשר.

לבין. לתעסוקה. ההשכלה. התאמת. בין.

שביעות.הרצון.מהתפקיד.של.המשיבים.

)תרשים. תקף. שהוא. ומצאנו. הערבים.
ד/13(	51

 

51.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתנה.

לפי שביעות. בעבודה. לתפקיד. ההשכלה. התאמת.

מהתפקיד ונמצא מובהק סטטיסטית. רצון.
 	)p<0	0001(
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מועסקים פלסטינים במקומות עבודתם במגזר היהודי — ניתוח איכותני

פעמים. הרבה. שהם. הדתיים,. היהודים.

באים.כקבצנים.או.רוצים.לקבל.צדקה,.

למעלה,. לקומה. ישירות. נכנסים. הם.

כעובדים. אנחנו. לו.. מאשר. והמאבטח.

מונעים. אך. והמקום,. מהמפעל. חלק.

של. העליונה. לקומה. להיכנס. מאתנו.
המשרדים״.

הכוח. יחסי. שבו. האופן. על. גם. סיפר. ב׳.
מנציחים.פערים.בשכר.ובתנאי.העבודה:

הפה. את. לפתוח. מפחדים. ״העובדים.

יש. אחד. כל. העבודה[,. לתנאי. ]בקשר.

לו.סיבה.או.תירוץ,.יש.כאלה.שאומרים.

תשלומים.שצריך. או. ילדים. להם. שיש.

הם. לכן. לימודים.. שכר. או. לשלם.

נפתח. אנחנו. אם. אומרים:. ]העובדים[.

רוצים. לא. ש״ח. .300 בשביל. הפה. את.

לא. אפילו. אנחנו. לכן. אותי.. שיפטרו.

לנו. יורידו. כי. חופש,. לקחת. מעזים.
מהמשכורת״.

לבסוף,.ב׳.מסביר.מדוע.בענף.העבודה.שלו.

כגון. אחרים,. מבענפים. גרועים. התנאים.
שירותים.ומסחר:

אחרים. עבודה. שבמקומות. לי. ״נראה.

בירושלים.מקבלים.תנאים.יותר.טובים,.

והציבור. הלקוחות. עם. עובדים. הם. כי.

בצורה.ישירה,.אבל.במפעל.אין.לנו.מגע.

עם.הלקוחות,.וזה.שונה.כי.מי.שעובד.

מול.הלקוח.הוא.צריך.לעבוד.בנוח,.לכן.
הבוס.נותן.לו.את.זכויותיו״.

לעיל,. שהוצגו. הכמותיים. הנתונים. מלבד.

את. הערבים. העובדים. חווים. כיצד. למדנו.

גם. המקומי. התעסוקה. בשוק. שילובם.

המיקוד.. ומקבוצות. האישיים. מהראיונות.

פער. על. מעידים. האיכותניים. הנתונים. גם.

יד. במשלחי. עובדים. בין. הרצון. בשביעות.

לתחושת. דוגמה. למתקדמים.. בסיסיים.

מיאוס.וקושי.בעבודה.בענף.כלכלי.ובמשלח.

יד.בסיסי.נמצא.בתיאורו.של.ב׳,.ערבי,.בן.
24,.עובד.במפעל.אלומיניום.בעטרות:

אנחנו. בכלל,. טובים. לא. ״התנאים.

שמונה. בשבוע,. ימים. שישה. עובדים.

חשבון. על. ההפסקה. ואפילו. שעות,.

אנחנו.מקבלים.שכר. ובסוף. העובדים,.

מינימום:.4,650.ש״ח..אם.אנחנו.רוצים.

שעת. עם. שלנו. השעות. את. להחשיב.

יותר.. לקבל. צריכים. אנחנו. המינימום.

לנו. ואין. ערבים. עובדים. כ-32. אנחנו.
מנהלים.ערבים,.רק.מנהלים.יהודים״.

ב׳.מפרט.עוד.על.הממד.הפיזי-מרחבי.של.
ההיררכיה.האתנו-לאומית.במקום.עבודתו:

״המפעל.מחולק.לשתי.קומות,.הקומה.

והקומה. הערבים. לעובדים. התחתונה.

העליונה.לפקידים.היהודים..אם.אנחנו.

רוצים.לעלול.למעלה,.צריכים.לקבל.את.

האישור.של.המאבטח..אפילו.המאבטח.

לאן. צריכים,. אנחנו. מה. אותנו,. חוקר.

שאני. השאלות. וכל. להגיע,. רוצים.

כי. למאבטח. לספר. צריך. לא. בעיניי.

לספר. רוצה. שאני. אישיים. דברים. יש.

אחד. בא. אם. שני. מצד. למנהל.. רק.
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תחושותיו.של.ב׳.מתאימות.לתוצאות.הסקר:.

בענפי.המסחר.ובקרב.סוכנים.ואנשי.מכירות.

יחסית,. רמת.שביעות.הרצון.הייתה.גבוהה.

במרחבי. יותר. טובים. תנאים. על. ומעידה.
העבודה,.במסחר.הסיטונאי.והקמעונאי.

גם.בקרב.מרואיינים.אחרים.עלו.טענות.

בתנאי. וערבים. יהודים. בין. אפליה. על.
העבודה.והשכר:

מבקש. אני. לדוגמה,. גזענות.. גם. ״יש.

תוספת.למשכורת,.הוא.]המנהל.היהודי[.

לא.נותן.לי,.אבל.]העובד[.היהודי.אם.

הוא.מבקש,.הוא.מקבל..גם.אני.מתחיל.

ב-25.ש״ח.לשעה.אבל.היהודי.מתחיל.
ב-30.ש״ח״.

)מ׳,.ערבי,.בן.24,.עובד.ניקיון(

״למה.חלק.גדול.מהערבים.עובדים.רק.

לא.מקבל. ואף.אחד. ובאחזקה. בניקיון.

העבודה.של.המנהל?.למה.העובד.תקוע.
ולא.מתקדם?״

בעמותה. עובד. .,30 בן. ערבי,. )ס׳,.
במזרח.ירושלים(

נשים. הכמותיים,. בנתונים. שהראינו. כפי.

בעבודה. יותר. גבוהה. רצון. שביעות. הביעו.

מגברים..הן.בקבוצות.המיקוד.והן.בראיונות.

נוכחנו.בפער.בגישתן.של.הנשים.לעבודתן.

במערב.העיר.לעומת.הגברים..עבורן.הכניסה.

לשוק.העבודה.במגזר.היהודי,.אף.שנבעה.

מצרכים.כלכליים,.הולידה,.במקרים.רבים,.

אישית. העצמה. של. חיוביים. תהליכים. גם.

ומקצועית.שהן.לא.חוו.במרחב.הביתי..ש׳.

תושבת. פלסטינית. לעובדת. דוגמה. היא.

הניעו. כלכליות. שסיבות. ירושלים. מזרח.

אותה.לחפש.עבודה.בגיל.18..לטענתה,.ללא.

מאוד. קשה. אקדמית. או. מקצועית. תעודה.

למצוא.עבודה.במזרח.ירושלים,.לכן.החלה.

לעבוד.בקפיטריה.במוסד.ישראלי.להשכלה.

גבוהה..בשש.שנים.היא.התקדמה.מעובדת.

פשוטה.עד.שמונתה.לממלאת.מקום.מנהל.

הסניף.לשנה.בערך..היא.מתארת.תהליך.של.

לעבודה. היציאה. בעקבות. אישית. העצמה.
במגזר.היהודי:.

 18 ״אם.אני.מסתכלת.איך.הייתי.בגיל.
שינוי. זה. עכשיו,. שאני. איך. לעומת.
גדול..אני.יותר.חזקה.עכשיו..בעבר.אם.
נחמדה,. לא. בצורה. אליי. דיבר. מישהו.
התחלתי.לבכות.פשוט..עכשיו.לא..יש.

לי.אחריות״..

עם.זאת,.מעמדה.של.ש׳.מדגים.את.תקרת.

הזכוכית.לעובדים.ערבים.בשוק.התעסוקה..

מועסקת. היא. שבה. הרשת. שמנהלי. אף.

מקום. לממלאת. אותה. ומינו. עליה. סמכו.

המנהל.במשך.כשנה,.הם.דחו.את.בקשתה.

להתמנות.למנהלת.קבועה.והעדיפו.על.פניה.
מנהל.יהודי..

יודעת.את. וגם.אני. ניסיון. לי. ״גם.היה.

כל.הנהלים..כל.דבר.פה.באוניברסיטה..

לי. נותן. וזה. פה. סטודנטית. אני. גם.

הרבה.לדעת.מתי.יש.פיקים,.מתי.לא,.

לי. יש. .]...[ סטודנטים. הרבה. יש. מתי.

יודעת. לא. אני. עכשיו. עד. .]...[ ניסיון.

ולא. מנהל. להיות. מ׳. את. הביאו. למה.

לי. אין. הזאת.. ההזדמנות. את. לי. נתנו.
תשובה״.
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ירושלים,. מזרח. תושבת. פלסטינית,. ר׳,.

עובדת.במכון.פרטי.לסטטיסטיקה.במערב.

ירושלים..בשעה.שרוב.המשתתפים.הביעו.

עבודה. עם. להתמודד. מהקושי. רב. תסכול.

היציאה. איך. הסבירה. ר׳. העיר,. במערב.
לעבודה.תרמה.להתפתחותה:

את. זוכרת. אני. אם. למשל. ״עכשיו.

הייתי. שנתיים-שלוש. לפני. עצמי.

אחרת.לגמרי..למה?.כי.למדתי.הרבה,.

אדם. בן. אני. פשוט. עצמי,. את. בניתי.

אחר..העבודה.היא.משהו.מאוד.חשוב,.

יחד. כולם. לאישה,. גבר. בין. אין.הבדל.

עכשיו..גם.אישה.צריכה.לעבוד,.צריכה.

עצמאית,. ולהיות. עצמה. את. לבנות.

שלא.תהיה.רק.מאחורי.הגבר,.לא!.]...[.

ההורים.שלי.בהתחלה.לא.הסכימו.שאני.

רחוקה,. כך. כל. שהיא. לעבודה. אלך.

עשיתי. אני. אבל. דתיים.. שהם. בגלל.

בעצמי. מתחילה. אני. הזה,. השינוי. את.

יתחיל. אחד. שכל. להיות,. צריך. וכך.

ואנחנו. ישתנה. העולם. וכך. בעצמו,.

נפסיק.עם.כל.הגזענות.האלה..אם.אני.

חושבת.שאני.לא.שונה.מהאחרים,.אני.

שונה. שאני. למה. מיהודי,. שונה. לא.

אני. אם. דבר,. אותו. אנחנו. מיהודי?.

כי. שונה. שאני. הזה,. החסם. את. שמה.

אני.ערבייה,.אז.אני.תמיד.ארגיש.שאני.
פחות.מהם״.

סיכום

בסיסיים. הבדלים. כמה. ניתחנו. זה. בפרק.

ערבים,. לעובדים. יהודים. עובדים. בין.

בפרמטרים. ירושלים,. במערב. המועסקים.

הרצון. שביעות. ברמת. ובעיקר. כלליים.

עולה. הכמותיים. הנתונים. מן. בעבודה..

שבין.המשיבים.היהודים.לערבים.יש.פערי.

שכר.מובהקים,.אך.לא.דרמטיים..העובדים.

עבודה. יותר.שעות. על. גם. דיווחו. הערבים.

יש. ליהודים. כן. כמו. היהודים.. מעמיתיהם.

ובכירים,. זוטרים. ניהול. בדרגי. יתר. ייצוג.

יתר. ייצוג. יש. הערבים. לעובדים. ואילו.

נתון. והבינוניים.. הזוטרים. העבודה. בדרגי.

זה.עולה.הן.בדיווח.העצמי.של.העובדים.והן.

בדיווח.של.העובדים.על.המרקם.האתני.של.
דרגי.העבודה.במקום.עבודתם..

לעובדים.ערבים.נדרש.יותר.זמן.להגיע.

יהודים,.מפני. לעבודה.בהשוואה.לעובדים.

ממערב. רחוקות. העיר. מזרח. ששכונות.

תחבורה. אמצעי. היעדר. בגלל. וגם. העיר,.

רוב. העבודה.. למקום. ישירים. ציבורית.

ברכב. לעבודה. מגיעים. הערבים. העובדים.

בתחבורה. מנסיעה. הפחד. בשל. גם. פרטי,.

העובדים. לעומתם,. ישראלית.. ציבורית.

התחבורה. באמצעי. יותר. מגוונים. היהודים.
ומשלבים.אלה.באלה.במידה.רבה.יותר..

המשיבים. של. ההשכלה. רמת. לבסוף,.

המשיבים. מרמת. בהרבה. גבוהה. היהודים.

הערבים..יתר.על.כן,.ההתאמה.בין.ההשכלה.

לתפקיד.בעבודה.גבוהה.באופן.ניכר.בקרב.

מיעוט. רק. בירושלים. היהודים.. המשיבים.

לבגרות. לומד. העיר. מזרח. מערביי. קטן.
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הנמוכה. הרצון. ששביעות. פי. על. אף.

מאפיינת.את.כלל.העובדים.הערבים.במערב.

העבודה. במקום. שהמעמד. ככל. העיר,.

הרצון. שביעות. רמת. עולה. כך. יותר,. גבוה.

בעבודה.באופן.יחסי..פערים.אלו.מבליטים.

והתרבות. המעמד. גורמי. השפעת. את. שוב.

השפעה. התעסוקה.. בשוק. השילוב. על.

מאוד. ומעניין. מובהק. ביטוי. לידי. באה. זו.

בהבדלים.בין.נשים.ערביות.לגברים.ערבים.

לנשים,. היהודי:. במגזר. לעבודה. בגישה.

שהיא. אף. .— העבודה. לגברים,. כמו. שלא.

נובעת.מהכרח.כלכלי.—.עשויה.ליצור.מרחב.

אישית,. ולהתפתחות. מקצועית. לעצמאות.

שלא.בהכרח.הייתה.יכולה.להתקיים.במרחב.
העבודה.הערבי.במזרח.ירושלים..

עבודה. במקומות. ערבים. עובדים.

למקום. כלל. בדרך. באים. ירושלים. במערב.

מקרי. מרבית. ולראיה,. יחסית. ובטוח. מוכר.

אינם. בירושלים. הפוליטית. האלימות.

אלא. עצמם. העבודה. במקומות. מתרחשים.

כפי. ..)2015 )ג׳רופי,. הציבורי. במרחב.

שנדגים.בפרק.הבא,.האינטרסים.הכלכליים.

והמנהלים. העובדים. של. המשותפים.

במקומות.העבודה.יוצרים.דפוסי.התנהגות.

מרחב. לתוך. העימות. של. זליגה. שמונעים.

העבודה.עצמו..עם.זאת,.לעובדים.הערבים.

עדיין.מזומנים.אתגרים.הקשורים.למיצובם.

בעיר. התעסוקה. בהיררכיית. הנמוך.

ובמערכת.היחסים.המורכבת.עם.הממונים,.
עם.העמיתים.ועם.הלקוחות.היהודים..

ישראלית,52.ולכן.מעטים.לומדים.במוסדות.

שהקושי. מכאן. גבוהה.. להשכלה. ישראלים.

עבודה. למצוא. אקדמית. הכשרה. לבעלי.

יותר. עוד. גדול. הישראלי. התעסוקה. בשוק.

למצוא. ישראל. אזרחי. ערבים. של. מהקושי.

עבודה..אחד.החסרונות.הבולטים.ביותר.של.

עובדים.ממזרח.העיר.בהשוואה.ליהודים.או.

לערבים.אזרחי.ישראל.הוא.שליטה.לא.מלאה.

הערבים. המשיבים. אמנם. העברית.. בשפה.

בסקר.העידו.שהם.שולטים.בעברית.ברמה.

די. אין. הנראה. ככל. אך. בינונית-גבוהה,.

בכך.לעבודות.שדרושה.להן.מיומנות.גבוהה.
בקריאה.ובכתיבה..

בעבודה. הרצון. שביעות. מדדי. בּכלל. .

העובדים.הערבים.העידו.על.שביעות.רצון.

נמוכה.באופן.ניכר.מהעובדים.היהודים,.החל.

וביחס. בתפקיד. וכלה. ומהזכויות. מהשכר.

אלו. עקביים. פערים. והממונים.. העמיתים.

הבלתי. הפוליטית. במציאות. להסביר. ניתן.

הפלסטינים(. העובדים. )מבחינת. פתורה.

.— ירושלים. במזרח. ישראלית. שליטה. של.

שליטה.שפירושה.תלות.כלכלית.והיררכיה.

ובמקומות. התעסוקה. בשוק. אתנו-לאומית.

בשכר. אפליה. ובעקבותיהן. העבודה,.

מהמשיבים.. חלק. דיווחי. לפי. ובזכויות,.

המסכם(. בפרק. עליה. )נרחיב. זו. מציאות.

תחושה. הערבים. העובדים. בקרב. מעוררת.

בסיסית.של.היעדר.אפשרות.בחירה.ונחיתות.
מובנית.בחוויית.העבודה.במערב.ירושלים.

52.בשנת.2014/15.למדו.במסלול.לבגרות.ישראלית.

רק.כ-1,934.תלמידים.מתוך.כ-24,000.תלמידים.
בחינוך.התיכוני.במזרח.העיר.)חסון,.2015(	
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וערבים. יהודים. .— העובדים. מרבית. .

שהם. דיווחו. .— קבוצה(. מכל. .72%(

בעיקר. או. רק. עבודה. למנהלי. כפופים.
יהודים.

 )69%( היהודים. העובדים. מרבית. .
ומרבית.העובדים.הערבים.)61%(.דיווחו.
מהקבוצה. עובדים. עם. עובדים. שהם.
)רק. האתנית.האחרת.בדרג.שווה.להם.
האחרת. האתנית. מהקבוצה. בעיקר. או.

או.משתיהן(.

ההבדל.המשמעותי.ביותר.בין.דיווחיהם. .

של.העובדים.היהודים.לדיווחי.הערבים.

בדרגים. העובדים. מרקם. באפיון. הוא.

היהודים. העובדים. מרבית. הנמוכים..

יש. מהם. נמוך. שבדרג. דיווחו. .)62%(

ואילו. ערבים,. וגם. יהודים. עובדים.

מרבית.העובדים.הערבים.)55%(.דיווחו.

בעיקר. או. רק. יש. מהם. נמוך. שבדרג.
ערבים..

 )92%( הערבים. העובדים. כל. כמעט. .
דיווחו. .)77%( היהודים. העובדים. ורוב.
הקבוצה. מן. לקוחות. משרתים. שהם.
בעיקר. או. )רק. האחרת53. האתנית.
או. האחרת. האתנית. מהקבוצה.

משתיהן(54.)תרשים.ה/1(	

משרתים. שבעבודתם. לעובדים. מתייחד. הנתון. .53

לקוחות.
נעשה. לאי-תלות. .ChiSquare ניתוח שונות. .54

למשתני.המרקם.האתני.במקום.העבודה.לפי לאום,.

דרג. אלו:. במשתנים. מובהקים. ונמצאו הבדלים.

שלך.)0001	p<0(,.דרג.מעליך.)0003	p=0(,.דרג.
 	)p=0	0019.(.לקוחות.,)p<0	0001(.מתחתיך

דפוסי הידוד במקום העבודה
הערבים. העובדים. העבודה. מקומות. ברוב.
עובדים.עם.עמיתים.יהודים.והממונים.עליהם.
הם.יהודים,.ועל.רקע.הסכסוך.הלאומי-דתי,.
נתון.זה.מעיד.על.אפשרות.שיחסי.הגומלין.
תפקודם. חיוביים.. יהיו. העבודה. במקום.
המשותפים. העבודה. מרחבי. של. השוטף.
הפחות,. לכל. תקינים,. גומלין. יחסי. מחייב.
ובכל. האחרת,. האתנית. הקבוצה. בני. עם.
קבוצה. כל. של. המבט. שנקודת. נראה. זאת.
על.יחסי.הגומלין.במקום.העבודה.והערכתה.

הנורמטיבית.שונות.זו.מזו.עד.מאוד..

סעיפים. לשני. נחלק. זה. פרק. כן,. אם.

העובדים. בין. היחסים. טיב. עיקריים:.

לממונים.וטיב.היחסים.בין.עמיתים.יהודים.

המפגש. דפוסי. את. בו. נציג. וערבים..

העבודה. במקומות. לערבים. יהודים. בין.

את. כן. וכמו. ירושלים,. במערב. המשותפים.

נקודת.השקפתם.על.יחסי.העבודה.ביניהם.

כל. הלאומי.. הסכסוך. התעצמות. רקע. על.

האינטראקציה. את. לתאר. מרואיין.התבקש.

או. האתנית. מהקבוצה. עובדים. עם. שלו.

הלאומית.האחרת.בשלוש.רמות.היררכיות:.

עובדים.בדרגי.עבודה.שווים.להם,.עובדים.

ומנהלי. מהם,. נמוכים. עבודה. בדרגי.

התבקשו. כן. כמו. עליהם.. הממונים. עבודה.

המרואיינים.לתאר.את.טיב.האינטראקציה.

מלמדות. תשובותיהם. לקוחות.. עם. שלהם.

יחסים. מרקם. לצד. ברור. אתני. ריבוד. על.

שנדגמו. העבודה. במרחבי. אינטנסיבי.
במערב.העיר,.כדלקמן:
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ים
יב

ש
המ

 %

100%

80%

60%

40%

20%

0%
דרג

מתחתיך

רק או בעיקר ערביםרק או בעיקר יהודים גם יהודים וגם ערבים

ערבים

דרג
מעליך

31%

14%

55%

דרג
שלך

יהודים

דרגלקוחות
מתחתיך

דרג
מעליך

דרג
שלך

לקוחות

31%

31%

30%22%

72%

6%

45%

47%

7%

62%

22%

15%

55%

39%

6%
26%

72%

1%

64%

33%

3%

גדול. היקף. על. מעידים. הנתונים. .

בין. יומיומיים. גומלין. יחסי. של. מאוד.

העובדים.הערבים.לממונים,.לעמיתים.

יהודים..מנקודת.מבטם.של. וללקוחות.
העובדים.הערבים.דפוסי.ההידוד.הבין-
קבוצתיים.הרבה.ביותר.היא.עם.עובדים.
יהודים.בדרגים.שווים.להם.או.גבוהים.
מהם,.ועם.לקוחות.יהודים..לעומת.זאת.
מידת. על. דיווחו. היהודים. העובדים.
פחותה. בין-קבוצתיים. הידוד. דפוסי.
מן.העובדים.הערבים,.והיא.בעיקר.עם.
עובדים.ערבים.בדרגים.שווים.להם.או.

נמוכים.מהם.או.עם.לקוחות.ערבים..

.הבדלים.אלו.בנקודות.המבט.משקפים. .

בהיררכיה. קבוצה. כל. של. מקומה. את.

ירושלים.. במערב. התעסוקה. שוק. של.

תמיד(. לא. כי. )אם. רבים. במקרים.

עם. במגע. באים. הערבים. העובדים.

העובדים.היהודים.מעמדת.נחיתות..זו.

הסיבה.שרוב.העובדים.הערבים.דיווחו.

עובדים. יש(. )אם. תחתם. שבדרגים.

בעיקר.ערבים,.ושרוב.העובדים.בדרגים.

של. דיווחיהם. יהודים.. הם. מעליהם.

שמנקודת. מעידים. היהודים. המשיבים.

מבטם.אף.שלעובדים.יהודים.יש.ייצוג.

גדול.יותר.בדרגים.הגבוהים,.לעובדים.

דרג. נוכחות.מכרעת.בשום. אין. ערבים.

ואפיון.המרקם.אינו.חד-משמעי..מכאן.

האתנית. ההיררכיה. גם. שבתפיסתם.
קשיחה.פחות..

תרשים ה/1: מיהם האנשים שעמם את/ה בא/ה במגע יומיומי בעבודתך?
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טיב היחסים בין העובדים לממונים במקומות העבודה 

הכמותיים. הממצאים. את. נציג. זה. בחלק.

בין. היחסים. למרקם. הנוגעים. והאיכותניים.

העובדים.הערבים.לממונים.היהודים..עיקר.

בין. בהשוואה. מובא. הכמותיים. הנתונים.

העובדים. בהגדרת. לעובדים. הממונים. יחס.

לעובדים. הממונים. יחס. לבין. הערבים.

על. בתשובה. היהודים. העובדים. בהגדרת.

אותן.שאלות..בסעיף.האיכותני.נראה.כמה.
עובד- ביחסי. העוסקות. מרכזיות. תמות.
ערבים. עובדים. עם. בראיונות. ועלו. מעסיק.

ועם.ממונים.יהודים.

פחות. הקודם,. בפרק. שהראינו. כפי. .
 )39%( הערבים. העובדים. ממחצית.
ציינו. .)77%( היהודים. העובדים. ורוב.
שהם.שבעי.רצון.במידה.רבה.עד.רבה.
מאוד.מיחס.הממונים.עליהם..הפער.בין.
הקבוצות.ניכר.גם.באפיון.יחס.הממונים.
לפי.מדדים.חיוביים.ושליליים.)תרשים.

ה/2(	55

המדדים.החיוביים.שנמדדו.הם:.ביקורת. .

בונה,.יחס.אישי.וחם,.עידוד.התפתחות.

דתיים.. בצרכים. התחשבות. מקצועית,.

הם:. שנמדדו. השליליים. המדדים.
אפליה.בתנאי.העבודה.או.השכר,.אי-
מעליבות,. הערות. בעבודה,. קידום.

55.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

יחס.ממונים.לפי לאום ונמצא מובהק סטטיסטית.

ובתנאים״. בשכר. ״אפליה. אלו:. במשתנים.
 ,)p<0	0001( וחם״. אישי. ״יחס. .,)p<0	0001(
 ,)p<0	0001( דתיים״. בצרכים. ״התחשבות.
״עידוד. .;)p<0	0001( מעליבות״. ״הערות.
״ביקורת. .,)p=0	0019( מקצועית״. התפתחות.
הלבוש״. ״הסתייגות.מסגנון. .;)p=0	0077( בונה״.

 	)p=0	0403(

הסתייגות. הלבוש,. מסגנון. הסתייגות.

)עובדים. הערבית. בשפה. מהשימוש.
ערבים.בלבד(..

יחס. על. דיווחו. הערבים. המשיבים. .

של. בממוצע. הממונים.. של. דו-ערכי.

יחס. על. דיווחו. .31% המדדים,. ארבעת.
חיובי.במידה.רבה.עד.רבה.מאוד,.24% 
דיווחו.על.יחס.חיובי.במידה.בינונית,.
של. מעטה. מידה. על. דיווחו. ו-45%.
יחס.חיובי.או.כלל.לא..קרוב.למחצית.
שאינם. ציינו. הערבים. העובדים.
בכל. מהממונים. חיובי. יחס. מקבלים.
בהיגדים. שנבחנו.. החיוביים. המדדים.
בצרכים. ״התחשבות. מדד. החיוביים.
בקרב. ביותר. כחיובי. הוערך. דתיים״.
יותר. הערבים,. המשיבים. מכלל. .44%
מכל.מדד.אחר..מדד.״יחס.אישי.וחם״.
ביותר. הנמוך. ההערכה. בשיעור. זכה.

 	)28%(

)בשלושה. היהודים. העובדים. רוב. .

יחס. את. הגדירו. מדדים(. מארבעה.

רבה. עד. רבה. במידה. חיובי. הממונים.

היהודים. המשיבים. שיעור. מאוד..

כחיובי. הממונים. יחס. את. שהעריך.

ביותר.היו.במדדים.״התחשבות.בצרכים.

וחם״. אישי. ו״יחס. .)73%( הדתיים״.

ביותר. הנמוכה. ההערכה. ואילו. .,)71%(
ניתנה.במדד.״ביקורת.בונה״.)48%(	
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העובדים. החיוביים. המדדים. בכל. .

הממונים. יחס. את. העריכו. היהודים.

ביתר.חיוב.מעמיתיהם.הערבים,.בפער.

עד. רבה. )במידה. ל-41%. .19% בין.

בין. ביותר. הגדול. הפער. מאוד(.. רבה.

בדירוג. לערבים. היהודים. העובדים.

הממונים. יחס. של. החיוביים. המדדים.
 	)41%( וחם״. אישי. ״יחס. במדד. היה.
בחצי:. קטן. הפער. האחרים. במדדים.
 ,)19%( הדתיים״. בצרכים. ״התחשבות.
״עידוד. .,)20%( בונה״. ״ביקורת.

התפתחות.מקצועית״.)22%(	

הפערים. השליליים. ההיגדים. בתחום. .

מצומצמים. לערבים. היהודים. בין.

ואינם.עקביים..רוב.העובדים.)יהודים.

סובלים. לא. שהם. דיווחו. וערבים(.

בלבד. מועטה. במידה. סובלים. או. כלל.

שיעור. הממונים.. של. פוגעני. מיחס.

יחס. את. שהעריך. הערבים. המשיבים.

במדד. היה. ביותר. כשלילי. הממונים.

״אפליה.בתנאי.העבודה״.)31%(.ובקרב.

״אי-קידום. במדד. היהודים. המשיבים.

העובדים. שיעור. ..)27%( בעבודה״.

בתחום. שנפגעו. שטענו. היהודים.
ו״אי- הלבוש״. מסגנון. ״הסתייגות.
קידום.בעבודה״.במידה.רבה.עד.רבה.
מאוד.היה.גבוה.מעט.משיעור.העובדים.

הערבים.)תרשים.ה/3(	 

תרשים ה/2: ציין איזה יחס את/ה מקבל/ת מהממונים עליך במקום העבודה:
)היגדים המציינים תמיכה וביקורת בונה שנתנו הממונים לעובדים(

ביקורת
בונה

יחס אישי
וחם

עידוד
התפתחות
מקצועית

התחשבות
בצרכים
דתיים

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

יחס הממונים במקום העבודה

44%

במידה רבה או במידה רבה מאודבמידה בינוניתכלל לא או במידה מועטה

27%

28%

ערבים

ביקורת
בונה

יחס אישי
וחם

עידוד
התפתחות
מקצועית

התחשבות
בצרכים
דתיים

יהודים

51%

19%

30%

39%

26%

36%

34%

22%

44%

38%

16%

48%

20%

9%

71%

32%

10%

58%

14%

13%

73%
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הסתייגות
מסגנון
הלבוש

הערות
מעליבות

אי קידום
בעבודה

אפלייה
בתנאי

העבודה
ו/או השכר

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

יחס הממונים במקום העבודה

82%

במידה רבה או במידה רבה מאודבמידה בינוניתכלל לא או במידה מועטה

11%
7%

ערבים

הסתייגות
נגד

ערבית

יהודים

62%

22%

17%

58%

21%

21%

46%

24%

31%

89%

21%

11%

89%

20%
11%

72%

1%

27%

86%

60%

14%

הסתייגות
מסגנון
הלבוש

הערות
מעליבות

אי קידום
בעבודה

אפלייה
בתנאי

העבודה
ו/או השכר

לסיכום,.העובדים.היהודים.שבעי.רצון. .

הממונים. מיחס. גבוהים. בשיעורים.

מאוד. נמוכים. בשיעורים. ומדווחים.

העובדים. לעומתם. שלילי.. יחס. על.

הערבים.מסויגים.יותר:.יותר.ממחציתם.

העבודה. בתנאי. אפליה. על. מדווחים.

ויותר,. בינונית. במידה. והשכר.

יחס. על. מדווחים. בממוצע,. וכ-40%,.

פוגעני.כלפיהם.במידה.בינונית.ויותר..

על. מדווחים. עובדים. יותר. זאת,. עם.

יחס.חיובי.מאשר.על.יחס.שלילי.)רוב.

מדווחים. בממוצע,. כ-60%. העובדים,.

ויותר. בינונית. במידה. חיובי. יחס. על.

בכל.המדדים(,.אך.היחס.החיובי.מתון.

החיוביים. לדיווחים. בהשוואה. בהרבה.
של.המשיבים.היהודים..

היהודים. המשיבים. של. התשובות. מן. .

משתנים. ארבעה. נבחרו. והערבים.

ביקורת. הממונים:. יחס. של. מייצגים.

הסתייגות. וחם,. אישי. יחס. בונה,.

מסגנון.הלבוש,.אפליה.בתנאי.העבודה.

משתנה. בכל. הבדלים. ונבדקו. והשכר,.

לפי.משתני.הרקע:.מגדר,.גיל,.השכלה,.
רמת.דתיות.ומשלח.יד..

ניתוח.הנתונים.של.המשיבים.הערבים. .

מובהקים. הבדלים. מאוד. מעט. העלה.

שאפיון. לומר. ניתן. קבוע.. דפוס. ללא.

 תרשים ה/3: ציין איזה יחס את/ה מקבל/ת מהממונים עליך במקום העבודה 
)היגדים המציינים תמיכה וביקורת שלילית שנתנו הממונים לעובדים(
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תת- לכלל. משותף. הממונים. יחס.
הקבוצות.בקרב.המשיבים.הערבים.

ניתוח.הנתונים.של.המשיבים.היהודים. .

במשתנים. מובהקים. הבדלים. העלה.

ועובדי. סוכנים. והשכלה.57. יד56. משלח.

את. יותר. חיובי. באופן. דירגו. מכירות.

יחס.הממונים.אליהם.מבעלי.משלח.יד.

פערים. מתקדם.. יד. משלח. או. בסיסי.
 79%( האישי. היחס. במדד. נמצאו. אלו.
השיבו. בהתאמה. ו-68%. .56% לעומת.
ועידוד. מאוד(. רבה. עד. רבה. במידה.

56.ניתוח שונות ChiSquare לאי-תלות.נעשה בקרב.

לפי. הממונים. יחס. למשתני. היהודים. העובדים.

במשתנים. ונמצא מובהק סטטיסטית. יד. משלח.

״ביקורת. .,)p<0	0001( וחם״. אישי. ״יחס. אלו:.
	)p=0	0032(.בונה״

57.ניתוח.שונות.ChiSquare.לאי-תלות.נעשה.בקרב.

לפי. הממונים. יחס. למשתני. היהודים. העובדים.

השכלה.ונמצא מובהק סטטיסטית.במשתנים.אלו:.

בונה״. ״ביקורת. .,)p=0	0330( וחם״. אישי. ״יחס.
 	)p=0	0048(

לעומת. .66%( המקצועית. ההתפתחות.

במידה. השיבו. בהתאמה. ו-55%. .46%

נמצאו. כן. כמו. מאוד(.. רבה. עד. רבה.

מעניין. ההשכלה.. במשתנה. הבדלים.

המשיבים. של. ההשכלה. שרמת. שככל.

יורדת,.כך.הם.מדווחים.על.יחס.חיובי.

המדד. דירוג. לשיעורי. )דוגמה. יותר.

רבה. או. רבה. במידה. וחם. אישי. ״יחס.

שני,. תואר. בעלי. בקרב. .57% מאוד״:.

74%.בקרב.בעלי.תעודת.בגרות.בלבד,.
ו-83%.בקרב.בעלי.השכלה.תיכונית(..

טיב היחסים בין העובדים לממונים במקומות העבודה )נתונים איכותניים(

האיכותניים. העומק. מראיונות. העדויות.

ומקבוצות.המיקוד.סיפקו.לנו.נקודת.מבט.

נוספת.על.טיב.היחסים.בין.עובדים.ערבים.

למעסיקיהם.היהודים..התרשמותנו.הכללית.

בקבוצות. והמשתתפים. הראיונות. ממגוון.

משתנה. הממונים. יחס. שאפיון. המיקוד.

מעובד.לעובד..בעדות.אחת.הוא.יחס.בלתי.
אישי.ואינטרסנטי:.

טוב,. הממונים[. של. ]היחס. ״לפעמים.

לפעמים.לא.טוב,.תלוי.באינטרס.שלהם..

לפעמים. תדפוק.. שהעבודה. העיקר.

מלאכים. כמו. היהודים[. ]המנהלים. הם.

]טובים[,.תלוי.באינטרס.שלהם..אנחנו.

לא.בקשר.ישיר.אתם.כל.הזמן,.רק.עם.

המנהלת..העיקר.האינטרס.שלהם,.ולא.

לא.תמיד. אכפת.להם.טוב.מהעובדים..
היחס.שלהם.טוב״.

במפעל. עובדת. .,43 בת. ערבייה,. )ב׳,.
באזור.התעשייה.עטרות(
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ואף. חיובי. יחס. מתואר. אחרת. בעדות.
משפחתי.של.הממונים.היהודים:

״במקום.שעבדתי.הייתי.מרוצה.כי.יש.

לנו.מנהל.טוב,.הוא.רואה.אותך.כבנאדם,.

אתיופי.. ולא. יהודי. או. ערבי. כמו. לא.

עבדתי.גם.בעסק.אצל.משפחת.מ׳,.היה.
קטן״. מאוד. צוות. היינו. טוב,. יחס. לו.

מחשבים. טכנאי. .,32 בן. ערבי,. )א׳,.
מוסמך(

עם.זאת,.משתתפים.רבים.בקבוצות.המיקוד.

דרך.מנסרה.של. יחס.הממונים. את. הגדירו.

תחושת.האפליה.בתנאי.העבודה.ובאפשרויות.
הקידום.על.רקע.אתני-לאומי:.

היהודים[. ]העובדים. הלכו. ״למשל.

דבר. ואין. ישן,. שאני. עליי. להתלונן.

ויודעים.הכול,.אבל. יש.מצלמות. כזה!.

לי. נתנו. אותך.. רוצים. ולא. גזענות. יש.

גזענות,. ״יש. או. פיטורים״,. מכתב.

לדוגמה,.אני.מבקש.תוספת.למשכורת,.

הוא.]המנהל.היהודי[.לא.נותן.לי,.אבל.

הוא. מבקש,. הוא. אם. היהודי. ]העובד[.

ש״ח. ב-25. מתחיל. אני. גם. מקבל..
ב-30  מתחיל. היהודי. אבל. לשעה,.
בהם. ]שיש. דברים. עוד. יש. גם. ש״ח,.

אפליה[״.

)ע׳,.ערבי,.בן.32,.עובד.סיעודי.בבית.
אבות.במערב.ירושלים(

לתחושה.זו.היו.שותפים.מרבית.המרואיינים.

להיות. יכול. הממונים. שיחס. ממנה. ועולה.

פושר.או.חיובי,.אך.לא.היו.עדויות.ישירות.

זאת,. ובכל. במפגיע.. פוגעני. יחס. על.

ההשוואה. תדיר. עלתה. המיקוד. בקבוצות.

הבלתי.נמנעת.ליחס.הממונים.כלפי.העובדים.

במגזר.הערבי..לטענת.רבים.מהמשתתפים.

הערבים,. העובדים. של. המיקוד. בקבוצות.

במגזר.היהודי.יש.נורמות.עבודה.מתקדמות,.

פיקוח.על.תנאי.העבודה.ויחסי.עובד-מעביד.

חרף. וזה. הערבי,. מבמגזר. יותר. הוגנים.

התחושה.שהם.מופלים.לרעה..על.שאלתנו.

במגזר. לעבוד. לבחור. ביכולתם. היה. אילו.

היהודי.או.במגזר.הערבי.היכן.היו.עובדים,.

רוב.המשתתפים.בקבוצה.ענו.שהיו.בוחרים.

לעבוד.במגזר.היהודי.בגלל.התנאים,.זכויות.
העובדים.ונורמות.הניהול.58 

כולם. עם. מתייחסים. שלנו[. ״]בעבודה.

הכי. אני. וערבים.. יהודים. דבר,. אותו.

שלי. המנהלת. שלי,. בעבודה. טובה.

שולחת.לי.]הודעות.טקסט[:.כל.הכבוד,.

כשהתחלתי. מעולה.. את. תמשיכי,.

לעבוד.המנהלת.צעקה.עליי,.ההפסקה.

שלנו.היא.20.דקות.ולקחתי.עוד.דקה..

אני.פניתי.אליה.ואמרתי.לה.שאי.אפשר.

זה. את. קיבלה. היא. אז. כך.. לעבוד.

ואמרה:.כל.הכבוד.לך.]שאמרת.לי.את.

זה[..אם.הייתי.אומרת.את.זה.למנהלת.

ערבייה,.הייתה.מפטרת.אותי.ואומרת:.
מי.את?!״

במכללת. סטודנטית. ערבייה,. )ר׳,.
הדסה,.עובדת.במשרד.ממשלתי(

58..לעדויות.נוספות.ראו.ציטוטים.בעמ׳.51	
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המלכוד. תחושת. עולה. אלו. מדוגמאות.

מצד. הערבים:. העובדים. נתונים. שבה.

הביתי. המרחב. .— ירושלים. במזרח. אחד.

נתפסים. העבודה. תנאי. .— שלהם. המקומי.

אמנם. אחר,. ומצד. פוגעניים. ואף. כנחותים.

מועסקים. הם. שבו. היהודי. העסקי. המגזר.

יותר,.אך.הוא. קולט.אותם.בתנאים.טובים.

בקרבו. ויש. הזדמנויות. שוויון. מהם. מונע.

המוחלש. מעמדם. את. שמנצלים. מעסיקים.

בהיותם.עובדים.זולים.וזמינים..מכאן.שגם.

המעסיקים. בין. אהדה. יחסי. כשנרקמים.

מקומות. מעט. בלא. המצב. )וזה. לעובדים.

ביחסי. לכודים. עדיין. העובדים. עבודה(,.

קולקטיב. ממוצב. שבהם. הקוטביים. הכוח.
העובדים.הערבים..

ערבים. עובדים. העסקת. למעסיקים,.

במרחב.עבודה.משותף.כרוכה.בהתמודדויות.

ההקשר. של. תולדה. .— ומתחים. לבטים. עם.

העבודה. נעשית. שבו. הלאומי-פוליטי.

המשותפת..על.מנת.לעמוד.על.טיב.היחסים.

בין.מועסקים.ערבים.למעסיקים.יהודים.בחנו.

מנגנוני. איתור. דרך. ביניהם. הקשרים. את.

ההתמודדות.עם.שלוש.זירות.מתח.עיקריות.
במרחבי.העבודה.המשותפים.במערב.העיר:

דיבור.בשפה.הערבית.בין.עובדים.ערבים. .
לבין.עצמם;

זליגה.של.שיח.פוליטי.למגרש.המקצועי- .
תעסוקתי;

יחסים.בין-אישיים.קרובים.במרחב.של. .
מאבק.אתני-לאומי.

והם. חיובי. הערבים. לעובדים. כשהיחס. גם.

הם. עבודתם,. במקום. מוערכים. חשים.

היציבות. ולחוסר. לחריגות. מודעים. עדיין.

של. בדבריו. עולה. זו. תחושה. שבמצבם..

ע׳,.ערבי,.בן.37,.סגן.מנהל.אחזקה.במלון.
במערב.העיר:.

״אני.והמנהל.שלי.והעובדים.דנים.על.

הפוליטיקה.ומדברים,.הם.אומרים.מה.

שיש.להם.ואני.אומר.מה.שיש.לי,.ואת.

הדברים.שאני.אומר.כאן.אני.אומר.גם.

שם.ואני.לא.מפחד.משום.דבר..יש.לי.

הוא. אדריכלות,. משרד. לו. שיש. חבר.

אומר.לי:.קשה.מאוד.למי.שגר.במזרח.

ירושלים.לקבל.היתר.בנייה..אז.מקשים.

עלינו,.בכל.מקום.מקשים.עלינו..שאלו.

במשרה. להתקדם. אפשר. אם. אותי.

מסוימת,.אני.חושב.שיכולים,.אבל.אם.

מקבל. אישית. אני. מיוחד,. מאוד. היית.

מרגיש. אתה. אבל. בעבודתי.. טוב. יחס.

משהו,.למה?.כי.זה.נובע.מההיסטוריה,.

ואנחנו. שלכם. שזה. מרגישים. אתם.

שלכם,. לא. זה. שלנו.. שזה. מרגישים.

כי. אשמים,. שאתם. מרגישים. אתם.

לקחתם.משהו.לא.שלכם,.זה.לא.שלכם,.
זה.לא.שלנו״.
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שולח. אני. טוב,. ׳תקשיבי. לה,. אמרתי.

לך.עכשיו.במייל.כל.חודש.אני.מפרסם.

דרך. לא. חשבוני,. על. עובדים. דרושים.

קשה. מאוד. כסף׳.. משלם. החברה,.

להביא.עובדים.]יהודים[.שיעבדו.בבית.
קפה״.

מעדות.זו.ניתן.ללמוד.שהנהלות.של.רשתות.

ובתי.עסק.רואות.בנוכחות.היתר.של.ערבים.

וערביות.במרחבי.צריכה.ישראלים-יהודים.

על. שלילי. פוטנציאל. בעל. משפיע. גורם.

שוק.הלקוחות.היהודי..בתוך.מנגנוני.השוק.

מתח. נוצר. השסועה. בירושלים. הפרטי.

היא. הערבית. האוכלוסייה. מובנה:. פנימי.

זול.וחסר.תחליף.בשוק.צרכני. כוח.עבודה.

בעל.משקל.כלכלי,.ובה.בעת.היא.גם.איום.

ועובדים. לקוחות. של. ביטחונם. על. אפשרי.

בשוק. שלהם. המגרעת. )וזאת. יהודים.

הצרכני.הישראלי-יהודי(..במצב.זה.מנהלי.

העבודה.נדרשים.לתמרן.ולפתח.אסטרטגיות.

התמודדות.מגוונות.עם.סבך.גורמים.—.מצד.

סוגיות. אחר. ומצד. כלכליים. אילוצים. אחד.

של.ביטחון.אישי,.של.זהות.לאומית.וגם.של.
גזענות.

השפה. של. הלגיטימיות. על. השיח.

ומתן. משא. הוא. העבודה. במרחב. הערבית.

של. הטריטוריאלית. הזהות. על. מתמשך.

מקום.העבודה.המשותף..בשירות.אינטרסים.

בדבר. המעסיקים. של. הדרישה. כלכליים,.
הדה- או. העברית. השפה. של. בלעדיותה.
לעגן. באה. הערבית. השפה. של. לגיטימציה.
ישראלית-יהודית,. טריטוריאלית. זהות.
הצרכנים. של. הפחד. של. שהגיאוגרפיה.

דיבור בשפה הערבית

מהמרואיינים. .20% ציינו. השאלונים. בסקר.

הערבים.שהממונים.עליהם.מסתייגים.מדיבור.

רבה. במידה. העבודה. בזמן. הערבית. בשפה.

הסתייגות. שיש. ציינו. .20% מאוד,. רבה. עד.

זו. שסוגיה. ציינו. ו-60%. בינונית,. במידה.

אינה.נוגעת.להם.כלל.)תרשים.ה/3.לעיל(..

ערבים. עובדים. עם. בשיחותינו. זאת,. ובכל.

בתפקידי.מוכרים.או.נותני.שירותים.לציבור.

לקוחות.יהודי,.סוגיה.זו.עלתה.תכופות.כאבן.

ע׳,. לממונים.. העובדים. בין. ליחסים. בוחן.

לבתי. ארצית. רשת. של. סניף. זכיין. יהודי,.

מדיניות.רשמית. על. בירושלים,.מעיד. קפה.
של.רשת.בתי.קפה.ארצית:

״יש.פה.כל.כך.הרבה.ערבים.]13.מתוך.

אני. אז. הקפה[,. בבית. העובדים. .20

יותר. עם. מקדימה. זה. את. לאזן. מנסה.

איזה. ליצור. כאילו. יהודיות,. קופאיות.

יכול. לא. זה. פעם. אף. אבל. באלאנס..

אישה. לפה. הגיעה. באלאנס.. ליצור.

הראשית[.. ]מההנהלה. בכירה. מאוד.

והיא.רצתה.לקנות.פה,.ובאמת.הקופאית.

הרבה. פה. אין. בערב. בהפסקה,. הייתה.

עבודה..יש.ברמן,.קופאית,.טבח.ומפנה.

אחת,. יהודייה. אומרת,. זאת. כלים..

לחלון. הגיעה. היא. פועלים.. שלושה.

ורצתה.לקנות.מיץ.פירות..רצה.הגורל.

לו. עשתה. היא. כלים,. השוטף. ועבר.

ניסה. אליה,. בא. הוא. היד[,. ]עם. ככה.

אתה,. לתקשר. הצליח. לא. אתה,. לדבר.

קראה.לאחראי..היא.כבר.כל.כך.כעסה,.

שלך. המקום. ׳כל. טלפון.. לי. והרימה.

אותי.... שטפה. היא. בערבים׳.. מלא.

׳אתה.לא.מפרסם.מודעות.של.עובדים׳..
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של. מופגנת. חדירה. מכתיבה.. הירושלמים.

את. סותרת. יהודי. מסחרי. לאזור. ערבית.

היהודים. הלקוחות. של. המנטלית. המפה.

או. הקפה. שבית. ההגדרה. על. ומאיימת.

כמובן,. בטוח.. או. ביתי. מרחב. הם. הקניון.

העובדים.הערבים.מודעים.לרגישות.הרבה.

שבשימוש.בשפה.הערבית,.וחלקם.מנצלים.

את.הקושי.לאכוף.את.הדרישה.כדי.להביע.

ההגמוניה. תחת. ולחתור. התנגדותם. את.
הישראלית-יהודית.במקום.עבודתם:

״הבוס.אמר:.יש.חוק.חדש.—.אי.אפשר.

אין. אם. גם. בעבודה.. בערבית. לדבר.

היהודים. העובדים. בחנות.. לקוח. אף.

אנחנו. מה. מבינים. לא. שהם. התלוננו.

לדבר. הפסקנו. לא. בינינו.. מדברים.

ערבית..התעלמנו..הם.לא.יכולים.לפטר.

יותר.מדי.ערבים.כי.בשבת.הם.צריכים.
אותנו״.

)ס׳,.ערבי,.בן.21,.סטודנט.באוניברסיטה.
העברית,.מוכר.בחנות.במערב.ירושלים(

עובד.אתם.באופן. עובדים.שאתה. ״יש.

אחת. גזענים.. כאלה. ויש. נורמלי,.

אתה. לי:. שאמר. טבח. יש. הפעמים.

בישראל,.אתה.חייב.לדבר.עברית,.ולא.
רצה.שאעבוד.אתו״..

)ר׳,.ערבי,.עובד.מטבח.במלון.במערב.
ירושלים(

העובדים. מודעות. ניכרת. אלו. בעדויות.

היחסי. וליתרון. הכלכלי. לכוח. הערבים.

המעסיקים. עם. הגומלין. ביחסי. שלהם.

בא. זה. כוח. פרדוקסלי. באופן. היהודים..

מנחיתותם.בשוק.התעסוקה.ומייצוגם.הגדל.

בחברה. נמוך. סטטוס. בעלי. יד. במשלחי.

תפקידים. של. רחב. מגוון. בהם. הישראלית,.

בתחום.מכירות.ושירות.לקוחות..הם.יודעים.

ערבים. עובדים. של. שלמה. שכשקבוצה.

מסרבת.)או.לא.מצליחה(.להימנע.משימוש.

העסק. בעל. בידי. אין. הערבית,. בשפה.

עליה. לאכוף. כלכלית. או. חוקית. אפשרות.

את.הדרישה..ש׳,.ערבייה,.בת.23,.מנהלת.

על. מעידה. בעיר,. באוניברסיטה. קפיטריה.

צמצום. מדיניות. את. לאכוף. שלה. הקושי.
השימוש.בערבית:

מפריע. כאלה.. נהלים. יש. מקום. ״בכל.

לכל.רשת.אם.יהיו.פה.עובדים.בעמדה.

ורק.ידברו.ערבית..אז.פשוט.איך.לפתור.

בעיה.כזאתי?.לשים.ערבים.ויהודים..אז.

כולם.באים.מהרשת. אני.שולטת.. ככה.

והמנהל.החדש,.יושבים.שמה.ואומרים.

מפריע,. אוקיי. מפריע.. זה. שערבית.

להגיד. לעשות,. יכולה. אני. מה. אבל.

לכם.—.ביניכם.אתם.ערבים,.אל.תדברו.

ערבית?.—.הם.רגילים.לדבר.בערבית..

אפילו.אני.כשאני.מדברת.אתם,.באופן.

ופעם. ערבית.. מדברת. אני. אוטומטי.

הוא.שאל.אותי:.את.מבקשת.מהם.שלא.

מדברת. ואת. בערבית,. בעמדות. ידברו.

אתם.בערבית?.אבל.זה.אוטומטי,.אני.

אז.חשבתי,. זה.. על. יכולה.לשלוט. לא.

איך.לפתור.בעיה.כזאתי?.פשוט.להביא.
ערבים.ויהודים,.שידברו.בעברית״.

דבריה.של.ש׳.מגלים.מתח.רב.בין.תפקידה.

לבין.עמדתה.האישית:.בהיותה.מנהלת.היא.

הגיון. לפי. הקפיטריה. את. להפעיל. אמורה.
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לקהל. נוחה. סביבה. עיצוב. המתווה. השוק,.

השימוש. צמצום. קרי. היהודים,. הלקוחות.

בהיותה. אך. הערבית,. בשפה. הפומבי.

אינה. עצמה. היא. פלסטינית-מוסלמית.

נמנעת.משימוש.בשפה.)לדבריה,.לא.מפני.

מצליחה(.. שאינה. מפני. אלא. רוצה. שאינה.

עובדים. גיוס. הוא. מציעה. שהיא. הפתרון.

יהודים.בשביל.לשמור.על.הרכב.מעורב.—.

יהודי-ערבי.—.בהנחה.שהשפה.המשותפת.

המפקד׳. ׳רוח. זה. בהקשר. עברית.. היא.

ברורה.במרבית.מקומות.העבודה,.וההנחה.

עשויה. הערבית. שהשפה. היא. העסקית.
לפגוע.במכירות.

עם.זאת,.נראה.שגם.המדיניות.הרשמית.

העסק. בתי. הנהלות. של. רשמית. הבלתי. או.

של. לפתחם. דבר. של. בסופו. מתגלגלת.

העובדים.ושל.המנהלים.בשטח,.ומתפרשת.

שכפוף. ומתן. ובמשא. דעתם. שיקול. לפי.

ההנהלה. בין. המקומיים. הכוח. ליחסי.

ולעובדים.. הזוטרים. למנהלים. הראשית.

מדיניות. של. היעדרה. ניכרת. זו. בסוגיה.

כללי. של. אי-אכיפה. או. רשמית. ממלכתית.

ובפועל. העבודה,. במקומות. אי-הפליה.

שאלת.חופש.השימוש.בשפת.האם,.במרחב.

הציבורי,.מופרטת.ומופקדת.בידי.בתי.העסק.
והעובדים..

זליגה של שיח פוליטי למגרש המקצועי-תעסוקתי

שעשוי. נפץ. כחומר. נתפס. הפוליטי. הדיון.

העבודה,. שגרת. את. לשתק. ואף. לערער.

והצורך.להימנע.מזליגה.של.הסכסוך.למרחב.

שתי. על. אפוא,. מוסכם,. המעורב. העבודה.
ה/10(	  )תרשים. כלל. בדרך. האוכלוסיות.
זה. ביעד. לעמידה. המקובלת. האסטרטגיה.
העבודה,. מרחב. של. דה-פוליטיזציה. היא.
של. מהתבטאויותיהם. מתברר. זה. ועניין.
וערבים. יהודים. מעסיקים,. ושל. עובדים.
כאחד..כך.מתאר.ג׳,.יהודי,.בעל.מוסך.גדול.

באזור.התעשייה.תלפיות:

הרבה. הערבים[. ]עם. אתם. עובד. ״אני.

לנו. אין. שנים.. עשרות. שנים.. מאוד.

את. לנו. אין. ערבי-יהודי.. של. בעיה.

הבעיה.הזאת.פה..אנחנו.לא.מדברים.פה.

פוליטיקה.ולא.אומרים.היה.כזה.מבצע,.

הדברים. זה.. פה. נהרג,. פה. זה,. היה.

ביטוי. לידי. אצלנו. באים. לא. האלה.

דיבורי.יומיומי..החבר׳ה.באים,.עושים.
את.העבודה.נטו,.ויוצאים.לשלום״..

היא. דה-פוליטיזציה. היהודים. לממונים.

העבודה.. שגרת. על. לשמירה. אמצעי.

דחיקה.הצדה.של.ההתמודדות.עם.הסוגיות.

לכל. מאפשרת,. הלאומיות-פוליטיות.

הצדדים,.להתנהל.כרגיל,.גם.כשהאירועים.

האופפים.אותם.סוערים.ואלימים,.ומרחיקה.

המורכב. הפוליטי. הרקע. את. מהמודעות.

כן,. אם. המשותפת.. העבודה. של. והמתוח.

דה-פוליטיזציה.היא.פתרון.פרגמטי,.אולם.
הלאומיות- הסוגיות. של. מתמדת. הדחקה.
פוליטיות.שברקע.עשויה.גם.לגבות.מחיר:.
חוסר.כנות,.חשדנות.וריחוק.חברתי-אישי,.
זו,. סוגיה. )על. שלהם. יוצא. פועל. שהוא.
הקשורה.ליחסים.החברתיים.בין.העובדים,.
לעובדים. זאת. לעומת. הבא(.. בפרק. נרחיב.
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הערבים.מנגנון.הדה-פוליטיזציה.אינו.רק.

העבודה. שגרת. על. לשמירה. פרגמטי. כלי.

או. ברצון. עמו. פעולה. משתפים. )והם.

בכפייה(,.אלא.הוא.עשוי.להיות.גם.מנגנון.
הישרדות..כך.מתאר.זאת.מ׳,.ערבי,.בן.32, 

נהג.ברכבת.הקלה.בירושלים:

״אם.קורה.פיגוע.ברחוב.יפו.הם.נועצים.

מבט,.אבל.מבחינתי.לא.אכפת,.כי.אני.

מקטין.ראש..אם.אומרים.ערבי,.אני.לא.

מדבר..אם.במהלך.העבודה.היה.פיגוע.

ועלה.מישהו.אצלי.ואמר:.פיגוע.שעשה.

ערבי,.אני.לא.מדבר,.אני.אהיה.בשקט.

לא. עשיתי,. אומר. לא. אני. מדבר,. ולא.
עשיתי״.

עדות.זו.מדגימה.כיצד.בזמנים.של.התגברות.

מתפרצים. הלאומנית. והאלימות. המתח.

כדי. עד. ההדדיים. והפחד. החשדנות.

לתקשורת. בעבודה. האינטראקציה. צמצום.

המשותף. העניין. כאמור,. בלבד.. הכרחית.

של. העבודה. מרחב. של. בדה-פוליטיזציה.

היהודים. והממונים. הערבים. העובדים.

בין.לא. בין.רשמי. הוא.מנגנון.הישרדות.—.

במרחב. שנוצרים. החשובים. מן. .— רשמי.

העבודה.המשותף..למעשה.הוא.מבטא.את.

את. מחיר. בכל. להדחיק. המחנות. שני. רצון.

המשותף. המכנה. לטובת. הפוליטי. ההקשר.

שלהם:.האינטרס.הכלכלי,.תקינות.היחסים.

המקצועיים.והחברתיים.ושגרת.חיי.היומיום.
במקום.העבודה.

במאמץ. הבולטים. החסמים. אחד.

העבודה. למרחב. דה-פוליטיזציה. לעשות.

העובדים. ושל. הממונים. של. החשיפה. הוא.

בני. עובדים. של. פוליטיות. להתבטאויות.

או. בפייסבוק. האחרת. האתנית. הקבוצה.

בהמשך,. שנראה. כפי. שיתוף.. בקבוצות.
לכ-45%  כי. עלה. השאלונים. בסקר.
חברים. יש. והערבים. היהודים. מהעובדים.
הקבוצה. מבני. בוואטסאפ. או. בפייסבוק.
עם. אלה. מתכתבים. אף. ומרביתם. האחרת,.
אלה.מחוץ.לשעות.העבודה.)תרשים.ה/8(	 
מרחב.הידוד.וירטואלי.לעובדים.הוא.תופעה.
חדשה.יחסית,.ועם.התרחבות.המגע.התכוף.
ומחלוקות. סוגיות. עולות. הקבוצות. בין.
הישיר. במרחב. נידונות. שאינן. פוליטיות.
או. יהודים. עובדים. בעבר. אמצעי.. הבלתי.
לאומניות. פוליטיות. דעות. בעלי. ערבים.
ואילו. הביתי,. במרחב. רק. אותן. הביעו.
בעבודה.הם.שמרו.על.חזות.אחרת.והיה.ניתן.
מלאה. כמעט. דה-פוליטיזציה. על. לשמור.
במרחב.העבודה..היום,.עם.עליית.המרחב.
יש. החברתיות,. הרשתות. של. הווירטואלי.
לתפיסות. העובדים. של. הדדית. חשיפה.
העולם.הפוליטיות.ולסולידריות.של.בני.כל.
קבוצה.עם.המטרות.הלאומיות.של.הקהילה.
שלה..בדרך.זו.נחשפו.המעסיקים.והעובדים.
היהודים.לגילויי.הזדהות.או.לגילויי.שנאה.
המלחמה. בתקופת. הערבים. העובדים. של.
אחת. ולא. טרור,. פיגועי. בגל.של. או. בעזה.
או. עובדים. השעיית. לידי. החשיפה. הביאה.
סיפרו. המיקוד. בקבוצות. גם. לפיטוריהם.59.

על. לעובד. קו. מתנדבי. דיווחו. .2014 ביולי. .59

עשרות.פניות.של.עובדים.ערבים.שפוטרו.בישראל.

פוליטיות.שהם.כתבו.בפייסבוק. בעקבות.אמירות.
)ביאור,.2014(
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כאלה.. מקרים. על. הערבים. המשתתפים.

20,.סטודנט. הנה.דבריו.של.ע׳,.ערבי,.בן.

תחזוקה. עובד. אל-קודס,. באוניברסיטת.
בקניון.במערב.העיר:

״בזמן.מלחמת.עזה.אמר.]עליי[.מישהו:.

הפוסטים.שלו.בפייסבוק.הם.משהו..הם.

פיטרו.אותי,.ובמכתב.הפיטורים.מופיע.

שהעבודה.שלי.לא.הייתה.כראוי,.למרות.

מכן. לאחר. בעבודה.. טוב. הייתי. שאני.

הבנתי.מה.הסיפור,.אפילו.מנהל.הקניון.

שקורה. מה. על. דעתך. מה. אותי:. שאל.

זה. מה. יודע,. לא. אני. עזה?!. ילדי. עם.
קשור.לעבודה?״.

קבוצות. דוגמת. וירטואליות. בקבוצות. גם.

המשתתפים. עבודה. מקומות. של. ואטסאפ.

נוטים.לכתוב.עמדות.ברורות.או.להגיב.ביתר.

חופש.ורגש,.שלא.כמו.בשיחה.פנים.אל.פנים..

הנה.עדותה.של.א׳,.יהודייה,.בת.22,.מוכרת.
בחנות.בגדים.בקניון.במערב.ירושלים:

״אחת.העובדות.הערביות,.היא.הכירה.

.[ הזה. האבו-חדיר. של. המשפחה. את.

...[.והיא.כתבה.בקבוצה.]בוואטסאפ[:.

אתם.לא.מושלמים,.גם.אתם.עושים.לנו.

דברים..ונורא.כעסו.על.זה..לא.פיטרו.

ראשונה,. פעם. הייתה. זאת. כי. אותה.

אתה.יודע..אבל.נורא.כעסו.על.זה..גם.

ויכוח. התחיל. ההנהלה.. וגם. העובדים.

זה. את. הפסיקה. המנהלת. אז. שלם,.

מיד..היא.אמרה.שאין.מצב.שמדברים.

על.פוליטיקה.בעבודה..אם.אתם.רוצים.

בתחום. ולא. העבודה. אחרי. תיפגשו.

הוואטסאפ. של. בקבוצה. לא. העבודה,.
ולא.כלום״.

מגיע. המשותפת. בעבודה. הקושי. כאמור,.

באלימות. הסלמה. של. בתקופות. לשיאו.

והערבים. הלאומנית..המרואיינים.היהודים.

בחשש. בחשדנות,. עלייה. על. דיווחו.

לעתים. גומלין.. מקשרי. ובהימנעות. ההדדי.

העבודה. יכולת. שיתוק. לכדי. מגיע. הדבר.

המשותפת,.ואז.מתערבת.ההנהלה..כך.עולה.

מסיפורה.של.ו׳,.יהודייה,.עובדת.סוציאלית.
בעיריית.ירושלים:

האינתיפאדה. הגל. שכל. המזל. ״יצא.

הזה.קרה.כשהיינו.]העובדים.היהודים.

והרגשנו. מנהלים,. בקורס. והערבים[.

איך.המתח.והפיל.הלבן.הזה.יושב.לנו.

מדבר,. לא. אחד. ואף. החדר,. באמצע.

שלו. האוכלוסייה. עם. מתבצר. צד. כל.

ואין.שיחה.על.זה,.עד.שאחד.המנחים,.

שהוא.פסיכולוג,.שם.את.זה.על.השולחן.

ואמר:.עכשיו.אנחנו.מתחלקים.לשניים,.

יספר. וכל.אחד. בזוגות,. יושבים. ואתם.

בלשכה.שהוא. שלו. האינטראקציה. על.

חווה.את.הגל.טרור.הזה..עכשיו,.אתה.

יושב.מול.מישהו.ממזרח.העיר,.לצערי.

לא.יצא.לי,.אבל.אחר.כך.היה.שיח.כזה.

של.כולם,.ו....פתאום.עלו.דברים,.לא.

אגיד.שלא.חשבתי.עליהם,.אבל.זה.לא.

היה.כל.כך.בוטה..מנהלות.ממזרח.העיר.

סיפרו.על.עובדים,.איזה.מחסומים.הם.

פעמים. כמה. בבוקר,. בדרך. עוברים.

להם.... לוקח. לפעמים. אותם,. עוצרים.

לצאת.מחמש.וחצי.ולא.מגיעים.לעבודה.

קורה. מה. בירושלים,. גרים. הם. בזמן,.

בדרך.לשים.את.הילד.במעון..מפשיטים.

אותם,.מאיימים.עליהם.עם.נשק,.חוויות.

נורא.נורא.קשות..אמהות.שהן.מנהלות.

מפחדות. באמת. שהן. סיפרו. לשכות.
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לבית. בבוקר. יוצאים. שלהם. שהילדים.

הספר,.מה.יפגוש.אותם.בדרך.ואם.הם.

יעשו. לא. באמת. הם. אם. .— מדברים.

שאנחנו. דברים. זה. עכשיו. שטויות,.

על. רק. חושבים. אנחנו. נחשפים,. לא.

מה. חושבים. לא. אנחנו. שלנו,. הילדים.

חנינא.. בבית. שגרה. האימא. על. עובר.

אני.חושבת.שזה.היה....זה.עשה.טיהור.

שגרות. עובדות. גם. מצוין.. אווירה.

עובר. סיפרו.מה. והתנחלויות. בשטחים.

עשה. זה. באמת. הביתה,. בדרך. עליהן.

נורא.טוב,.ויצאנו.עם.איזושהי.אופוריה.

שאם.אנחנו.יכולים.לדבר.—.אז.גם.צריך.
לרדת.ברמת.השטח״.

מעדות.זו.ניתן.ללמוד.שבעוד.שבימי.שגרה.

לוויסות. יעיל. מנגנון. היא. דה-פוליטיזציה.

יחסי.העובדים.הבין-קבוצתיים,.בעתות.של.

החשיפה. שבה. ובתקופה. המתח. התגברות.

לרשתות.החברתיות.גדולה,.אין.די.במדיניות.

פתוח. ודיון. מכוונת. התערבות. ונחוצים. זו.

בדיון. והלאומיות.. הפוליטיות. בסוגיות. גם.

מעין.זה.נחשפים.אנשים.לראשונה.לעומק.

החוויות.והנרטיבים.הקוטביים.של.חבריהם.

שינוי. לחולל. עשוי. והוא. העבודה,. במקום.

משמעותי.בתפיסות.ובעמדות.של.בני.שתי.
הקבוצות..

יחסים בין-אישיים קרובים במרחב של מאבק אתני-לאומי
בשיחותינו.עם.מעסיקים.ומועסקים.למדנו.
שיש.מקרים.בהם.המעסיקים.עצמם.הם.חיץ.
של. גזענות. לגילויי. הערבים. העובדים. בין.
לקוחות.או.של.עוברי.אורח.יהודים..ההגנה.
באה.לא.רק.מרצון.לשמר.את.שגרת.העבודה.
אלא.גם.מיחסים.קרובים.שנרקמים,.לעתים,.
ערבים.. לעובדים. יהודים. ממונים. בין.
יהודים. ומנהלים. מעסיקים. עם. בשיחותינו.
המרואיינים. של. הצורך. תכופות,. עלה,.
להדגיש.היבט.זה.במערכת.היחסים.שלהם.
הייתה. זו. בעיניהם. הערבים.. העובדים. עם.
תעודת.הכשר.לתפקודם.האנושי.במציאות.
מידה. בה. יש. תפיסתם. לפי. שגם. פוליטית,.
רבה.של.חוסר.צדק.כלפי.העובדים.הערבים..
גם.עובדים.ערבים.ציינו.את.אנושיותם.ואת.
במעמדים. היהודים. מעסיקיהם. של. הגנתם.
שבהם.נחשפו.לעוינות.ולגזענות..להלן.חלק.

מהעדויות.ששמענו:

ג׳,.מנהל.המוסך.היהודי.שצוטט.לעיל:

הגיע. שמישהו. מקרה. כאן. לי. ״היה.

לכאן.]למוסך[.ואמר.לי:.זה.אותו.דבר.

במזרח. מוסכים. ]אזור. ג׳וז. ואדי. כמו.

והוא. ערבי. פועל. פה. יש. ירושלים[..

עושה.את.העבודה..אמרתי.לו:.חביבי,.

פה.אין.ערבים.ואין.יהודים..מתאים.לך.

כבר. לי. תעשה.. העבודה,. את. לעשות.

לא.מתאים.לעשות.לך.את.העבודה..קח.

את.האוטו.ותצא,.נשמה..ללא.כעסים,.

הפועל. את. גיבה. וזה. דבר,. שום. ללא.

מפה.ועד.להודעה.חדשה..אני.יכול.גם.

להגיד.לך.את.השם.שלו..הוא.עד.עכשיו.

פה..הוא.עובד.קרוב.לשלושים.ומשהו.

שנה..כל.פועל.פה.הוא.בסדר.גודל.של.

כאלו.שנים..יש.בינינו.אהבה,.אחווה,.
רעות״.
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עולה. אחרים. מעסיקים. ושל. אלו. מדברים.

העובדים. עם. והזדהות. הגנה. של. דפוס.

מן. דווקא,. נובע,. אחת. שלא. הערבים,.

ההיכרות.עם.מגבלות.התנועה.ועם.השפעת.

לא. העבודה.. שגרת. על. הטרור. אירועי.

את. לשבח. ציינו. ערבים. מרואיינים. מעט.

גזענות. גילויי. מפני. הגנתם. על. המעסיקים.
מילוליים.וגופניים.

ועוד. אני. שהייתי. מקרה. ״היה.

]מחוץ. בחוץ. יושבים. חברים. שלושה.

למקדונלדס[.ומעשנים,.והייתה.מנהלת.

יהודייה,.והיה.עוד.החברים.שלה.׳חבר.

מישהי. באה. אז. ומעשנים.. וחברה׳.

דתייה.ובעל.שלה,.ידעו.שאנחנו.ערבים.

אז.באו.ואמרו:.מה.אתם.עושים?.מתי.

אתם.סוגרים?.ענינו.שאנחנו.סגרנו..אז.

שוב. משהו.. לקנות. רוצים. שהם. אמרו.

ענו:. אז. סגרנו.. זה.שאנחנו. על. חזרנו.

]זה.בגלל[.שאתם.ערבים,.אתם.גזענים.

למכור[.. רוצים. לא. ]אתם. זה. בגלל.

המנהלת.הכניסה.אותנו.פנימה.ודיברה.

אתם.וביקשה.מאתנו.לא.לצאת.החוצה..

המנהלת.היא.דתייה,.אבל.היא.מכירה.
אותי.כבן.אדם,.ולא.לפי.הגזע״.

עם. מעסיקים. של. להתמודדות. דוגמה. עוד.

מ׳,. מביא. עובדיהם. כלפי. גזענות. גילויי.

זמניות. בעבודות. המועסק. ערבי. עובד.
במערב.ירושלים:

זאת. ולבית,. לחינוך. חוזר. הכול. ״זה.
הבעיה,.יש.אנשים.שמגדירים.את.הבן-
עליו[.. קדומות. דעות. להם. ]יש. אדם.
קרה.אתי.מקרה.שבא.ילד.אחד,.בבית.

לקוחות. בשירות. מנהלת. יהודייה,. ח׳,.

ואחריות. קרבה. היא. אף. מתארת. סלולרי,.

העובדים. לבין. בינה. שנרקמו. הדדית.

המאורעות. בעקבות. דווקא. הפלסטינים.
האחרונים:

שהיה. הפיגוע. שאחרי. נגיד. ״בואי.

בגאולה.עם.המכונית,.אז.סגרו.את.ג׳בל.

ו.... כזה.. משהו. שבוע.. לאיזה. מוכבר.

שני.נציגים.]ערבים[.לא.הגיעו.לעבודה.

שבוע.וחצי,.משהו.כזה,.כי.הם.לא.יכלו.

להגיע,.או.שתי.בנות.]עובדות.ערביות[.

אמרו:. שלהם. וההורים. פחדו. שפשוט.

לא,.אתן.בנות.יחידות,.אתן.לא.יוצאות.

הם. הם.... שלי.. האנשים. הם. מהבית..

להם.. דואגת. אני. באמת.. כאילו,. אני,.

לעבודה. מגיעה. לא. כאילו,.אם.בחורה.

שבמקרה. ברחוב.... ללכת. מפחדת. כי.

היא.תדבר.בערבית.ויחשבו.שהיא.רוצה.

לנטרל. יחליט. ומישהו. פיגוע. לעשות.

בלי. אותה. לנטרל. יחליטו. אולי. אותה..

כבר. היו. אותה.. לשאול. בלי. לתקשר,.

דברים.כאלה..אני.יכולה.להגיד.שביום.

של.הפיגוע.בהר.נוף.הם.מאוד.דאגו.לנו..

הם.חששו.לבוא.לעבודה.כי.אני.עובדת.

בגבעת.שאול,.הם.פחדו.להיות.קרובות.

אבל. ואחרות,. כאלה. נקם. לפעולות.

שכאילו. עלינו,. שלהם. חשש. היה. גם.

עם.המשפחה. בבית. תהיו. הביתה,. לכו.

בבית,. נמצאים. שכולם. תדאגו. שלכם,.

בכל. כמעט. קורה. זה. .— בסדר. שהכול.

שלהם,. מהצד. באמת,. שהם. פיגוע.
רוצים.לוודא.שהכול.בסדר.אצלנו״.
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סיכום 

בפרק.זה.הראינו.את.הריבוד.האתנו-לאומי.

לידי. בא. שהוא. כפי. העבודה. במקומות.

ביטוי.בדיווחי.העובדים.היהודים.והערבים.

עבודתם.. במקומות. העבודה. מרקם. על.

מרבית.העובדים.היהודים.והערבים.דיווחו.

על.ייצוג.יתר.של.יהודים.בדרגים.הבינוניים.

בדרגים. העובדים. מרקם. על. והגבוהים..

שהוא. היהודים. העובדים. דיווחו. הנמוכים.

דיווחו. הערבים. העובדים. ואילו. מעורב,.
שיש.ייצוג.יתר.של.עובדים.ערבים..

פערים. גם. העלה. השאלונים. ניתוח.

משמעותיים.בשיעורי.שביעות.הרצון.מיחס.

הממונים,.במקומות.העבודה,.בין.העובדים.

שהעובדים. בעוד. לערבים.. היהודים.

היהודים.דיווחו.על.יחס.חיובי.במידה.רבה.

במידה. שלילי. יחס. ועל. מאוד. רבה. עד.

יחס. על. דיווחו. הערבים. העובדים. מעטה,.

יחס. ועל. ומעטה. בינונית. במידה. חיובי.

ביותר. הגדול. הפער. מעטה.. במידה. שלילי.

זה. נתון. וחם״.. אישי. ״יחס. במדד. נמצא.

חברתי. רקע. על. הניכור. שתחושות. מעיד.

ותרבותי.שווים.ואף.עולים.על.אי-שביעות.

אפליה. רקע. על. הערבים. העובדים. רצון.
מקצועית..

וקבוצות. העומק. ראיונות. מניתוח.

יחסי. של. מורכבת. תמונה. עולה. המיקוד.

היהודים.. והמעסיקים. הערבים. המועסקים.

שותפות. יש. למועסקים. מעסיקים. בין.

מאפילה. היא. רבים. ובמקרים. אינטרסים.

על.התחושות.הפרטיות.ועל.הקרע.הלאומי..

כך. רב,. המשותפת. העבודה. שוותק. ככל.

בא. אצלו,. עבדתי. שאני. בן-אדם. של.

קילל. המורה. ספר. בבית. היום. ואמר:.

תקשיב. אל. האבא:. אמר. הערבים.. את.

למורה..הוא.לקח.את.הילד.שלו.לחדר.
אחר.להסביר.לו״.

שהזדהות. סבורים. העובדים. כל. לא. אולם.
המעסיקים.אתם.כנה:

המנהלים. בתחזוקה,. כרגע. עובד. ״אני.

אבל. יהודים. שמאלנים,. הם. שלי.

שלום,. רוצים. הם. יעני. שמאלנים..

בקלאווה,. להם. הבאתי. כשהתארסתי,.

כלום.... לנו. אין. טוב,. יחס. לנו. יש. אז.

משהו. להם. ואין. נגדם. משהו. לי. אין.

איך. מרגיש. לפעמים. אתה. אבל. נגדי..

אתה. בלב,. הרגשה. זו. מתנהגים.... הם.

אתה. כאילו. מתנהגים. הם. איך. מרגיש.

בדרגה. עליך. מסתכלים. יעני. ערבי,.

יהודי,. שאתה. כמו. בדרגה. לא. נמוכה,.

יעני.אם.מישהו.טעה.מסתכלים.]...[.אם.

נכנסים. יעני. מישהו.טעה.במשהו,.הם.
בו.לא.בקלות״.

)ר׳,.ערבי,.בן.31,.עובד.תחזוקה.במערב.
ירושלים(

עדות.זו.מעידה.שגם.יחס.חיובי,.מגן.ומזדהה.

הערבים. העובדים. בעיני. להיראות. עשוי.

שהמעסיקים. מה. שכן. גזעני,. ואף. פטרוני.

ומשפחתיות,. קרבה. ליחסי. מחשיבים.

בתפיסת.העובדים.עשוי.להיות.עוד.אמצעי.
האתנו- וההיררכיה. הכוח. יחסי. לשימור.

לאומית,.רק.בדרכים.נעימות.יותר..
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מתהדקים.הקשרים.האישיים.ועמם.האחריות.

ההדדית..מדברי.המעסיקים.עולה.רגש.של.

הערבים,. העובדים. עם. והזדהות. אחריות.

בדרך. עולה,. הערבים. המועסקים. ומדברי.

כלל,.הכרה.ביחס.המקצועי.וההוגן.כלפיהם.

לתנאי. בהשוואה. בעיקר. העיר,. במערב.

ההעסקה.במזרחה..עם.זאת,.לא.מן.הנמנע.

שנוצרת.מתיחות.בין.העובדים.לממונים.על.

ופטרונות,. חשדנות. גורמים:. מספר. רקע.

לקוחות. בנוכחות. הערבית. בשפה. דיבור.

יחסי. אל. לאומית. מתיחות. וחלחול. יהודים.

המציאות. אחרון. בחשבון. אולם. העבודה..

מוכיחה.שתנאי.העסקה.סבירים.עד.טובים,.

נאותים. בין-אישיים. יחסים. על. שמירה.

של. דה-פוליטיזציה. על. לשמור. ומאמץ.

מרחב.העבודה.מצליחים.לאפשר.את.המשך.
הלאומי- הסכסוך. כשברקע. גם. ה׳עסקה׳.

פוליטי.מחריף..

טיב היחסים בין עמיתים יהודים וערבים במקומות העבודה

בין. המורכבת. היחסים. מערכת. לצד.

יש. הערבים. לעובדים. היהודים. הממונים.

עובדים. בין. יומיומי. ודיאלוג. מפגש. גם.

יחסי. זה. הידוד. במרחב. לערבים.. יהודים.

והעובדים. פחותים. בתעסוקה. התלות.

עוסקים.במשימה.משותפת.ועשויים.להגיע.

קשר. ללא. שונים. או. שווים. עבודה. לדרגי.

במרבית. שהראינו,. כפי. האתנית.. לזהותם.

בדרגים. הם. היהודים. העובדים. המקרים.

זה. אין. אך. הערבים,. מהעובדים. גבוהים.

שווה,. במעמד. מועסקים. שעובדים. נדיר.

ערבים. עובדים. ולעתים. כתף,. אל. כתף.

ממונים.על.עובדים.יהודים..בתת-פרק.זה.

נעסוק.במרקם.היחסים.בין.עמיתים.יהודים.

המעורבים.. העבודה. במקומות. לערבים.

נדגיש.את.קווי.האפיון.המשותפים.ונעמוד.

מהמחקר. שעלו. העיקריות. הסוגיות. על.
הכמותי.והאיכותני..

נתונים כמותיים

יחס. את. דירגו. היהודים. המשיבים. .

מהם. נמוך. )בדרג. לעבודה. עמיתיהם.

מאוד,. חיובי. בדרגת. שלהם(. ובדרג.

יהודים. בין.עמיתים. כמעט.ללא.הבדל.

לערבים..במידה.פחותה.מעט.הוגדר.יחס.
הלקוחות.כלפיהם.)תרשים.ה/4(	60

לעומתם.המשיבים.הערבים.דיווחו.על. .

ומלקוחות. מעמיתים. יותר. מסויג. יחס.

אפיינו. אך. כאחד,. וערבים. יהודים.

הערבים. והלקוחות. העמיתים. יחס. את.

העמיתים. מיחס. יותר. חיובי. כלפיהם.
והלקוחות.היהודים..

60.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

לפי לאום ונמצא מובהק. ולקוחות. עמיתים. יחס.

בדרג. יהודים. יחס. אלו:. במשתנים. סטטיסטית.

מתחתיך. בדרך. יהודים. יחס. .,)p<0	0001( שלך.
 ,)p<0	0001(.יחס.יהודים-לקוחות.,)p<0	0001(
יחס.ערבים.בדרג.שלך.)0001	p<0(,.יחס.ערבים.
בדרג.מתחתיך.)0023	p=0(,.יחס.ערבים-לקוחות.

	)p<0	0001(
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 תרשים ה/4: איזה יחס אתה מקבל מהעובדים במקום עבודתך?
)״בעיקר חיובי״ או ״רק חיובי״(

העמיתים. יחס. באפיון. הפערים. את. .

ניתן. הקבוצות. שתי. בין. והלקוחות.

חוסר. תחושת. של. בהשפעה. להסביר.

העובדים. שחשים. והניכור. השייכות.

הערבים.במרחב.הישראלי.באופן.כללי,.

המקרינה.גם.על.הערכת.יחס.הסובבים.

אותם.כלפיהם.במקום.העבודה,.ולהפך,.

שייכות. מרגישים. היהודים. העובדים.

הם. זה. מצע. ועל. המרחב,. על. ובעלות.

מעריכים.באופן.חיובי.את.עבודתם.ואת.
סביבתם.המקצועית..

יחס. על. הערבים. המשיבים. מתשובות. .

כלפיהם. היהודים. והלקוחות. העמיתים.

לפי. משתנה,. בכל. הבדלים. נבדקו.

העלה. הנתונים. ניתוח. הרקע.. משתני.

במגדר. ועקביים. מובהקים. הבדלים.
ובמשלח.יד..

יחס. את. אפיינו. ערביות. עובדות. .

עמיתיהם.היהודים.)בדרג.שווה(.באופן.
 79%( הערבים. מהעובדים. יותר. חיובי.
הבדלים. בהתאמה(.61. .51% לעומת.
משלחי. בין. התגלו. יותר. עוד. בולטים.
מתקדם. יד. משלח. בעלי. שיעור. היד:.
שהעריכו.באופן.חיובי.את.יחס.העמיתים.
והלקוחות.כלפיהם.היה.גבוה.במחצית.
המכירות,. ועובדי. הסוכנים. משיעור.
יד. משלח. בעלי. משיעור. כפול. וכמעט.

בסיסי62 )תרשים.ה/5(	

חיובי. יחס. תמיד. כמעט. או. כלל. בדרך. .61

	)p=0	0118(
מתחתיך. בדרג. .,)p=0	0008( שלך. בדרג. .62

	)p<0	0001(.לקוחות.,)p=0	006(
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לקוחותדרג מתחתיך

משיבים ערבים

68%

49%

דרג שלךדרג מתחתיךדרג שלך

89% 92% 89%89%

57%

37%

72%

54%

עובדים ערבים עובדים יהודים

משיבים יהודים

לקוחות

77% 81%
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 תרשים ה/5: איזה יחס את/ה מקבל/ת מאנשים שונים במקום עבודתך?
)משיבים ערבים, ״בדרך כלל יחס חיובי״ ו״תמיד או כמעט תמיד יחס חיובי״(

דפוס היחסים בין העובדים במקום העבודה המשותף 

הערבים. העובדים. של. התשובות. .

שלרוב. מראות. כאחד,. והיהודים,.

הערבים. מהעובדים. .60%( העובדים.

יחסי. היהודים(. מהעובדים. וכ-80%.

עבודה.מקצועיים.משמעותיים.)במידה.

בינונית.ויותר(.בקטגוריות.כגון:.שיתוף.

פעולה,.דיונים.מקצועיים,.קביעת.לוחות.

זמנים.וגם.תחרות.ומאבקי.כוח.)תרשים.
ה/6(	63 

63.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

אפיון.הקשר.המקצועי.עם.העמיתים.לעבודה.לפי.

אלו:. במשתנים. לאום, ונמצא מובהק סטטיסטית.

מקצועיים. ויכוחים. .,)p<0	0001( פעולה. שיתוף.

לוחות. .,)p<0	0001( כוח. מאבקי. .,)p<0	0001(
	)p=0	0064(.זמנים.ודיונים.מקצועיים

כדי.לאפיין.את.דפוס.היחסים.בין.העובדים.

היהודים.לערבים.התבקשו.המשיבים.לאפיין.

את.תדירות.יחסי.הגומלין.במקום.העבודה,.

יחסים. של. קטגוריות. ל-10. בחלוקה.

עבודה. מיחסי. הטווח:. העבודה.. במקום.

יחסים. עד. ושליליים(. )חיוביים. מקצועיים.

חברתיים.מאורגנים.)על.ידי.מקום.העבודה(.
ועצמאיים..

ים
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34%

48%

76% 78%
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63%



96

מבעד לתקרת זכוכית: פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

97

תרשים ה/6: באיזו מידה המשפטים הבאים מתארים את דפוס יחסי העבודה שלך עם עובדים/ות בני/ות 
הקבוצה האחרת במקום העבודה שלך? 

העובדים. מדיווחי. ניכר. באופן. גבוה.

הערבים..לעומת.זאת.שיעור.העובדים.

עבודה. יחסי. על. שהעידו. הערבים.

מאוד. רבה. עד. רבה. במידה. שליליים.

היה.גבוה.באופן.ניכר.משיעור.העובדים.
היהודים.

הערבים. מהמשיבים. .44% של. ממוצע. .

ציינו. היהודים. מהמשיבים. ו-59%.

שהם.משתתפים.במידה.בינונית.ויותר.

העבודה. שמקום. חברתיות. בפעילויות.

או. משותף. לטיול. יציאה. כגון. מארגן,.

ציון.ימי.הולדת..אפשר.לתלות.את.הפער.

זה. מסוג. פעילויות. .— העבודה. בענפי.

והערבים. היהודים. כשליש.מהמשיבים. .

שהם. דיווחו. בהתאמה(. ו-33%. .29%(

כלל.לא.מחליטים.או.מחליטים.במידה.

מועטה.עם.עובדים.בני.הקבוצה.האחרת.

עבודה.. חלוקת. ועל. זמנים. לוחות. על.

העובדים. שיעור. על. מעיד. זה. נתון.

האחרת. הקבוצה. בני. עם. שחולקים.

מרחב.עבודה.משותף.ללא.מגע.מקצועי.
בפועל.

שיעור.העובדים.היהודים.שדיווחו.על. .

עצימות.רבה.עד.רבה.מאוד.של.קשרי.

עבודה.חיוביים.)חלוקת.עבודה.ושיתוף.

היה. האחרת. הקבוצה. בני. עם. פעולה(.

 

מחליטים
יחד על

לו“ז
וחלוקת
עבודה

יש בינינו
שיתוף
פעולה

יש בינינו
ויכוחים

מקצועיים

יש בינינו
תחרות
ומאבקי

כוח
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%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

הידוד מקצועי ביחסי העבודה

כלל לא או במידה מועטה במידה בינונית במידה רבה או במידה רבה מאוד

יהודיםערבים

46%

21%

33%

41%

21%

39%

41%

24%

35%

22%

65%

14%

מחליטים
יחד על

לו“ז
וחלוקת
עבודה

יש בינינו
שיתוף
פעולה

יש בינינו
ויכוחים

מקצועיים

יש בינינו
תחרות
ומאבקי

כוח

59%

12%

29%

83%

14%
3%

10%

23%

66%

7%

92%

1%
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מאפיינות,.על.פי.רוב,.מקומות.עבודה.

בענפי.שירותים.ובענפים.מתקדמים.—.

עובדים. יותר. מועסקים. שבהם. ענפים.

מיועדות. והן. .— מערבים. יהודים.

לעובדים.הקבועים..אף.על.פי.שפעילות.

אף. ואולי. ספונטנית. אינה. זה. מסוג.

הקבוצות,. משתי. העובדים. על. נכפית.

עדיין.יש.בה.הזדמנות.למפגש.במרחב.

משגרת. באופיו. ושונה. יותר. משוחרר.
העבודה.היומיומית.)תרשים.ה/7(	

החברתיים. היחסים. עצמת. באפיון. .

הקבוצה. בני. עובדים. עם. הנוצרים.

האחרת.הפער.בין.הקבוצות.מצטמצם..

כ-30%.בממוצע.מן.העובדים.היהודים.

והערבים.ציינו.שהם.מוזמנים.ומגיעים.

אישיים. או. משפחתיים. לאירועים.

בתדירות. האחרת,. הקבוצה. בני. של.

הן. זה. מסוג. פעילויות. ויותר.. בינונית.

עבודה. יחסי. על. שמירה. שבין. בתפר.

קרובים.. חברות. יחסי. לבין. נאותים.

בכל.זאת.הן.מזמנות.הזדמנות.להיכנס.

בחיים. ולהציץ. הביתיות. לטריטוריות.

החברתי-משפחתי. ובעולם. הפרטיים.

של.בני.הקבוצה.האחרת,.ובכך.מניחות.

תרשים ה/7: באיזו מידה המשפטים הבאים מתארים את מידת השתתפותך בפעילות חברתית מאורגנת 
שבה משתתפים גם עובדים/ות בני/ות הקבוצה האחרת במקום העבודה שלך? 

יוצאים לפעילויות
חברתיות

המאורגנות ע“י
מקום העבודה

מציינים אירועים
אישיים במקום
העבודה: יום

הולדת, נישואין...

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

הידוד חברתי מאורגן במקום העבודה

במידה מעטה או כלל לא במידה בינונית במידה רבה עד רבה מאוד

יהודיםערבים

28%

22%

50%

15%

62%

23%39%

15%

66%

45%

19%

36%

יוצאים לפעילויות
חברתיות

המאורגנות ע“י
מקום העבודה

מציינים אירועים
אישיים במקום

העבודה
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תרשים ה/8: באיזו מידה המשפטים הבאים מתארים את דפוס היחסים החברתיים שלך עם עובדים/ות 
בני הקבוצה האחרת במקום העבודה שלך? 

מתכתבים
בפייסבוק/
וואטס-אפ

נפגשים 
לאחר שעות

העבודה

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

הידוד חברתי במקום העבודה

במידה מעטה או כלל לא במידה בינונית במידה רבה עד רבה מאוד

ערבים יהודים

12%

17%

71%

16%

63%

21%
15%

18%

67%

מגיעים 
לאירועים

משפחתיים/
אישיים

אחד של השני

מתכתבים
בפייסבוק/
וואטס-אפ

נפגשים 
לאחר שעות

העבודה

מגיעים 
לאירועים

משפחתיים/
אישיים

אחד של השני

12%

11%

77%

16%

61%

23%
9%

11%

80%

עוד.רובד.של.היכרות.בנוסף.על.יחסי.
העבודה.64

של. חברים. העובדים. למחצית. קרוב. .

עובדים.בני.הקבוצה.האחרת.בפייסבוק,.

וכחמישית.מכלל.העובדים.גם.מתכתבים.

ברשתות.החברתיות.לא.לצורכי.עבודה..
 20% )בין. מהעובדים. דומה. שיעור.

64.ניתוח שונות חד-כיווני.ANOVA.נעשה למשתני.

לפי. לעבודה. העמיתים. עם. החברתי. הקשר. אפיון.

משתנים. בשני. לאום, ונמצא מובהק סטטיסטית.

בלבד:.ציון.אירועים.אישיים.)0001	p<0(,.פעילות.
	)p<0	0001(.חברתית.מאורגנת

ל-25%(.גם.דיווח.שהוא.נפגש.במידה.

בינונית.ויותר.עם.עובדים.בני.הקבוצה.

נתונים. העבודה.. שעות. לאחר. האחרת.

להתמרה. פוטנציאל. על. מעידים. אלה.

של.יחסי.עבודה.ליחסי.חברות,.אך.הוא.

מהעובדים. מיעוט. בקרב. רק. מתממש.
)תרשים.ה/8(	 
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הערבים. המשיבים. של. מתשובותיהם. .

על.דפוס.היחסים.עם.העובדים.היהודים.

נבדקו.הבדלים.בכל.משתנה.לפי.משתני.

הבדלים. העלה. הנתונים. ניתוח. הרקע..

מובהקים.ועקביים.במשלח.יד..בהתאם.

לדפוס.שחזר.ונשנה.בפרקים.הקודמים,.

משיבים.ערבים,.העובדים.במשלחי.יד.

מכירות,. ועובדי. וסוכנים. מתקדמים.

יותר. הדוקים. עבודה. יחסי. על. העידו.
מבעלי.משלח.יד.בסיסי.)תרשים.ה/9(	 

דפוס. באפיון. האחרונות. השאלות. .

שיחה. של. בהיתכנותה. עסקו. היחסים.

בין.יהודים.לערבים.על.פוליטיקה.ועל.

המצב.הביטחוני..התשובות.מחזקות.את.

טענתנו,.בפרק.הקודם,.בנוגע.למדיניות.

של. דה-פוליטיזציה. של. הדדית.

בממוצע,. כ-12%,. רק. העבודה.. מרחב.

דיווחו. והערבים. היהודים. מהעובדים.

עם. אלו. נושאים. על. משוחחים. שהם.

במידה. האחרת. מהקבוצה. עמיתיהם.
רבה.עד.רבה.מאוד.)תרשים.ה/10(	

תרשים ה/9: באיזו מידה המשפטים הבאים מתארים את דפוס היחסים שלך עם עובדים/ות יהודים/ות 
במקום העבודה שלך?

)משיבים ערבים, ״במידה רבה״ ו ״במידה רבה מאוד״(

ים
יב

ש
המ

 %

לו“ז וחלוקת
עבודה

משלח יד מתקדםמשלח יד בסיסי סוכנים ועובדי מכירות

סומכים
אחד על השני

21%
14%

8%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

19%
15%

8%

58%

46%

30%

58% 58%

36%

מגיעים לאירועים
משפחתיים

נפגשים לאחר
שעות העבודה
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״כל.עובד.לבד.וכלום.חוץ.ממילת.בוקר.

בצורה. לפעמים. ״מתייחסים. טוב״,.

טובה.ולפעמים.בצורה.רעה,.תלוי.במצב.
הפוליטי.והביטחוני״..

מרבית.המשיבים.היהודים.תיארו.קשר. .

חיובי.והדדי:.״יחסים.נוחים,.יש.כבוד.

הדדי״,.״יחסים.טובים.ומצוינים״,.״יחסי.

כבוד.והערכה״,.״יחסים.טובים.מאוד,.

הערבים,. לבין. ביני. טוב. ויחס. הבנה.

אפשר.להגיד.יחסים.מעולים״,.״שיתוף.
פעולה.וחתירה.למטרה.משותפת״.

התבקשו. בשאלון. הפתוחה. בשאלה. .

היהודים. יחסי. את. לתאר. הנשאלים.

והערבים.במקום.עבודתם..מתשובותיהם.

ניתן.לעמוד.על.הבדלי.התפיסה.של.כל.

במקום. ההידוד. ליחסי. בנוגע. קבוצה.
העבודה..

המשיבים. רוב. הדגישו. הקשר. בתיאור. .

ואת. שבו. התועלתי. הצד. את. הערבים.

שטחיות.הצד.החברתי:.״קשר.של.בואו.

נסיים.את.העבודה.בשביל.ללכת.הביתה״,.

״קשר.רגיל.קיים.של.אינטרסים.בלבד״,.

״קשר.לעבודה.בלבד.וחברות.שטחי״,.

ים
יב

ש
המ

 %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

13% 14%

משוחחים על פוליטיקהמשוחחים על המצב הבטחוני

11% 10%

יהודיםערבים

תרשים ה/10: באיזו מידה המשפטים הבאים מתארים את דפוס היחסים שלך עם עובדים/ות 
בני הקבוצה האחרת במקום העבודה שלך?

)״במידה רבה״ או ״במידה רבה מאוד״( 
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עדויות מקבוצות המיקוד ומראיונות העומק האיכותניים 

היהודים. של. המיקוד. קבוצות. משתתפי.

והערבים.התבקשו.לספר.כיצד.הם.מאפיינים.

הקבוצה. בני. עם. שלהם. העבודה. יחסי. את.

עדויות של עובדים ערבים על יחסים בלתי פורמליים עם עמיתים יהודים

מחו. הערבים. של. המיקוד. בקבוצות.

יודע. )״אני. השאלה. עצם. על. המשתתפים.

מה.אתה.רוצה.לשמוע״(,.מפני.שלפי.דעתם.

היא.מעידה.על.ציפיית.החוקרים.שהם.יציירו.

מראית.עין.של.דו-קיום.במקומות.העבודה..

הייתה. זה. בנושא. בדיון. השלטת. הנימה.

אין. הקיים. הפוליטי. שבמצב. .— החלטית.

באמת.יחסי.חברות.עם.יהודים.ולא.יכולים.

מקצין. זה. רוח. הלך. חברות.. יחסי. להיות.

השאלונים.. בסקר. שהראינו. המגמות. את.

בקבוצות.הערביות.הדוברים.הבולטים.נשאו.

והביעו.ספקנות,. דברים.בעלי.אופי.לאומי.

עם. חברות. ליחסי. התנגדות. ואף. חשדנות.

יהודים,.ודבריהם.השפיעו.על.המשתתפים.

הייתה. אלה. בקבוצות. זאת,. בכל. האחרים..
גם.עמדת.מיעוט.

מהדיונים.בקבוצות.המיקוד.של.הערבים.

בפני. לחסמים. באשר. תמות. מספר. עלו.

יהודים. עם. פורמליים. בלתי. יחסים. טיפוח.

הוא. שעלה. מרכזי. חסם. העבודה.. במקום.

הפער.בדרג.העבודה,.מפני.שלא.אחת.הוא.

מעיד.גם.על.פער.מעמדי.בין.העובדים.)חוץ.

מאשר.במצב.של.תת-תעסוקה(..כך.למשל.

מפגש.אקראי.בין.פקיד.יהודי.למנקה.ערבי.

)או.להפך(.לא.מניב.בדרך.כלל.יחסי.עבודה.

או.הזדמנות.לפיתוח.יחסי.חברות..בשאלון.

אין. הערבים. מהעובדים. לכ-40%. כי. עלה.

עבודה. יחסי. בלבד. מעטה. במידה. או. כלל.

כלשהם.—.חיוביים.או.שליליים.—.עם.עובדים.

יהודים.)תרשים.ה/6(..הם.עובדים.במרחב.

עבודה.יהודי,.אך.לא.באים.במגע.משמעותי.

להם. שאין. מפני. אם. יהודים,. עמיתים. עם.

עמיתים.יהודים.בדרגים.הקרובים.להם,.אם.

מפני.שאין.להם.שום.ממשק.עבודה.משותף.

עמם..דוגמה.להיעדר.קשר.שמענו.בתיאורה.

במפעל. עובדת. .,43 בת. ערבייה,. ב׳,. של.
באזור.התעשייה.עטרות:

בתוך. בכלל. קשרים. לי. היה. ״לא.

העבודה,.אני.הלכתי.לעבוד.ולא.יותר..

מחוץ. ]לעשות. דחוף. משהו. לי. יש. אם.

לעבודה[.אז.היו.נותנים.לי.לצאת.והיו.

שהעבודה. רוצים. הם. כי. אתי,. זורמים.

]עובדים[. רק. לעבוד.. תמשיך. שלהם.
ערבים.היו.מסביב״.

עם. קשרים. על. או. יחסים. על. נשאלה. ב׳.

עובדים.יהודים.ותשובתה.מעידה.על.דפוס.

הידוד.קוטבי.ומזערי..הקשר.הוא.בעל.אופי.

של.יחסי.מרות.בין.מעבידים.לעובדת,.וגם.

במהות. מתמצה. אינו. הגומלין. יחסי. תוכן.

יציאה. )אישור. בנהליה. רק. אלא. העבודה.
מהעבודה(..

עמם. חברה. קשרי. נוצרו. ואם. האחרת,.
במקום.העבודה..
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עובדים. בין. החברות. קשרי. סוגיית.

מאוד.. וטעונה. מורכבת. לערבים. יהודים.

קשרי. יוצרים. שלא. אנשים. יש. אחד. מצד.

חברות.במקומות.העבודה.שלהם,.ללא.קשר.

אחר. מצד. עמיתיהם.. של. ללאום. או. לדת.

יצירת. מאפשרות. העבודה. סביבות. כל. לא.

למדוד. הדרך. וגם. ואמתיים,. כנים. קשרים.
חד- אינה. עומקם. ואת. חברתיים. קשרים.
משמעית..השתתפות.באירועים.משפחתיים.
או.אפילו.במפגשים.מחוץ.לשעות.העבודה.
אך. אמת,. קרבת. על. בהכרח. מעידה. אינה.
השתתפות.או.אי-השתתפות.באירועים.אלה.
פוליטית.. למתיחות. ברומטר. משמשת. כן.
בשנים. הערבים,. המרואיינים. לטענת.
מאפשר. לא. הביטחוני. המצב. האחרונות.
לאירועים. להגיע. היהודים. למוזמנים.
ביישובים. או. העיר. במזרח. משפחתיים.

ערבים.אחרים:

״לדודים.שלי.ואבא.שלי,.שעבדו.בתוך.

ישראל.ומערב.העיר.לפני.20.שנה,.היו.

אבל. באים.. והיו. חתונות. והיו. חברים.

7-5.שנים.במערב. אני.עובד. אנחנו....

ירושלים,.בתקופה.הזאת.יש.בלגן,.יש.

בעיה.פוליטית.בארץ,.אז.קשה.להזמין.

מישהו.לשועפאת..למשל.החתונה.שלי.

מהמשפחה. חצי. כי. ברמאללה. עשיתי.

שמה,.אז.לא.יכול.להזמין,.אז.מהתחלה.
לא.מזמין.אותו.והוא.לא.מזמין.אותי״.

)מ׳,.ערבי,.בן.32,.נהג.בחברת.הסעות(

כמובן.גם.הסלמה.במצב.הביטחוני.מעיבה.

על.יחסי.העבודה.בין.שתי.קבוצות.העובדים..

סוציאלית. עובדת. ח׳,. זאת. מתארת. כך.
יהודייה.בעיריית.ירושלים:

העובדים. ]עם. אתם. שלי. ״הקשר.

הערבים[.מאוד.מאוד.קרוב,.את.רובם.

טובים.. חברים. להחשיב. יכולה. אני.

העבודה,. לשעות. מעבר. שהוא. קשר.

אני. מהעבודה.. חברים. ארבעה. לפחות.

של. סוג. איזשהו. שפיתחנו. חושבת.

הומור.לנוכח.המצב,.זאת.אומרת,.אם.

צריך.לחתוך.עוגה.עם.סכין.אז.אני.לא.

לו:. אגיד. ואני. לערבי. זה. את. אעביר.

לא. אני. כי. הסכין. את. לך. מעבירה. לא.

יודעת.מה.תעשה.איתה..כל.מיני.דברים.

כאלה.שמאוד.עוזרים.לנו.להתמודד.עם.

המצב..מה.שכן.—.אנשים.שלא.מכירים.

הם. אז. שחדשים. או. הזה. ההומור. את.

נבהלים..הייתה.לי.למשל.קולגה.שביום.

שהיה.את.הפיגוע....שני.פיגועים.ביום.

ואמרה. לי. קראה. פשוט. היא. אז. אחד,.

לי:.ח׳,.אני.מפחדת,.מה.אומר.לך..שהם.

לא.יתהפכו.עלינו,.אני.לא.יודעת..היא.
 SMS.עזבה.את.העבודה.מוקדם.ושלחה
שהיא.לא.מוכנה.לעבוד.יותר.ועזבה.את.

העבודה״.

של. בהקשר. שעלתה. בולטת. סוגיה. מנגד,.

רצון. חוסר. היא. יהודים. עם. חברות. יחסי.

לפתח.קשרי.חברה.במקום.העבודה.או.עם.

מלצר. ערבי,. ס׳,. זאת. מתאר. כך. יהודים..
במלון.במערב.ירושלים:

היהודים,. עם. יחסים. לי. היו. ״לא.

בעבודה.אין.הבדל.בין.העובדים,.ואם.

אצלי. הודי. או. ערבי. או. יהודי. היה. זה.

את. עושה. אני. עבודה,. היא. העבודה.

העבודה.שלי.וזהו..יש.אנשים,.ערבים.

ויהודים,.שאכפת.להם.רק.העבודה,.ויש.
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מעוניין. אני. מבטים.. שנועצים. כאלה.

ואני. העבודה,. במקום. רק. שהקשרים.

הקשרים. לגבי. העבודה. מחוץ. חופשי.

שלי.ואני.לא.מעוניין.לפתח.קשרים.עם.
הערבים.או.היהודים״.

לאירועים. מללכת. שנמנעים. אנשים. יש.

יש. בהם. שבהשתתפות. מפני. משפחתיים.
משום.חציית.קווים:

״יש.יהודייה.מהעבודה.שהזמינה.אותי.

לחתונה.של.הבת.שלה,.רציתי.בהתחלה.

ללכת,.אך.בסוף.לא.הלכתי..אני.חושב.

במקום. להישאר. צריכה. שהעבודה.

העבודה״,.או.״יש.קשרים.טובים.דרך.

]לחבר. אליו. מתקשר. אני. העבודה,.

היהודי[.להגיד.לו.חג.שמח.והוא.מתקשר.

אליי,.אבל.חוץ.מזה.אין....אין.בכלל..

העבודה. מקום. את. עזבתי. אם. אולי.

כי. לא.מתקשר,. ואני. לא.מתקשר. הוא.

הקשר.בינינו.לא.כל.כך.חזק,.אז.זאת.
הבעיה״.

חולים. בקופת. אח. .,27 בן. ערבי,. )נ׳,.
במערב.ירושלים(

הסבר.אחד.להסתייגות,.של.חלק.מהעובדים.

הערבים,.מיחסי.חברות.עם.עובדים.יהודים.

מסוג. ביחסים. הרואה. מבט. בנקודת. טמון.

זה.קשר.מזויף.ולא.אמתי..כך.מסביר.זאת.

במזרח. קהילתי. עובד. .,29 בן. ערבי,. ב׳,.
ירושלים:

ליהודי,.חבר.שלי,. אני.אומר. יום. ״כל.

חבר,. לא. הוא. בסוף. אבל. שלי!!. אח.

אני. אבל.... צודק,. לא. בגלל.שאני. לא.

מרגיש.שהוא....הם.]היהודים[.עובדים.

צדק. יש. אם. לעבוד,. צריכים. הם. כי.

חבר. שהוא. מרגיש. לא. אני. חברתי....

לו. אומר. שאני. למרות. ]היהודי[. שלי.

את.זה.כל.הזמן..זאת.לא.אומרת.שהם.

אתה. איך. אבל. אויבים,. ]היהודים[.

רוצה.שנהיה.חברים.ואתה.לוקח.לי.כל.
זכויותיי?״

מנהל. סגן. הוא. .,37 בן. לקבוצה,. חברו. ע׳,.

אחזקה.בבית.מלון.במערב.העיר,.וגם.הוא.
העיר.על.כך:

״העם.הפלסטיני.חי.תחת.כיבוש.יהודי.

מלפני.48.ועד.עכשיו,.מאז.כוחות.אצ״ל.

וההגנה.טבחו.בפלסטינים.ב-48.ונכנסו.

לכפרים.וטבחו.בנו,.ומה.שקרה.בגדה.

ובירושלים.ב-67..תשמע,.יש.חברים,.

אבל.יש.משהו.בינך.לבינם.משהו.עומד,.

יש. אבל. מדברים,. צוחקים. כן. חברים.
משהו.היסטורי״.

כפי.שהדגמנו.בפרקים.הקודמים,.גם.בסוגיה.

זו.הייתה.דעת.מיעוט.של.נשים.שהשתתפו.

בקבוצות.המיקוד..מדבריהן.עלתה.התנגדות.

זה. החברות.. יחסי. בסוגיית. לדון. פחותה.

במכון. טלפנית. ערבייה,. פ׳,. של. תיאורה.
סקרים.במערב.ירושלים:

הולכים. לפעמים. אנחנו. ״בעבודה.

יש. קצר.. טיול. ממילא. לקניון. ]ביחד[.

לנו.חבר.ששומר.על.כולם,.הוא.שומר.

שואל. תמיד. ויהודיות,. ערביות. על.

הלכתי. גם. בסדר.. הכול. אם. אותנו.

לחתונה.של.חבר.וחברה.שלי.]יהודים[.
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וגם.יש.לי.תמונות.]מתלהבת[..היה.על.
הים.ביפו....חבל.על.הזמן״.

ממשלתי. במשרד. המועסקת. ערבייה. ר׳,.

לרוח. התנגדות. הביעה. העיר,. במערב.

רוב. שבה. המיקוד. בקבוצת. הדברים.

יחסי. של. היתכנות. נגד. יצאו. הדוברים.
חברות.עם.יהודים:

יחסים. בינינו. יש. משפחה,. ״אנחנו.

חמים..אין.דבר.כזה.יהודי.וערבי,.]רק[.
יהודי- הזה. החסם. את. בונה. אתה. אם.
ערבי..אני.לומדת.עם.יהודים.וערבים,.
אני.חושבת.שהיחסים.שלי.עם.היהודים.
יותר.טובים.מהערבים,.כי.זה.לא.קשור.

לבנאדם. קשור. אלא. ליהודים-ערבים.
עצמו״.

ניתן. המשתתפות. שתי. של. מדבריהן.

לעבודה. היציאה. להבין.שבתפיסתן.תהליך.

במגזר.היהודי.הוא.תהליך.חיובי,.ביסודו,.

והאישיות. המקצועיות. ההזדמנויות. בשל.

לשער. אפשר. ערביות.. לנשים. מזמן. שהוא.

לבן,. צווארון. של. בעבודות. שהשתלבותן.

לעובדים. דומה. בדרג. מועסקות. הן. שבהן.

על. חיובית. לדעה. היא. גם. תורמת. יהודים,.

יחסים.בלתי.פורמליים.עם.עמיתים.יהודים.
בעבודה..

עדויות של עובדים יהודים על יחסים בלתי פורמליים עם עמיתים ערבים

למשיבים.היהודים.על.השאלונים.ולמשתתפים.

עמדות. היו. המחקר. בקבוצות. היהודים.

שתי. עלו. ובשיחה. זו,. בסוגיה. אחרות.

תמות.עיקריות:.פער.מעמדי.ותרבותי.בינם.

קשר. יצירת. מונע. הערבים. העובדים. לבין.

מונע. פוליטי-לאומי. ופער. אמתי;. חברות.

לקשרים. שטחיות. חברויות. של. התפתחות.

משמעותיים..ובדומה.למשתתפים.הערבים,.

גם.היהודים.ציינו.קושי.לפתח.קשרים,.חוצי.

דרגי.עבודה,.עם.עובדים.ערבים.שאין.הם.
באים.אתם.במגע.ישיר.בעבודה:

המנקה. של. השם. את. יודעת. לא. ״אני.

אבל. ששמעתי. להיות. יכול. אצלנו,.

לא....אני.מתנצלת,.אני.צריכה.לעשות.

יותר.מדי. יוצרת. לא. אני. בית.. שיעורי.

ושלום. מתודה. חוץ. אתו. אינטראקציה.

וכדומה,.גם.כי.אני.שקועה.בעבודה.וגם.

כי.אני.מרגישה.שאולי.הוא.בא.לתקתק.
את.העבודה.וללכת״..

)ה׳,.יהודייה,.בת.30,.עובדת.סוציאלית.
בעיריית.ירושלים(

״הצוות.במטבח.מורכב.מעובדים.ערבים.

שהממשק. כך. יהודים,. הצוות. ושאר.

במהלך. הדינמיקה. בעניין. הוא. היחיד.
המשמרות.במסעדה״.

במושבה. במסעדה. מלצר. )יהודי,.
הגרמנית(.
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״בעיקרון.יש.חלק.מהם.שהיחסים.אתם.

הם.טובים.מאוד.ברמה.החברית.מחוץ.

יחסים. הם. הרוב. אך. העבודה,. לשעות.
לעבודה.בלבד״.

)יהודי,.מוכר.במתחם.התחנה(.

אתנית. וחלוקה. מעמדי. פער. של. שילוב.

)דה-פקטו(.של.התפקידים.בעבודה.מקשה.

על.יצירת.תקשורת.אישית..ר׳,.יהודי,.בעל.

תלפיות,. התעשייה. באזור. רהיטים. חנות.

עבודתו. במקום. היחסים. מרקם. את. מתאר.

ללא.כחל.וסרק..הוא.מעסיק.במחסן.חנותו.או.
בהובלות.כמה.עובדים.ממזרח.ירושלים:

״יחסי.העבודה.תקינים.כי.אנשים.באים.

הפוליטיות. הבעיות. את. ולשים. לעבוד.

בין. מעמדי. פער. יש. שני. מצד. בצד..

שלהם. התפקידים. לערבים.. היהודים.

נמוכים.יותר.והמשכורות.נמוכות.יותר..

הם.יודעים.את.זה.וחשים.עצמם.כעובדים.

סוג.ב׳..זה.תלוי.במקום.העבודה,.אבל.

יותר,. קשה. עובדים. הם. המציאות.. זו.
יותר.שעות,.ומרוויחים.פחות.כסף״.

בראיונות.עלו.מעט.מאוד.עדויות.על.חברות.

במקומות. לערבים. יהודים. בין. קרובה.

טווח. ארוכת. חברות. כלומר. העבודה,.

על. לאומי-דתי,. קרע. על. לגשר. שמצליחה.

הקהילות.. שתי. בין. אמון. חוסר. ועל. פחד.

רצון. הביעו. היהודים. מהמשתתפים. חלק.

ולקשור. להתקרב. ממומש(. בלתי. )לעתים.

הערבים. העובדים. עם. אישיים. קשרים.

מעמת. זה. מאמץ. אך. עבודתם,. במקומות.

אותם.עם.המציאות.הפוליטית-כלכלית..כך.
מתאר.זאת.א׳,.יהודי,.יועץ.עסקי:

״הבחור.]הערבי[.השני.במקום.העבודה.

שלי.הוא.המנקה,.וגם.אתו.אני.בקשר.—.

אני.פותח.אתו.בשיחות.ממש.והוא.מגיב,.

שהוא. נראה. וזה. פעולה. משתף. הוא.

חוטף.]סובל[.פעמיים.—.פעם.אחת.כי.

הוא.ערבי.ופעם.שנייה.כי.הוא.מנקה,.

ונראה.שהוא.מאוד.נהנה.וגם.אני.נהנה.

להתייחס.אליו.כאל.בנאדם.קודם.כול,.
ויש.לי.איזשהו.תועלת.מזה״.

תיאור.זה.מעיד.על.רצונו.של.א׳.להתחבר.

לפער. מודעותו. אף. על. הניקיון. לעובד.

אחרים. גם. ביניהם.. והמעמדי. הפוליטי.

בקבוצות.המיקוד.דיברו.על.ניסיונם.להפיל.

עם. אישיים. יחסים. וליצור. החסמים. את.

היה. .,32 בן. יהודי,. פ׳,. ערבים.. עמיתים.

מנהל.משמרת.במסעדה.בעמק.רפאים..הוא.

מתאר.את.החסמים.המונעים.ניסיונות.לפתח.
חברות.חוצה.קהילות:

בין.המלצרים. גדול. גיבוש.מאוד. ״היה.

וגם.בין.הצוות.והבעלים,.רוב.החבר׳ה.

אני. טובות,. שנים. כמה. שם. עבדו.

חמש.—.מהפתיחה.עד.הסגירה.—.כאילו.

המסעדה.. את. וסגרתי. פתחתי. ממש.

דיבר. לי. נראה. ממש. לא. אחד. ואף.

׳פוליטית׳.. כאילו. הסיטואציה,. על.

יהודים. ]בין. חברויות,. שם. נוצרו. כן.

שאנחנו. חברות. של. סוג. זה. לערבים[.

מדברים.ביחסים.טובים,.מדי.פעם.יש.

׳על.האש׳.פעם.בכמה.זמן,.או.אולי.היה.

שם.איזה.יציאה.לבירה.או.שתיים.כזה.

ממול.)היה.פעם.בר.במושבה,.נעלם(..

אינטראקציה,. איזושהי. הייתה. כן.

היה. שהבן. משפחה. הייתה. נגיד,. אני.
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שוטף. היה. שלו. אח. זה. אחרי. טבח,.

של. מונית. הנהג. היה. שלו. אבא. כלים,.

בזכות. ודווקא. בלילה,. העובדים,.

האבא.—.איכשהו,.התפיסה.שלי.כלפי.

הערבים[. ]אצל. המשפחתי. הכבוד. כל.

השתנתה....כשהאבא.נכנס.יש.לך.מין.

מישהו. איזה. אליך. בא. כאילו. הרגשה.

מכובד,.הוא.גורם.לך.להרגיש.בטוח..לא.

יודע.למה..אולי.זה.כריזמה.שלו..ורק.

יותר. אותם. לכבד. התחלתי. זה. בזכות.

בעיקר,.כי.ראיתי.את.הכבוד.המשפחתי.

ביניהם..אחרי.שכנועים.רבים.כן.הייתי.

לבוא. פחדתי. תור.. באבו. בבית. אצלם.

אחרי.שראיתי.שברחוב.שלהם.זורקים.

אבנים....אירחו.אותי.בצורה.מטורפת,.

ככה. אחד. אף. אארח. לא. בחיים. אני.

אחמ״ש. גם. לפני. היה. הזאת.. ברמה.

]אחראי.משמרת[.שהיה.שם,.כי.הוא.גם.
התחבר.אליהם..

מראיין:.אתה.בקשר.אתם?

פ׳:.כבר.לא,.אבל.אני.רואה.אותם.מדי.

פעם,.הם.כולם.מתגלגלים.במושבה.בין.

אולי. חוזרים,. עוזבים,. כזאת,. עבודה.
באים.עם.מצב.רוח.שונה״.

הרבה. המורכבות. על. מעיד. פ׳. של. סיפורו.

לערבים. יהודים. בין. אישי. קשר. שבבניית.

בביקור. החשש. הירושלמית.. במציאות.

שאמורים. מרכיבים. אינם. והחד-פעמיות.

קשה. ולכן. חברית,. יחסים. במערכת. להיות.

יהודי. מלצר. י׳,. זה.. מסוג. קשר. להגשים.

קשר. על. סיפר. העיר,. במערב. במסעדה.

טבח. לבין. בינו. שנוצר. משמעותי. חברות.

חזק. בקשר. שגם. מעידים. ודבריו. ערבי,.

יחסי. סוגיות. המחנות. בין. חוצצים. ועמוק.
הכוח.והפערים.הפוליטיים.

״אני.עובד.עם.עוד.טבח.ערבי,.קוראים.

הכי. החברים. אחד. והוא. ג׳מאל. לו.

בכלל,. מייצג,. לא. הוא. שלי.... טובים.

אם. יודע. לא. אני. ישראלי.... יותר. הוא.

ישראלי,. יותר. שהוא. לומר. יכול. אני.

דבר. של. בסופו. משנה.. לא. זה. אבל.

הוא.בא.מהחברה.ערבית,.גדל.בחינוך.

לזה. אקרא. לא. שיש.... ברור. .— ערבי.

פערים,.אבל.הבדלים.ב....בהתנהלות,.

אבל.בסדר.—.הוא.בא.מחברה.ערבית,.

דברים.מגניבים.כאילו..אני....אם.היה.

ואשכנזי,. ספרדי. חבר. כמו. חבר.... לי.

אחד.אוכל.גפילטע.ואחד.אוכל.מושט,.

לא.יודע..קיצור,.הוא.חבר.ממש.טוב,.

קשה.לי.להגיד.משהו.יותר.מזה.כי.הוא.

מסוג.החברים.שגם.הייתי.רוצה.להמשיך.

להיות.חבר.שלו.בהמשך,.אנחנו.מתראים.

על.בסיס.כמעט.יומיומי,.למרות.שאני.

מייצג. לא. הוא. עובד.שם.. כבר.בקושי.

כי.הוא.שוחה.במעלה.הזרם.כל.החיים.

שלו,.הוא.צריך.להיאבק.בשביל.להיות.

ישראלי..הוא.דובר.עברית.כשפת.אם,.

יותר.טוב.מערבית,.הערבית.שלו.יותר.

שוחה. הוא. אבל. מהעברית,. גרועה.

במעלה.הזרם,.וגם.כשהוא.בבית.ויושב.

עם.חברים.שלו.הוא.פחות.מרגיש.בנוח.

עם.החברים.הערבים.שלו,.יותר.מאשר.

המציאות. וזו. שלו,. היהודים. החברים.
שלו״.

הקרובה. שהחברות. ניכר. י׳. של. בדבריו.

לא. התאפשרה. לג׳מאל. בינו. שנרקמה.
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לחברה. ג׳מאל. בזכות.התקרבותו.של. מעט.

חבריו. שלדעת. התקרבות. הישראלית,.

הלאומית. זהותו. חשבון. על. באה. היהודים.

במילים. שלו.. המוצא. לקהילת. וזיקתו.

הוא. קרובה. חברות. של. המחיר. אחרות,.

הלאומית-תרבותית. זהותו. על. מה. ויתור.

של. לזהותו. והתקרבות. החברים. אחד. של.

החבר.בן.הקבוצה.האחרת..אם.כן,.קשר.זה.

של.קרבה.מלמד.דווקא.על.הפער.העצום,.

עמיתים. בין. עליו,. לגשר. ניתן. לא. שכמעט.

לעבודה.במציאות.של.סכסוך.לאומי-אתני.
אלים.ומתמשך..

סיכום 

הכמותיים. הנתונים. ממצאי. בעזרת.

מוטיבים. כמה. לאתר. ניתן. והאיכותניים.

רבות. יחסים. מערכות. שמאפיינים. עיקריים.

בין.עמיתים.יהודים.לערבים.במקומות.עבודה.
משותפים.במערב.ירושלים,.ואלו.הם:.

כורח הנסיבות: נסיבות.כלכליות-פוליטיות.

הן.שהביאו.יהודים.וערבים.למרחב.עבודה.
אחד..אף.על.פי.שהעיר.התאחדה.ב-1967, 
יהודים. בין. מרחבית. היבדלות. תהליכי.
דווקא,. הפרדה. גרמו. בירושלים. וערבים.
ובני.הקבוצות.לא.רק.שאינם.רגילים.לחיות.
מנסים. הם. משותפים,. במרחבים. ולפעול.
להימנע.מכך.ככל.האפשר..אם.כן,.העבודה.
המשותפת.היא.פועל.יוצא.של.קיטוב.כלכלי.
התלות. ביחסי. וגוברת. הולכת. ושל.החמרה.
הכלכלית.בין.שני.חלקי.העיר..הקושי.הטמון.
הסלמה. של. בתקופות. מתעצם. במפגש.
וגורר. האוכלוסיות. בין. ובאלימות. במתח.
בהיעדר. הדדיים.. ורתיעה. פחד. הקצנה,.
של. ארגוני. ייעוץ. או. הכוונה. מדיניות,.
הרשויות.מתגבשים.כללי.התנהגות.ודפוסים.
שתכליתם.לצמצם.את.רמת.החיכוך.ולהרגיע.
האינטרסים. העבודה.. במקום. הרוחות. את.
הכלכליים.המשותפים.למעסיקים.ולעובדים.

אופיו. על. לגשר. רוב,. פי. על. מצליחים,.

עבודה. שגרת. ולשמר. המפגש. של. הכפוי.
פורייה.ותקינה.

הבולטת. האסטרטגיה. דה-פוליטיזציה:.

ביותר.ליצירת.מרחב.עבודה.תקין,.המגשר.

על.המתח.הבין-קבוצתי.ועל.חוסר.האמון,.

למרחב. והדדי.לעשות. היא.מאמץ.מתמשך.

הציבורי.דה-פוליטיזציה..במקומות.עבודה.

משוחחים. לא. הקבוצות. שתי. בני. רבים.

המצב. על. או. פוליטיקה. על. אלה. עם. אלה.

נוהל. ממסדת. ההנהלה. לעתים,. הביטחוני..

מודעת. בחירה. זוהי. ולעתים. בכללים. זה.

של.העובדים.עצמם..כך.נוצר.מרחב.מנותק.

ומוגן,.כביכול,.מן.המשמעויות.הפוליטיות.

העבודה. על. ומהשלכותיהן. הרחבות.

ויכוח. .— פוליטי. ויכוח. ונמנע. המשותפת.

שעשוי.לשבש.את.שגרת.העבודה,.להבליט.

ולעמת. החברתיים-כלכליים,. הפערים. את.

את.העובדים.עם.המשמעויות.הלאומיות.של.

יחסי.העבודה.הקוטביים.ועם.משקעי.העבר.
הקשורים.לסכסוך.הלאומי..

תפיסות סותרות של המציאות:.הפער.בין.

המרואיינים.היהודים.לערבים.באפיון.קשרי.



108

מבעד לתקרת זכוכית: פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

109

לראות.בשגרת.העבודה.התקינה.של.יהודים.

וערבים.בצוותא.עדות.לדו-קיום.או.הצדקה.
לריבונות.ישראלית.בירושלים.המאוחדת.

ופריצתם:  לאישי  המקצועי  בין  גבולות 
אסטרטגיה.אחרת.של.העובדים.היא.שמירה.
שיפלשו. בלי. מקצועיים. עבודה. יחסי. על.
למרחב.האישי..רוב.העובדים.היהודים.לא.
מפתחים.קשרי.חברה.או.קשרים.אישיים.עם.
העובדים.הערבים,.במודע.או.שלא.במודע..
אמנם.במקרים.רבים.זהו.תוצר.של.היעדר.
דרגי. של. יוצא. פועל. .— מינימלי. הידוד.
עבודה.שונים.ושל.קשיי.שפה.ופערי.תרבות.
הפקיד. בין. גומלין. יחסי. היעדר. )למשל.
אך. .— הערבייה(. הניקיון. לעובדת. היהודי.
גם.במקומות.שבהם.יהודים.וערבים.עובדים.
בצוותא.או.בדרגי.עבודה.קרובים,.העדויות.
מלמדות.שיש.חסמים.רבים.המונעים.מיחסי.
לכדי. להתפתח. פוריים. או. תקינים. עבודה.
החסמים. משמעותיים.. אישיים. קשרים.
של. חשש. לסכסוך:. שקשורים. קשיים. הם.
פערים. ערבית,. לשכונה. להיכנס. יהודים.
המציאות,. ובתפיסת. הלאומיות. בעמדות.
והתנגדות. משבר,. בעתות. מאכזבה. חשש.
בין-. חברתיים. לקשרים. פוליטית-דתית.
דתיים..על.רקע.זה.מתבלטים.המקרים.הלא.
הסקר(. על. מהמשיבים. )כ-20%. מעטים.
שבהם.התפתחו.יחסי.העבודה.ליחסי.רעות..
שעות. במשך. משותפת. שעבודה. מתברר.
הדדית. ומשיכה. וסקרנות. יום,. יום. רבות,.
להכיר.ולחבור.זה.לזה,.מצליחות.לא.אחת.
והפנימיים. החיצוניים. החסמים. את. לפרוץ.
וליצור.התקרבות.אישית.בתקופת.העבודה.

המשותפת,.ואולי.גם.אחריה.

במקומות. החברתיים. והיחסים. העבודה.

העבודה.הוא.פער.ניכר.ועקבי..בעוד.שרוב.

במונחים. הקשר. את. מגדירים. היהודים.

קשר. בו. רואים. הערבים. רוב. חיוביים,.

תועלתי.בלבד..תפיסה.זו.עולה.בקנה.אחד.

עם.החסמים.הפוליטיים.והלאומיים.בחברה.

קשרים. יצירת. המסכלים. הפלסטינית,.

כך. )על. יהודים-ישראלים. עם. חברתיים.

החיובית. בראייה. לזלזל. אין. הבא(.. בפרק.

מעידה. היא. שכן. היהודים,. העובדים. של.

בחיוב. הרואה. כוללת. תפיסה. על. בבירור.

שילוב.של.ערבים.במקומות.העבודה,.אולם.

הפער.בין.תפיסות.שתי.הקבוצות.מעיד.על.

היעדר.תקשורת.אותנטית.ביניהן.ועל.עמדה.

לתפיסת. בהתאם. לב. הרהורי. המייצגת.

עם. היחסים. על. שלהן. המקדמית. העולם.

בני.הקבוצה.האחרת..מעסיק.או. העובדים.

העובד. עם. יחסיו. את. המציג. יהודי. עובד.

״כולנו. במילים. העבודה. במקום. הערבי.

בין. אפליה. כאן. ״אין. או. אחת״. משפחה.

יהודים.וערבים״,.מעיד.על.רצון.כן.לחיים.

בדו-קיום.)ולו.זמני(.במרחב.העבודה,.אך.

אפשר.לראות.ביחס.המגונן.של.המעסיקים.

ושל.הקושי. היהודים.הבנה.של.המורכבות.

בסביבה. הפלסטינים. המועסקים. של.

ביקורתית. פרשנות. ישראלית-יהודית..

או. המעסיקים. בגישת. לראות. עשויה. יותר.

הכוח. מיחסי. התעלמות. היהודים. העובדים.

יחסי. את. הַמְבנים. הפוליטיים-כלכליים.

שמקורה. התעלמות. .— הבסיס. מן. העבודה.

אידיאולוגית. בתפיסה. או. מודעות. בהיעדר.

הכפויה. השליטה. עם. מתמודדת. שאינה.

ירושלים. מזרח. על. הישראלי. השלטון. של.

הנגזרים. הסוציו-כלכליים. הפערים. ועם.

עשויים. אלו. ועובדים. מעסיקים. ממנה..
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השפעת העבודה המשותפת על עמדות ותפיסות טרומיות

ומעלה. בינונית. במידה. ציינו. הערבים.

שהעבודה.במרחב.היהודי.חוללה.בהם.
שינוי.לטובה.או.לרעה.)תרשים.ו/1(	 

שבמרבית. היא. הנתונים. משמעות. .

אין. המקרים.לעבודה.במרחב.המשותף.

השפעה.על.העובדים.הערבים.או.שהיא.

רק.מחזקת.את.העמדות.או.את.התחושות.

שהתחילו. קודם. להם. שהיו. הטרומיות.
לעבוד.במרחב.המשותף..

השפעת. הערבים,. לעובדים. בהשוואה. .

העבודה.במרחב.המשותף.על.עמדותיהם.

היהודים. העובדים. של. ותפיסותיהם.

בדומה.למשיבים. יותר.. חיובית. הייתה.
הערבים.רוב.המשיבים.היהודים.—.65% 
בממוצע.—.לא.הושפעו.כלל.מהעבודה.
במרחב.המשותף,.אולם.מנעד.התשובות.
שונה..31%.עד.55%.מן.העובדים.היהודים.
ציינו.שלמפגש.הייתה.השפעה.חיובית,.
התפיסות. על. ויותר,. בינונית. במידה.
עמדותיהם. על. או. שלהם. הפוליטיות.
ציינו.שלמפגש. כ-19%. ורק. הרגשיות,.
הייתה.השפעה.שלילית.במידה.בינונית.
הערבים,. העובדים. כמו. שלא. ויותר.65.
דפוסי. את. במעט. אך. שינה. המפגש.
הביטחון. תחושת. את. או. הפעילות.
העיר,. במזרח. היהודים. העובדים. של.

65.עקב.תקלה.בשאלון.העובדים.נמדדה.ההשפעה.

השלילית.רק.בשאלה.אחת.ולא.בשתיים.

בהשפעת. דנה. האחרונה. המחקר. שאלת.

ותפיסות. עמדות. על. המשותפת. העבודה.

לציין. חשוב. האוכלוסיות.. שתי. בני. של.

הטרומיות. עמדותיהם. נבחנו. לא. שבמחקר.

של.העובדים.לפני.שהתחילו.לעבוד.במרחב.

זה. בחלק. והמסקנות. המשותף,. העבודה.

מתבססות,.אפוא,.אך.ורק.על.דיווח.עצמי,.

בדיעבד,.של.המשיבים.על.שינויים.בעמדות.

ובתפיסות..לחלק.ניכר.מהעובדים.העבודה.

יחד.היא.מפגש.אזרחי.מתמשך.ראשון.עם.

בני.האוכלוסייה.האחרת..בסקר.השאלונים.

משותף. במרחב. העבודה. השפעת. נמדדה.

עמדות. עיקריים:. משתנים. שלושה. על.

הפוליטיות,. בדעות. )התמתנות. פוליטיות.

האחר(;. של. והפחד. המצוקה. עם. הזדהות.

הפחד,. ברמת. )ירידה. רגשיות. תפיסות.

הכרה.במשותף.עם.האחר.או.לחלופין.עלייה.

בחשדנות.כלפי.האחר.ועלייה.ברמת.הכעס.

)גידול. פעילות.במרחב. ודפוסי. והתסכול(;.

בהיקף.הפעילות.ובתחושת.הביטחון.במזרח.
העיר.או.במערבה(.

כ-61%  הערבים,. העובדים. רוב. על. .
עם. המפגש. המשיבים,. מן. בממוצע.
.— כלל. השפיע. לא. היהודים. העובדים.
השפיע. או. .— לרעה. ולא. לטובה. לא.
על. הפוליטיות,. העמדות. על. מעט. רק.
התפיסות.הרגשיות.ועל.דפוסי.הפעילות.
מהמשיבים. בממוצע. כ-39%. במרחב..



110

מבעד לתקרת זכוכית: פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

111

תרשים ו/1: באיזה אופן הניסיון שלך בעבודה משותפת עם יהודים השפיע עליך? 
 ציין/י את מידת השוני בתחומים הבאים: 

)מרואיינים ערבים( 

אני חשדן 
יותר כלפי
יהודים/
ערבים

אני מבין 
יותר את 
המצוקה 

והפחד שלהם

אני יותר 
כועס

ומתוסכל
מבעבר

גיליתי
שאנחנו 

יותר דומים 
מ-שונים

אני מפחד
פחות

מיהודים/
ערבים

אני מגיע יותר
למערב/מזרח

העיר

דעותיי
הפוליטיות
התמתנו

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

השפעת העבודה המשותפת עם יהודים

במידה רבה או במידה רבה מאודבמידה בינוניתכלל לא או במידה מועטה 

56%

22%

22%

56%

30%

14%

59%

23%

18%

23%

15%

61%62%

21%

18%

64%

18%

18%

65%

22%

13%

אני מרגיש
בנוח יותר

במערב/מזרח
העיר

66%

19%

14%

ערבים. עובדים. עם. מעבודה. מושפע.

במחיצתם. ולעבודה. משותף,. במרחב.

יש.השפעה.חיובית.יותר.משלילית.על.

ותפיסותיהם.של.המשיבים. עמדותיהם.
היהודים..

 20% עד. .14% בשיעור. למיעוט. פרט.
מהמשיבים.)תרשים.ו/2(	66 

מסקנות:. שתי. עולות. אלו. מנתונים. .

היהודים. המשיבים. מקרב. קטן. רוב.

66.ניתוח שונות חד-כיווני ANOVA נעשה למשתני.

השפעת.העבודה.המשותפת.לפי לאום ונמצא מובהק.
למזרח/ יותר. ״מגיע. אלו:. בעמדות. סטטיסטית.
כלפי. יותר. ״חשדן. .;)p<0	0001( העיר״. מערב.
יהודים/ערבים״.)0002	p=0(;.״חש.בטוח.מבעבר.
.״גיליתי. ;)p=0	0008( העיר״. במזרח/מערב.
שאנחנו.יותר.דומים.משונים״.)0020	p=0(; ״מבין.

	)p=0	0137(.יותר.את.המצוקה.והפחד״
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בתשובות.המשיבים.הערבים.על.השפעת. .

העבודה.במרחב.משותף.נבדקו.ההבדלים.

בכל.משתנה.לפי.מאפייני.הרקע..פרט.

מעטות,. בתשובות. קטנים. להבדלים.

הבדלים. העלה. לא. הנתונים. ניתוח.
מובהקים.ועקביים.במאפייני.הרקע..

על. היהודים. המשיבים. בתשובות. .

השפעת.העבודה.במרחב.משותף.נבדקו.

ונמצאו. הרקע. מאפייני. לפי. ההבדלים.

משתני. מגוון. בין. מובהקים. הבדלים.

רקע.להשפעת.העבודה.במרחב.משותף..

כך,.למשל,.במדד.האמפתיה.)״מבין.את.

המצוקה.והפחד.שלהם״(.שיעור.הנשים.

גבוה. באמפתיה. חיובי. שינוי. שחשו.

משיעור.הגברים,.שיעור.בעלי.משלח.יד.

יד. משלח. בעלי. משיעור. גבוה. מתקדם.

בסיסי,.שיעור.המבוגרים.גבוה.משיעור.

ההשכלה. בעלי. ובקרב. הצעירים,.

בתארים. שעולים. ככל. האקדמית.

תרשים ו/2: באיזה אופן הניסיון שלך בעבודה משותפת עם ערבים השפיע עליך? 
 ציין/י את מידת השינוי בתחומים הבאים:

)מרואיינים יהודים(

אני חשדן 
יותר כלפי

ערבים

אני מבין 
יותר את 
המצוקה 

והפחד שלהם

גיליתי
שאנחנו 

יותר דומים 
מ-שונים

אני מפחד
פחות

מערבים

אני מגיע יותר
למזרח העיר

דעותיי
הפוליטיות
התמתנו

ים
יב

ש
המ

 מ
%

השפעת העבודה המשותפת עם ערבים

במידה רבה או במידה רבה מאודבמידה בינוניתכלל לא או במידה מועטה 

45%

28%

27%

47%

27%

27%

55%

22%

23%
23%

8%

69%
74%

14%

5%

80%

12%

8%

86%

7%
7%

אני מרגיש
בנוח יותר

במזרח העיר

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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העקבי. לפער. מצטרפת. זו. עדות. .

המשותפת. העבודה. ובתפיסת. בחוויה.

ירושלים.. במערב. הקבוצות. שתי. של.

רואה. היהודים. העובדים. קבוצת.

קבוצת. בין. מפגש. המשותפת. בעבודה.

יהודית. במדינה. מיעוט. לקבוצת. רוב.
בין- שלהיכרות. ומכאן. ודמוקרטית,.
יש. אזרחי. זכויות. ולשוויון. אישית.
ואילו. הסכסוך,. את. לצמצם. פוטנציאל.
מפגש. זהו. הערבים. העובדים. לקבוצת.
כלכלית.. ותלות. כיבוש. של. בתנאים.
הן. הבעיות. הערבים. העובדים. בעיני.
מבניות.ומהותיות,.ולכן.למפגש.הבין-
השפעה. יש. יהודים. עמיתים. עם. אישי.
הלאומיות.. עמדותיהם. על. מוגבלת.
שלעובדים. בעוד. אחרות,. במילים.
מזמן. המשותף. המרחב. היהודים.
העובדים. דו-קיום,. ליחסי. פוטנציאל.
במבט. היחסים. את. בוחנים. הערבים.
העובדים. ספקני.. ואף. יותר. מפוכח.

ובמספר.שנות.לימוד,.כך.עולים.שיעורי.
האמפתיה.)תרשים.ו/3(	67 

בהשפעת. בידול. על. מעידים. הנתונים. .

שתי. בני. על. המשותפת. העבודה.

היהודים. העובדים. עבור. הקבוצות..

יש. הערבים. העובדים. עם. למפגש.

פוטנציאל.חיובי.—.לחיזוק.הסובלנות,.

להורדת.מפלס.הפחד.ולמניעת.הקצנה.

על. ההשפעה. זאת. לעומת. פוליטית..

העובדים.הערבים.אינה.חד-משמעית..

במחקר.לא.מצאנו.שינוי.מובהק.בקרב.

העבודה. כלומר. הערבים,. המשיבים.

העמדות. את. משנה. לא. אחת. בכפיפה.

מעטים. משיבים. בעוד. הטרומיות..

העידו. מהם. רבים. שהתמתנו,. העידו.

שלילי. היהודית. לאוכלוסייה. שיחסם.
משהיה.קודם.

67.ניתוח שונות חד-כיווני ANOVA נעשה למשתנה.

לפי. שלהם״. והפחד. המצוקה. את. יותר. מבין. ״אני.

מאפייני.הרקע.ונמצא מובהק סטטיסטית.במשתנים.

ימין. בין. .)p<0	0001( פוליטיות״. ״עמדות. אלו:.
 )p<0	0001( ולמרכז. .)p<0	0001( לשמאל.
ולשמאל.מתון.)0001	p=0(.ובין.ימין.מתון.לשמאל.
״גיל״. .;)p=0	0004( ולמרכז. .)p=0	0005(
עולה. . .Tukey מסוג. המשך. בניתוחי. ..)p=0	0015(
44- לבני. .24-15 בני. בין. שיש.הבדלים.מובהקים.
ובין. .,)p=0	0297(  +45 ולבני. .)p=0	0032(  35
״השכלה״. .;)p=0	0360(  44-35 לבני. .34-25 בני.
)0026	p=0(..בניתוחי.המשך.מסוג.Tukey .עולה.שיש.
בין.בוגרי.תיכון.ללא.תווג׳יהי/ הבדלים.מובהקים.

 )p=0	0186(.בגרות.ופחות.לבין.בעלי.תואר.ראשון
ובעלי.תואר.שני.ויותר.)0087	p=0(;.״רמת.דתיות״.
בניתוחי. ..)p=0	0009( יד״. ״משלחי. .,)p<	0390(
מובהקים. הבדלים. שיש. עולה. .Tukey מסוג. המשך.
בין.בעלי.משלח.יד.בסיס.לבעלי.משלח.יד.מתקדם.

	)p=0	0448(.״מגדר״.;)p=0	0007(



112113

ם
אי

מצ
מ

 :5
ק 

פר

אלה. הם. הכלל. מן. היוצאים. הערבים.

ממשי. ביטוי. לידי. באות. שיכולותיהם.

ועבורם. הישראלי,. התעסוקה. בשוק.

הוא.מגלם.אפשרות.מהותית.להתקדמות.

אישית.ומקצועית..יתר.על.כן,.הנמנים.

עם.קבוצה.זו.חווים.גם.מידה.של.שייכות.

אמנם. הישראלי.. למרחב. קרבה. ושל.

מזרח. ערביי. בקרב. קטן. מיעוט. הם.

הגבוה. מיצובם.המעמדי. אך. ירושלים,.

התעסוקה,. ודפוסי. ההשכלה. מבחינת.

מעיד.שהם.עשויים.להיות.חלק.מאליטה.

אשר. חדשה,. ירושלמית. פלסטינית.

בלית.בררה.או.בהחלטה.מודעת.בוחרת.
באפשרות.הישראליזציה.

תרשים ו/3: בעקבות העבודה עם ערבים אני מבין/ה יותר את המצוקה והפחד שלהם
)משיבים יהודים, ״במידה רבה״ עד ״במידה רבה מאוד״(

מגדר משלח יד

משתני רקע

דם
תק

 מ
יד

ח 
של

מ

ות
יר

מכ
די 

וב
וע

ם 
כני

סו

סי
סי

 ב
יד

ח 
של

מ

ים
בר

ג

ים
נש

מידת דתיותהשכלה

מין
י

תון
 מ

מין
י

אל
שמ

ים
יב

ש
המ

 מ
%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ון 
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אר

תו
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י ו
שנ

ר 
וא

ת

ון 
אש
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אר

תו
 ל

נט
וד

סט

כז
מר

תון
 מ

אל
דישמ
תיחר

ד

וני
יל

ח

תי
-ד

תי
ור

מס

תי
 ד

“כ
 כ

לא
תי 

ור
מס

24
-1

5

34
-2

5

+4
5

44
-3

5

גילעמדה פוליטית

25%

9%

32%

13%

37%

28%

37%

23%

61%

36%

8%

44%
38%

21%

12%
6% 6%

46%
40%

33%

21%

33%



114

מבעד לתקרת זכוכית: פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

115

השפעת העבודה המשותפת על עמדות ותפיסות — ניתוח איכותני

המיקוד. בקבוצות. שאספנו. המידע. בעזרת.

ובראיונות.האישיים.ניתחנו.ניתוח.איכותני.

על. המשותפת. העבודה. השפיעה. כיצד.

העובדים. של. התפיסות. ועל. העמדות.

שעלתה. התחושה. והערבים.. היהודים.

הייתה. הערבים. העובדים. עם. מהשיחות.

שהעבודה.במערב.ירושלים.גורמת.בדרך.כלל.

תסכול.רב.ואכזבה.בגלל.המודעות.הגוברת.

לפערים,.קרי.הפליה.לרעה.של.האוכלוסייה.

היהודים. ממעמד. הנחות. ומעמדה. הערבית.

תחושה. על. דיברו. רבים. העבודה.. בשוק.

למערב. להגיע. מוכרחים. הם. בררה,. שאין.

בכך.. הכרוך. החשש. למרות. לעבודה. העיר.

אמר:. מחשבים,. טכנאי. .,32 בן. ערבי,. א׳,.

ולהגיד. בבית. לשבת. יכולים. לא. ״אנחנו.

שאנחנו.מפחדים,.צריך.להתפרנס,.ילדים,.

עובד. בעבר. ערבי,. ב׳,. דירה״.. שכר. בית,.
סוציאלי.בעיריית.ירושלים,.תיאר.כך:.

]צריך. בררה. אין. כי. אתם. עובד. ״אני.

אצל. לעבוד. היהודים[. עם. לעבוד.

2,000.ש״ח.בחודש,. הערבים.בשביל.

הבטחת. לנו. שנותנים. להם. מודה. אני.

הכנסה,.נותנים.אבטלה.]הכוונה.לדמי.

מתנהגים. הם. מזה. חוץ. אבל. אבטלה[..

לשכת. אצל. תראה. לך. בגזענות,. אתנו.

איך. ג׳וז. אל. בוואדי. פה. העבודה.

מתנהגים.אתנו,.אומרים.לך.תעמוד.פה,.

כך.בצורה.לא.יפה,.אין.לך.כלום,.מוחק.

לחודשי. הכוונה. ]כנראה. דברים. לך.

מתנהגים. הם. לאבטלה[.. או. עבודה.

רוצה. אתה. אם. כי. יפה,. לא. בצורה.

שהיא. איזה. לך. קרה. או. בבית. לשבת.

בעיה.ורוצה.לקחת.אבטלה.או.הבטחת.

הכנסה,.עדיף.שלא.תבוא.אחרי.שאתה.

רואה.איך.הם.מתנהגים..מול.העירייה.

היהודים,. של. העבודה. לשכת. את. יש.

יפה,. בצורה. אתם. מתנהגים. הם. שמה.

רק. ירושלים,. מזרח. לתושבי. לא. אבל.

מתנהגים. אזרחות.. לו. שיש. למי. אולי.

למה. יפה,. מאוד. בצורה. היהודים. עם.

הגזענות.הזאות?!.בגלל.זה.אני.מעדיף.

בגלל. רק. היהודים,. אצל. לעבוד. לא.

הכסף.]אני.עובד[.ונותנים.לנו.תלושים..

שונא. לא. אני. מרוצה,. אני. בינתיים.
אותם,.אני.שונא.את.הקיצוניים״.

ב׳.מתאר.כיצד.הפער.בין.השכונות.היהודיות.

לערביות.ויחסי.הכוח.המובנים.בין.ישראלים.
לפלסטינים.מעוררים.בו.ייאוש.וניכור:

״אני.גר.במחנה.פליטים.שועפאט,.כולם.

אומרים.שיש.להם.חברים,.אני.אומר.כי.

ואין. במקום.שהכול.שם.שחור. גר. אני.

פסגת. על. מסתכל. אתה. במחנה.. כלום.

זאב,.יש.גנים.יש.את.הכול..פה.כאילו.

לא. זאת. .]...[ גזענות.. יש. מבפנים.

אבל. אויבים,. ]היהודים[. שהם. אומרת.

ואתה. חברים. שנהיה. רוצה. אתה. איך.
לוקח.לי.כל.זכויותיי?״.

מציטוטים.אלו.ניתן.ללמוד.כיצד.המציאות.

בעמדות. חיובי. שינוי. חוסמת. הפוליטית.

אותן. משנה. אף. ואולי. הערבים,. העובדים.

את. מחדדת. העיר. במערב. העבודה. לרעה..

השוואות. מעוררת. הפוליטית,. המודעות.

או. הביטחון. כוחות. עם. והחיכוך. תמידיות,.
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עם.יהודים.קיצוניים.מוליד.ייאוש.ותסכול..

טובים. ויחסים. חברויות. גם. אלו. בתנאים.

את. ממתנים. לא. העבודה. במקום. מאוד.
הדעות.הטרומיות.והם.עשויים.אף.לחזקן..

שהצגנו. הכמותי. שהניתוח. לציין. יש.

בקרב. שבתת-קבוצות. העלה. זה. בפרק.

או.בעלי. חילונים. כגון. המשיבים.הערבים,.

עדויות. יש. ומשכילים,. מתקדם. יד. משלח.

של. הבנה. ליתר. או. פוליטית. להתמתנות.

פי. על. אף. האחרת,. האוכלוסייה. עמדות.

בראיונות. עלו. לא. כמעט. אלו. שעדויות.

פער. ליישב. אפשר. המיקוד.. בקבוצות. או.

בעמדות. ההקצנה. של. בדינמיקה. זה.

המיקוד,. ובקבוצות. בראיונות. המשתתפים.

או. מורכבות. עמדות. מהצגת. ובהימנעותם.

המשותפת.. העבודה. בעקבות. מהתמתנות.

עם.זאת.הניתוח.האיכותני.מאיר.את.התנאים.

על. כופה. הפוליטית. שהמציאות. הקשים.

העובדים.הערבים,.שמונעים.כמעט.כליל.את.

מימוש.הפוטנציאל.החיובי.הטמון.בעבודה.
משותפת.

המשתתפים. של. האיכותני. הניתוח.

היהודים.בראיונות.ובקבוצות.המיקוד.מעיד.

שהעבודה.המשותפת.משפיעה.על.העובדים.

העובדים. מדברי. אחרת.. בדרך. היהודים.

היהודים.ניכר.שלא.אחת.העבודה.המשותפת.

העלתה.מודעות.לתנאי.החיים.במזרח.העיר.

ערבים. עובדים. בפני. העומדים. ולקשיים.

העבודה. ובשוק. העיר. למערב. בדרכם.

הישראלי..ואולם.העובדים.היהודים.העידו.

גם.על.ניסיון.מתמיד.להימנע.משיחה.פוליטית.

עם.העובדים.הערבים.מפני.שפעמים.רבות.

ותחושה. בעמדות. התחפרות. גורמת. היא.
שהפער.בלתי.ניתן.לגישור..

על.המודעות.לקשיים.של.העובדים.הערבים.
ניתן.ללמוד.מהסיפורים.הבאים:

עם. ערבייה,. גם. היא. שלנו. ״המנקה.

חיג׳אב.ועם.הכול.והיא.עכשיו.לא.באה.

ערבי. נגר. גם. לי. היה. חודשיים.. אלינו.

לקניון. אליי. לבוא. צריך. היה. שהוא.

אמר:. הוא. משהו,. להביא. במודיעין.

נגר,. אני. לא.מגיע.לשם.. אני. תקשיב,.

יש.לי.סכין.יפני.בכיס,.אני.מסתובב.עם.

אני. בכל.מקום,. יפנים. סכינים. עשרים.

אכנס.לקניון,.אכנס.עם.סכין.יפני....אני.

נמנע.מלהגיע.למקומות.האלו.בתקופה.
הזאת״.

)ע׳,.יהודי,.בן.39,.בעל.בית.קפה(

״האמת,.אני,.למרות.שאני.מגיע.ממקום.

הייתי. יחסית. אני. יותר,. ימני. שהוא.

כאילו....אני.בנאדם.ימני.בדעות.שלי,.

אבל.אני.מאוד,.תמיד.סימפטתי....כן,.

מסמפט.את.האוכלוסייה.הערבית,.ועוד.

במפעל,. לעבוד. שהתחלתי. מאז. יותר.

אני.עוד.יותר.מסמפט.אותם,.אני.מבין.

את.המצוקות.שלהם..זה.לא.אומר.שאני.

מצדיק.את.ההתנהלות.שלהם,.אבל.אני.

מאוד.מסמפט.אותם....הם.נחותים,.אין.

פה. נחיתות. בעמדת. הם. לעשות.. מה.

הזכיר. הוא. לא.... אני. אבל. במדינה,.

ושל. עבודה. של. הנושא. את. למשל.

כלכלה,.ושאת.עמדת.הנחיתות.הזאת....

מההיבט. זה. את. רואה. פחות. אני.

הכלכלי,.אני.יותר.רואה.את.זה.בחוסר.

אני. כלכלית.... דווקא. לאו. שוויוניות,.

המדיני,. בהיבט. זה. את. רואה. יותר.
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כאילו,.הם.לא.מבסוטים.מזה.שאנחנו.
שולטים.במדינה,.כאילו״.

)י׳,.יהודי,.מנהל.במפעל.ישראלי.באזור.
תעשייה.בשטחים(.

על. גם. המון.. מהם. למדתי. ״אני.

המחסומים,.ובתור.אחראית.משמרת.אז.

בתקופות. הביתה. מגיעים. שהם. לוודא.

לא. שהם. ולהבין. יותר.. לחוצות. שהם.

או. סגר. יש. כי. לעבודה. להגיע. יכולים.

קוראים. שלא. איך. פעם. כל. או. טבעת.

על. הרבה. מלמד. זה. הזאת.. להגדרה.

כמה.שקשה.לחיות.שם,.במזרח.העיר..

כאילו,. ככה.. זה. כמה. עד. ידעתי. לא.

אחראית. להיות. כשהתחלתי. בהתחלה.

לי. יש. ׳מצטער,. אז.... שם,. משמרת.

חמש. סבבה,. אתעכב׳,. אני. מחסום,.

חמש. תאחר. ותבוא.. מחסום. דקות.

מה. בשעתיים.. מאחר. והוא. דקות,.

קרה?.׳מחסום׳..עכשיו.הוא.עצמו.גם.כן.

כי.הוא.מפסיד.שעות,.מפסיד. מתבאס.

מלא.דברים,.גם.הוא.עצמו.מתבאס.על.

זה..ולא.ידעתי.שזה.המצב.שם,.עד.כדי.

להצביע. יכולים. לא. שהם. גיליתי. כך..

ראשונה. פעם. זו. בכנסת,. לבחירות.

ששמעתי.על.דברים.כאלה..גיליתי.על.

ערוץ. בין. הפסיכיים. הגרסאות. הבדלי.

2.לבין.התקשורת.הפלסטינית,.דברים.

שלא.ידעתי.אותם..למדתי.מהם.הרבה.
מאוד.דברים.שלא.ידעתי״.

מוקד. מנהלת. .,30 בת. יהודייה,. )ח׳,.
בחברת.סלולר.בתלפיות(

וזכיין. מנהל. שנים. היה. לעיל(. )צוטט. ע׳.

בסניפים.של.רשת.קפה.ארצית..הוא.מספר.

על.חוויה.מתסכלת.של.שיחה.פוליטית.עם.
עובד.ערבי.ומסקנותיו.בעקבותיה:

״אני.חושב.שברגע.שלא.נטאטא.מתחת.

לשטיח.אלא.ברגע.שנראה.את.זה,.זה.

שני. שאין. סתום. למבוי. אותנו. יוביל.

הם. זה.. מעל. לדלג. שיכולים. אנשים.

יכולים.לדלג.ברמה.האישית....כל.עוד.

הם.לא.יגעו.בקונפליקט.הלאומי.הזה,.

מאחר. זה,. את. מציף. שזה. ברגע. כי.

שזה.שניים....שני.המפגשים.זה.לרוב.

לא. שהפוליטיקה. אנשים. בממוצע.

עיקר.חייהם,.ישמחו.שיהיה.שלום.וכל.

אותם,. שמעסיק. מה. לא. זה. אבל. זה,.

חומר. זה. לא.... לא.... עדיף. פשוט. אז.

גם. זה.. עם. להתעסק. לא. עדיף. נפץ..

שלי. המפגשים. של. מוחלט. ברוב. אני,.

בידיעה. זה. עם. מלהתעסק. נמנעים. די.

לא. אני. .— מגיעים. אנחנו. כבר. שאם.

אחרי. גם. הראשוני,. השלב. על. מדבר.

לדבר. והתחלנו. קשר. איזשהו. שיצרנו.

אחד.עם.השני,.וראינו.ששנינו.נעימים.

לא. ששנינו. לנו. ברור. אז. לשני,. אחד.

מה. יודעים. ושנינו. העולם,. את. נשנה.

יצא. מאתנו. אחד. שכל. לא. וזה. המצב..

מהלכת. מסקנה. שהיא. איזו. עם. פה.

הם. הערבים. שלידיו:. מי. לכל. ולהגיד.

זה. שהיהודים. או. נוראיים,. כך. כל. לא.

לא. עדיף. פשוט. אז. שחשבנו.. מה. לא.

להתמודד.עם.זה..אני.חושב.שזה.מאוד.

לי.היה.מקרה.אחד.שעבדתי.עם. נכון..

היה. הוא. בצורה.... שנפתחנו. מישהו.
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עצם. בעיניהם. עוינת.. ואף. מנוכרת. זרה,.

העסקתם.אצל.יהודים.מבטא.תלות.כלכלית.

מתקיים. זה. משקע. ועל. פוליטית,. וחולשה.

לעומתם. היהודים.. העובדים. עם. המפגש.

ירושלים. במערב. הבית. בעלי. הם. היהודים.

ומוכרת.. ביתית. בטריטוריה. עובדים. והם.

וזיקתה. אישית,. בחירה. פרי. היא. עבודתם.
לתנאים.הפוליטיים.או.לסכסוך.הישראלי-
פלסטיני.פחותה..במציאות.זו,.אם.המפגש.
במעמד. אנשים. עם. נעשה. ערבי. עובד. עם.
גומלין. פעילות. בו. ויש. בעבודה. דומה.
משמעותית,.יש.בו.משום.חידוש,.והוא.מחייב.
הפוליטית. במציאות. להביט. היהודים. את.
הפערים. של. בעטיים. כאמור,. אחר.. במבט.
ביחסי.הכוח.יש.גם.פערים.בהשפעה:.בעוד.
שבתפיסת.העובדים.היהודים.המפגש.נושא.
בחובו.אפשרות.להתמתן.ולהגמיש.עמדות,.
על.העובדים.הערבים.השפעתו.זעירה.ואולי.

אפילו.שלילית.

כבר. חריף.... ומאוד. אינטליגנט. מאוד.

עברו.שבע-שמונה.שנים,.אבל.נפתחנו.

מי. עם. לדבר. כמו. לנו.... היה. מאוד..

מה. לשני. ולומר. לשבת. רוצה.. שאתה.

שהוא.רוצה.תוך.כדי.עבודה..אני.זוכר.

שהאש.עלתה.ועלתה.ועלתה,.בסוף.הוא.

עזב.לאיזושהי.עבודה.אחרת,.אבל.זה.

ללמה. דוגמה. היה. זה. היה....מבחינתי.
עדיף.לא.לדבר..זה.מאוד.קשה״.

המשתתפים. של. העיניים. פוקחת. החשיפה.

שעלו. והכעס. התסכול. לביטויי. היהודים.

מלמדת. הפלסטינים. העובדים. בתיאורי.

שלמפגש.במקום.העבודה.יש.השפעה.שונה.

בהשפעה. והפער. האוכלוסיות,. שתי. על.

משקף.במידה.רבה.את.יחסי.הכוח.בין.יהודים.

העבודה. הערבים. לעובדים. בעיר.. לערבים.

במערב.ירושלים.כרוכה.במסע.לטריטוריה.
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התקפות. בירושלים:. והאלימות. המתח. גאו.

ועל. הביטחון. כוחות. על. פלסטיני. טרור.

ומעצרים. והתנגשויות. ישראלים. אזרחים.

מזרח. תושבי. פלסטינים. צעירים. של.

ירושלים,.ומעברו.האחר.של.המתרס.עלייה.

כדי. עד. המופגנת,. העוינות. ברמת. ניכרת.

בשכונות. ערבים. כלפי. אלימים. אירועים.

ובאזורים.יהודיים.בעיר..תקריות.אלו.הפכו.

שבו. למקום. המשותף. העבודה. מרחב. את.

העבודה. למקום. מתנקז. הפוליטי. הסכסוך.

לערבים. היהודים. בין. היחסים. על. ומשפיע.

לעבודה,. כעמיתים. אלו. את. אלו. הפוגשים.

מועסקים.ומעסיקים,.נותני.שירות,.וציבור.

לקוחות..מפגש.כזה.בתקופות.של.מתיחות.

מתח. אוצר. . פוליטית-בטחונית. ואלימות.

רגשי.עצום.וקושי.רב.לגשר.על.הפער.בין.

העימות.הקולקטיבי.לבין.הצרכים.השוטפים.

בשגרת.העבודה.היומיומית.וביחסי.הגומלין.
הנגזרים.ממנה..

חמישים.שנות.שליטה.ישראלית.במזרח.

ירושלים.קיבעו.מבנה.היררכי.אתנו-לאומי,.

פירמידת. בתחתית. הם. הפלסטינים. שבו.

לא. בעבודות. בעיקר. ומועסקים. התעסוקה.
מקצועיות,.בדרגים.נמוכים.ובשכר.נמוך,68 
ואילו.היהודים.ממוקמים.במרכז.הפירמידה.
בעבודות. רוב. פי. על. ומועסקים. ובראשה,.
בדרג.גבוה.ובשכר.גבוה..ממצאינו.מעלים.
שוק. של. האתנית. בהיררכיה. בקיעים. שיש.

68..מבחינה.זו.ערביי.ישראל.החיים.בירושלים.הם.
יוצאי.דופן.

גדר. והקמת. השנייה. האינתיפאדה. מתום.

פלסטינים. של. שילובם. מגמת. ההפרדה.

התעסוקה. בשוק. ירושלים. מזרח. תושבי.

תוצר. והיא. ומתגברת,. מתחזקת. הישראלי.

גידול. של. כלכלית,. תלות. של. מובהק.

בחלוקת. מבניים. שינויים. ושל. דמוגרפי.

העבודה.האתנית-לאומית.בשוק.התעסוקה.

הישראלי..למעשה,.תושבי.מזרח.ירושלים.

שעובדים. העבודה. מקומות. את. ממלאים.

בסיסיים. כלכלה. בענפי. נוטשים. יהודים.

ואוכל,. אירוח. בינוי,. תעשייה,. כגון:.

ותחזוקה..בד.בבד.הם.משתלבים. תחבורה.

ובענפי. חופשיים. במקצועות. במתינות.

ורוקחות.. רפואה. כגון. מתקדמים. שירותים.

לאוכלוסייה.זו.נוספת.גם.קבוצה.גדולה.של.

הוריהם. או. שהם. ישראל,. אזרחי. ערבים,.

היגרו.לירושלים.אחרי.1967,.ועמה.נמנים:.
הציבורי- במגזר. עובדים. סטודנטים,.
העירוני.ועובדים.במגוון.רחב.של.משלחי.יד.
ויזמות.עסקית.. ניהול. ובתפקידי. אקדמיים.
במצב.זה.נוצר.מפגש.יומיומי.משמעותי.בין.
עבודה. במקומות. וערבים. יהודים. עובדים.
קמעונאי,. מסחר. בענפי. בעיקר. רבים,.
אירוח.ואוכל,.אך.גם.בענפי.המגזר.הציבורי.

ובענפי.השירותים.המתקדמים..

אלא.שפרצי.האלימות.והטרור.הלאומני.

זה. מסוג. תעסוקתי. לשילוב. מאפשרים. לא.

המחקר. בתקופת. מנוחות.. מי. על. להתנהל.
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האחרונות. בשנים. בירושלים:. התעסוקה.

ויותר. ירושלים,. מזרח. תושבי. ערבים.

את. מתאימים. ישראל,. אזרחי. ערבים. מהם.

הכשרתם.המקצועית.ואת.תחומי.לימודיהם.

התעסוקה. בשוק. השתלבות. לאפשרויות.

התלות. אך. הגבוהים.. בדרגיו. הישראלי.

העבודה. בשוק. הפלסטינים. של. הכלכלית.

כלכלת. של. והתלות. גיסא,. מחד. הישראלי.

המזרח-. העבודה. בכוח. ירושלים. מערב.

ומחזקות. מנציחות. גיסא,. מאידך. ירושלמי.
את.מבנה.התעסוקה.המקוטב.

בקיץ.. והטרור. האלימות. לתקריות.

2014.ואילך.הייתה.השפעה.רבה.על.עובדים.

הקבוצות. בני.שתי. כאחד.. וערבים. יהודים.

שבו.והתכנסו.בתוך.עצמם.לפי.קווי.המתאר.

של.הגיאוגרפיה.של.הפחד,.קרי,.הימנעות.

לשכונות. לאזורים,. לצורך. שלא. מכניסה.

ולרחובות.של.בני.הקבוצה.האחרת..יהודים.

פוליטית. מאלימות. פוחדים. כאחד. וערבים.

העיר,. של. האחר. בחלק. כלפיהם. שתופנה.

של. מתקיפה. שפוחדים. יהודים. שאלו. בין.

עובדים. שאלו. בין. פלסטינים,. מחבלים.

בטעות. שייחשבו. שפוחדים. פלסטינים.

למחבלים.או.שכוחות.הביטחון.יבדקו.אותם.

בדיקה.כוחנית.או.שיהודים.קיצונים.יפגעו.

בהם..גם.כאן.ניכר.הפער.ביחסי.הכוח:.בעוד.

להימנע. יכולים. היהודים. של. רובם. שרוב.

כליל.מלהגיע.לשכונות.או.לשווקים.במזרח.

העובדים. הכותל(,. מבאי. )חוץ. ירושלים.

מקור. על. לוותר. יכולים. אינם. הערבים.

פרנסתם.במערב.העיר.ולכן.נוכחותם.בה.יום.

יום.היא.בלתי.נמנעת..בעוד.שתנאי.הסכסוך.

והטרור.הפלסטיני.מונעים.כמעט.לחלוטין.

במזרח. לבקר.בשכונות.הערביות. מיהודים.

העיר,.ערבים.רבים.תושבי.העיר.ממשיכים.

צריכה. לצורכי. ירושלים. מערב. את. לפקוד.
ופנאי.גם.בתקופות.של.מתח.

העובדים.הפלסטינים.במערב.ירושלים.

אינם.שבעי.רצון.במקומות.עבודתם..הסיבות.

המוצהרות.לאי-שביעות.רצונם.הן.תחושה.

או. העבודה. בתנאי. לרעה. אותם. שמפלים.

השכר.)אם.כי.הם.מודים.שהתנאים.במזרח.

העיר.גרועים.יותר(.וכמחציתם.דיווחו.שיש.

מעליהם.תקרת.זכוכית.שמונעת.התקדמות.

מקצועית.בשוק.התעסוקה.הישראלי..אולם.
לאי- העיקרית. שהסיבות. מעלה. הניתוח.
שביעות.רצונם.של.העובדים.הערבים.היא.
הישראלי. הכיבוש. תחת. החיים. מציאות.
שהעסקתם. והתחושה. ירושלים,. במזרח.
תלותם. בגלל. עליהם. נכפית. העיר. במערב.
הן. אחרות. חשובות. סיבות. בה.. הכלכלית.
שהעבודה.במערב.העיר.מעמתת.אותם.מדי.
הפערים. ועם. המעמדית. נחיתותם. עם. יום.
שבין. החיים. ובתנאי. בתשתיות. העצומים.
גואה. שהטרור. בתקופות. העיר.. חלקי. שני.
נוסף.על.מורכבות.זו.גם.חשש.מעימותים.עם.
המשטרה.והצבא..כמו.כן.רבים.מהם.עובדים.
בתת-תעסוקה.ובתפקידים.ובמקצועות.שאינם.
כישוריהם. רמת. עם. אחד. בקנה. עולים.
הפורמלית,. השכלתם. עם. או. המקצועיים.
ולאי- לתסכול. מקור. הוא. זה. עניין. וגם.

שביעות.רצון..

אולם.אי-שביעות.הרצון.אינה.אחידה.כי.

אם.משתנה.בהתאם.לענפי.כלכלה.ומשלחי.

יד..בעוד.שבענפי.הבנייה.והתעשייה.עובדי.

הכפיים.אינם.מרוצים.כלל.מעבודתם,.בענפי.

המסחר.והשירותים.ובמשלחי.יד.מתקדמים,.

העובדים. את. מעודדת. העבודה. סביבת.
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מראים. הנתונים. ולהתקדם.. להשתלב.

לתעסוקה,. השכלה. בין. טובה. שהתאמה.

שליטה.טובה.בשפה.העברית.ושילוב.בענפי.

עבודה.מתקדמים.מעלים.מאוד.את.שביעות.

ושייכותם. ביטחונם. תחושת. ואת. רצונם.

ירושלים.. במערב. הערבים. העובדים. של.

כלומר,.לצד.התנאים.המקדמיים.הכלכליים.

והפוליטיים,.שמשפיעים.לרעה.על.תחושת.

השייכות.ועל.שביעות.הרצון,.יש.אפשרויות.

את. מאוד. להיטיב. שעשויים. ותנאים.

התחושות.ואת.דרכי.השילוב.של.העובדים.
הפלסטינים.במרקם.מערב.העיר..

את. מסבירים. לעיל. שפורטו. התנאים.

שהמפגש. המעידים. במחקר,. הממצאים.

במקומות. יהודית. אוכלוסייה. עם. שלהם.
העבודה.נשאר.בעיקרו.ברמה.המקצועית-
שאינו. וכמעט. כלל,. בדרך. פורמלית,.
יחסי. בתיאור. חברות.. ליחסי. מתורגם.
רוב. היהודים,. העובדים. עם. העבודה.
נעים. שהם. טוענים. הפלסטינים. העובדים.
למתח. ענייניים. יחסים. או. אדישות. בין.
ואפליה..לעומתם.העובדים.היהודים.רואים.
הערבים. העובדים. עם. המפגש. דפוסי. את.
בצבעים.חיוביים.יותר.ואף.חשים.שיש.דו-
קיום.במקומות.העבודה..פער.זה.משקף.את.
בתפיסות. הפוליטיים-כלכליים. הכוח. יחסי.
ההדדיות:.הערבים.רואים.בממשק.את.צדו.
האפל,.קרי:.תלות,.אלימות,.כיבוש.ומיצוב.
היהודים. ואילו. הפירמידה. בתחתית. תמידי.
רואים.במפגש.אמצעי.שעשוי.לקדם.יחסים.
נורמליים.וחיים.משותפים.במידת.מה.בעיר.

מאוחדת.בשלטון.ישראל..

חלק.לא.מבוטל.מהעובדים.—.כחמישית.

המשותפת. שהעבודה. ציין. .— קבוצה. מכל.

התפתחה.ליחסי.חברות.במרחב.הווירטואלי.

והממשי.)גם.במפגשים.לאחר.שעות.העבודה.

היא. מזו.—. ויתרה. ובאירועים.משפחתיים(.

ובעמדות. בתפיסות. חיובי. שינוי. גרמה.

המקדמיות.ההדדיות..עובדים.אלו.—.יהודים.

מהעבודה. שכתוצאה. ציינו. .— וערבים.

המשותפת.הם.פוחדים.פחות.מבני.הקבוצה.

המצוקה. את. יותר. מבינים. הם. האחרת,.

הדומה. שרב. מבינים. והם. שלהם. והחשש.

שעקב. טענו. אף. חלק. ביניהם.. מהשונה.

המפגש.הם.התמתנו.בדעותיהם.הפוליטיות..

אולם.לעבודה.המשותפת.עשויה.להיות.גם.

והתפיסות,. העמדות. על. שלילית. השפעה.

עד. כרבע. הערבים:. העובדים. של. בעיקר.

שליש.מהם.ציינו.שהמפגש.בעבודה.אכזב.

יהודים.. כלפי. והגביר.את.חשדנותם. אותם.

מן. מתרחב,. בעבודה. שהקשר. שככל. ניכר.

המעגל.המקצועי.למעגל.החברתי.)המאורגן.

או.הפרטי(,.כך.השפעת.המפגש.נוטה.להיות.
חיובית.יותר..

עובדים. מתאם:. יש. ענפים. לפי. גם.

במשלחי.יד.בסיסיים.נטו.להיות.מושפעים.

בענפים. עובדים. ואילו. המפגש,. מן. לרעה.

המסחר. בענף. המכירות. ועובדי. מתקדמים.

חיובית. השפעה. הייתה. שלמפגש. טענו.

למהות. העבודה,. למרחב. כלומר:. עליהם,.

התפקיד,.ליחסי.הכוח.וליחסי.העבודה.עם.

תפקיד. יש. האחרת. מהקבוצה. העובדים.

מכריע.בהרכבת.אופי.המפגש.ובתוצאותיו..

הקבוצות. משתי. מכירות. עובדי. למשל,.

ויש. עבודה,. דרג. באותו. יחדיו. עובדים.

שערבים.הם.מנהלי.סניפים.או.חנויות..יתר.

דוגמת. צריכה,. במרחבי. מכירות. כן,. על.

יוצרות.גם.בועה.תרבותית.בעלת. קניונים,.
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והיא. הקבוצות,. בשתי. דומים. מאפיינים.

את. ומקרבת. ההבדלים. את. מטשטשת.

מפגש. זאת. לעומת. לאלה.. אלה. העובדים.

או. יהודי. עבודה. למנהל. ערבי. פועל. בין.

בין.עובדת.ניקיון.ערבייה.לפקידה.יהודייה.

והוא. הקבוצות. בין. הכוח. יחסי. את. מנציח.

הוא. היהודים. של. בראייה. טעון:. מפגש.

סטריאוטיפיות,. ותפיסות. עמדות. מעמיק.

להגביר. עשוי. הוא. הערבים. של. ובראייה.
תסכול,.כעס.ואכזבה.

בכל.זאת.ניתן.להבחין.בכמה.מאפיינים.

העבודה. בסביבות. במפגשים. משותפים.
המעורבות.במערב.ירושלים:

את. מעמתת. משותף. במרחב. העבודה. .  

העובדים.עם.הקיטוב.הלאומי-פוליטי.

במידה. בירושלים. החיים. במרכזי.

להתמודד. כורח. מוליד. והקיטוב. רבה,.

אלו. וכעס.. אשמה. ותסכול,. פחד. עם.

מטענים.רגשיים.כבדי.משקל,.העשויים.

ובתוצריה,. העבודה. בשגרת. לפגוע.

בין. החוצצת. מאוד. ברורה. חומה. והם.

חברות. ליחסי. פורמליים. עבודה. יחסי.

שבמרבית. לכך. הסיבה. זו. וקרבה..

הישראלים. העובדים. מקומות.העבודה.

עבודה. יחסי. על. שומרים. והפלסטינים.

מקצועיים.פוריים.לצד.ריחוק.והימנעות.
מיחסים.חברתיים.אינטימיים...

דה- נהוגה. רבים. עבודה. במקומות.  
העבודה.. מרחב. של. פוליטיזציה.
סוגיות. על. מלשוחח. נמנעים. העובדים.
פוליטיות.או.ביטחוניות,.ומנהג.זה.אף.
ההנהלה. של. רשמית. למדיניות. הופך.
זוהי. טרור.. או. מתיחות. של. בעתות.

אסטרטגיית.התמודדות.שבאה.להשאיר.

לאפשר. וכך. בחוץ,. הפוליטיקה. את.

שגרת.עבודה.תקינה.ולמנוע.הידרדרות.
לעימות.ולתסכול.מתמשכים..

בין.העובדים.היהודים.לערבים.מפריד.  

פער.עקבי.בתפיסת.החיים.המשותפים.

בעיר,.בתפיסת.תנאי.הסכסוך.ובשאלות.

ולמרבית. ממנו,. שעולות. המוסריות.

העובדים.כמעט.אין.יכולת.לגשר.עליהם.

גם. הפערים. פנים-אל-פנים.. בשיחה.

משקפים.את.יחסי.הכוח.בין.האוכלוסיות:.

העבודה. היהודים. שלעובדים. בעוד.

שהיחסים. אפשרות. מגלמת. המשותפת.

לעובדים. טובים,. יהיו. הקבוצות. בין.

ערבים.רבים.היא.כורח.כלכלי.שמביא.
אותם.יום.יום.לסביבה.זרה.ועוינת.

לעבודה.המשותפת.יש.השפעה.אחרת.על.  

עמדותיה.ועל.תפיסותיה.של.כל.קבוצה..

מן.הנתונים.שאספנו.עולה.שעל.חלק.לא.

מבוטל.מהעובדים.היהודים.יש.למפגש.

עיניים. פוקחת. ואף. ממתנת. השפעה.

לאוכלוסייה. בנוגע. עמדותיהם. על.

הערבית.בעיר.ולבעיותיה..חלקם.נחשף.

באמצעותו,.לראשונה,.לבעיות.המקשות.

הפרדה,. גדר. מחסומים,. הערבים:. על.

ומקיצונים. הביטחון. מכוחות. ופחד.

יהודים..לעומת.זאת.העובדים.הערבים.

היהודים. העובדים. עם. למפגש. באים.

של. לאומי. מטען. כבדים:. מטענים. עם.

כיבוש.ומטען.אזרחי.של.קיפוח.והזנחה.

זה. במצע. בעיר.. שלהם. היומיום. בחיי.

העבודה. במקום. המציאות. משוקעת.

המשותף.במערב.ירושלים,.ואם.גם.כאן.

לרעה. מופלים. שהם. חשים. העובדים.
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שלילי. מפגש. חווים. או. ומקופחים,.

אזי. יהודים,. לקוחות. ועם. עובדים. עם.

ההשלכות.של.יחסי.הגומלין.עם.המרחב.
הישראלי.הן.שליליות..

הערבים. העובדים. מרבית. מעמד.  

המועסקים.במערב.העיר.הוא.בשלבים.

החברתי-כלכלי,. הסולם. של. הנמוכים.

יותר. המשכיל. המיעוט. בקרב. אולם.

הבינוני. במדרג. בעבודות. והמועסק.

ניכרים. התעסוקה. שוק. של. והגבוה.

מבט. ונקודת. שונה. התנהגות. דפוס.

אחרת.על.המרחב.הישראלי..בכל.שלבי.

יתר.פתיחות. גילתה. זו. המחקר.קבוצה.

דפוסי. מבחינת. הישראלית. לחברה.

להשתלב. הרצון. במרחב,. הפעילות.

והנכונות. הישראלי. התעסוקה. בשוק.

לפתח.את.יחסי.העבודה.ליחסי.חברות..

המחקר.מעלה.אפוא.ששילוב.משמעותי.

עם. שוויוני. ומפגש. העבודה. במקום.

לטובה. לשנות. עשוי. לעבודה. עמיתים.

ועל. היהודים. על. הכוללת. העמדה. את.

החברה.הישראלית,.גם.אם.רק.במידה.
מעטה.

השפעת. הפלסטינים. העובדים. בקרב.  

לחברה. היחס. על. המעמדי. הגורם.

מעמדה. דווקא. לאו. נובע. הישראלית.

פוליטית.על.הסכסוך.או.מזהות.פלסטינית.

חלשה.יותר,.אלא.מתהליכי.מודרניזציה,.

התמערבות.וחילון,.שיכולים.לבוא.לידי.

ביטוי.במרחבים.הליברלים.והחילוניים,.

במערב.ירושלים,.יותר.מאשר.במרחבים.

והפטריארכליים,.במזרחה.. השמרניים.

מגמה.זו.ניכרת.למשל.ביחסן.השונה.של.

במגזר. לעבודתן. הפלסטיניות. הנשים.

היהודי.במערב.העיר..במחקר.ציטטנו.

מחברה. שבאות. נשים. של. עדויות.

לעבודה. ביציאה. ורואות. מסורתית.
במרחב.הישראלי.גם.חוויה.מעצימה..

העבודה. מקומות. ברוב. שכיום. לזכור. יש.

עבודה. וחלוקת. היררכיה. קיימת. עדיין.

לערבים,. יהודים. בין. מאוד. ברורות.

של. וההתקדמות. התעסוקה. ואפשרויות.

ומצומצמות.. מוגבלות. הערבים. העובדים.

מונע. התעסוקתי. השילוב. זה. במצב.

בפעולות. להשתתף. מהעובדים. אולי.

והתחושה. התסכול. אך. ואלימות,. טרור.

אין. בירושלים. הפלסטינית. שלאוכלוסייה.

נותרים. והלאומי. האישי. במישור. מוצא.

המקומות. בהיותם. זאת,. ובכל. בעינם..

המעטים.שבהם.יש.פוטנציאל.ממשי.להכרה.

מרקם. וליצירת. תפיסות. לשינוי. הדדית,.

מרחבי. הקהילות,. שתי. בין. חדש. חברתי.
העבודה.המשותפים.הם.נקודת.אור.

לסיכום,.על.רקע.המציאות.הגיאו-פוליטית.

׳הסכמי. קריסת. לאחר. העיר. של. המשתנה.

זהו. השנייה׳,. ׳האינתיפאדה. ותום. אוסלו׳.

מחקר.פורץ.דרך.הבא.לבחון.את.יחסם.של.

לאופני. ירושלים. מזרח. תושבי. פלסטינים.

יחסי. מרקם. ואת. היהודי. במגזר. העסקתם.

ההידוד.בין.ישראלים.ופלסטינים.במקומות.

העבודה..אנו.סבורים.שחקר.יחסי.ההידוד.

והשילוב.המרחבי.של.פלסטינים.וישראלים.

בירושלים.יכול.לספק.בסיס.מידע.משמעותי.

לקידום.מדיניות.עירונית.בתחום.התעסוקה,.

ויסייע.בקידום. והתכנון.המרחבי,. הקהילה.
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שהובאו. המשקלות. להלן. והשכלה.11. מגדר.

וממוצעים. התפלגויות. בחישוב. בחשבון.
כלליים.)לוח.ז/1(:.

11.בחרנו.לא.לתקן.את.גיל.העובדים.היהודים.מכיוון.

וכך. צעירים,. היו. הערבים. העובדים. מרבית. שגם.

נשמרה.אחידות.במבנה.הגילאי.בשתי.האוכלוסיות..

לוח ז/1: משקלות במדגם המועסקים היהודים

תיכון עם בגרות ותעודה מקצועיתתיכון ללא בגרות ופחות

משקלאוכלוסייהמדגםמשקלאוכלוסייהמדגם

00	1621%21%1	4%9%2נשים

79	7119%15%0	5%15%2גברים

תואר שני ויותרתואר ראשון

משקלאוכלוסייהמדגםמשקלאוכלוסייהמדגם

42	2419%8%0	13%16%1נשים

59	1710%6%0	9%11%1גברים

לסיכום,.מדגם.המועסקים.היהודים.העובדים.

קבוצה. מייצג. משותפים. עבודה. במקומות.

מאפייניה. בעבר.. נדגמה. שלא. ייחודית.

המועסקים. אוכלוסיות. למאפייני. דומים.

אחד:. בולט. בהבדל. בירושלים,. היהודים.

יותר,. וצעירה. אוכלוסיית.המדגם.משכילה.

ולנתון.זה.יש.השלכה.על.ההתפלגות.לענפי.

להטיה. התיקון. את. יד.. ומשלחי. כלכלה.

עשינו.במשקלות.בתחום.המגדר.וההשכלה,.

המדגם. בין. התאמה. יתר. יצרנו. זה. ובאופן.

לאוכלוסיית.הסקר.גם.במשלחי.היד.ובענפי.
הכלכלה.
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במדגם. המשיבים. גילאי. התפלגות. גם. .

קרובה.לחלוקה.הגילית.של.המועסקים.

במדגם. כי. אם. תא״ת,. בסקר. הערבים.

יש.ייצוג.גבוה.יותר.למשיבים.צעירים:.

שיעור.העובדים.בגילאי.35.ומטה.הוא.

סקר. באוכלוסיית. .62% לעומת. .77%
תא״ת.)תרשים.ז/9(	

תרשים ז/8: מועסקים ערבים במדגם המחקר ובסקר תא״ת 
לפי התעודה האחרונה שקיבלו המשיבים 

מדגם המחקר הנוכחי
(N=204)

פחות מ-12 שנות לימוד או תיכון ללא בגרות

תואר שני ומעלה
ים

יב
ש

המ
 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

33%

49%

31%

51%

סקר תא“ת

תיכון עם בגרות ובעלי תעודה מקצועית

תואר ראשון

15%18%

3%1%

מדגם המועסקים הערבים
כאמור,.עקב.התפרצותה.מחדש.של.האלימות.
הפצת. נעצרה. .2015 באוקטובר. הלאומנית.
השאלונים.טרם.זמנה,.ולכן.נאספו.רק.202 
 250 שאלונים.של.עובדים.ערבים.)במקום.
לפי.התכנית(..להלן.תיאור.מדגם.המועסקים.

הערבים.בהשוואה.לסקר.תא״ת:

מדגם.המועסקים.הערבים.במחקר.תואם. .

בהתפלגות. תא״ת. סקר. אוכלוסיית. את.

)תרשים. העובדים. של. ההשכלה. רמת.
ז/8(	
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תרשים ז/9: מועסקים ערבים במדגם המחקר ובסקר תא״ת לפי גיל

מדגם המחקר הנוכחי
(N=201)

24-15

+45

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

37%

40%

30%

32%

סקר תא“ת

34-25
44-35

17%

18%

6%
19%

20%.לעומת. אחוז.הנשים.במדגם.הוא. .
9%.במדגם.סקר.תא״ת.)תרשים.ז/10(	 
הסיבה.היא.שיש.צורך.לשמור.על.גודל.
הערביות. הנשים. קבוצת. של. מינימלי.
מגדריות. השוואות. שיתאפשרו. כדי.

תקפות.מבחינה.סטטיסטית.

של. המדגם. קבוצת. של. היד. משלחי. .

להתפלגות. דומה. הערבים. העובדים.

משלחי.היד.בסקר.תא״ת..עם.זאת.יש.

שיעור. תא״ת:. לסקר. בהשוואה. פער.

גבוה.יחסית.של.סוכנים.ועובדי.מכירות.

ומיעוט.עובדים.בלתי.מקצועיים.)תרשים.
ז/11(	 
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תרשים ז/11: מועסקים ערבים במדגם המחקר ובסקר תא״ת לפי משלחי יד 

 

מדגם המחקר הנוכחי
(N=193)

עובדים לא מקצועיים

פקידים

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

סקר תא“ת

עובדים מקצועיים בתעשייה או בינוי או אחר

סוכנים, עובדי שירות או מכירות

בעלי משלח יד אקדמאיים

מנהלים

בעלי מקצוע חופשי או טכני

3%

12%

14%

6%

12%

15%

37%

2%

9%

19%

7%

9%

27%

25%

מדגם המחקר הנוכחי
(N=208)

זכר

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20%

80%

9%

91%

סקר תא“ת

נקבה

תרשים ז/10: מועסקים ערבים במדגם המחקר ובסקר תא״ת לפי מגדר
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בקבוצת. רק. היד. משלחי. בתחום. .

די. יש. השירותים. ועובדי. הסוכנים.

דגימות.בהתפלגויות.השונות..לכן.כדי.

לאפשר.השוואה.בת.תוקף.של.משלחי.יד.

קיבצנו.את.משלחי.היד.האחרים.בשתי.
קטגוריות.חדשות.)תרשים.ז/12(:

משלח יד ראשוני: כל.משלח.יד.שאינו.  

זו. קבוצה. אקדמית.. השכלה. דורש.

כוללת.עובדים.בלתי.מקצועיים.ועובדים.
מקצועיים.בתעשייה.או.בבנייה.

משלח. כל. מתקדמים:  יד  משלחי   

או. על-תיכונית. השכלה. שדורש. יד.

אקדמית..בקבוצה.זו.יש.בעלי.משלח.יד.

אקדמי,.בעלי.מקצוע.חופשי.או.טכני,.
ומנהלים.ופקידים.10

נדרשים. לא. פקידים. דופן.. יוצא. זה. יד. משלח. .10

בהכרח.להיות.בעלי.השכלה.על-תיכונית,.ואף.על.

פי.כן.הוא.בעל.סטטוס.חברתי.גבוה.ממשלחי.היד.

הבסיסיים.מפני.שניתן.להתקדם.ממנו.למשלחי.יד.
מתקדמים.יותר..

תרשים ז/12: מועסקים ערבים במדגם המחקר לפי משלחי יד מקובצים

סוכן, עובד שירות או מכירות
38%

בעל משלח יד 
מתקדם

33%

בעל משלח יד 
בסיסי
29%
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הפער.העיקרי.בין.מדגם.זה.לבין.מדגם. .

ענפי. בהתפלגות. הוא. תא״ת. סקר.

הכלכלה.של.המועסקים..במדגם.זה.יש.

המסחר,. בענפי. למועסקים. יתר. ייצוג.
 36% לעומת. .47% ואוכל:. האירוח.
ייצוג. ולעומתו. תא״ת,. סקר. במדגם.
 9% והתעשייה:. הבנייה. לתחומי. חסר.
לעומת.25%.במדגם.סקר.תא״ת.)תרשים.

תעדפנו. שתיים:. הן. הסיבות. ז/13(..

ואוכל. והאירוח. המסחר. ענפי. את.

הגומלין. יחסי. מקומות.שבהם. בהיותם.

יותר;. משמעותית. יהודים. עובדים. עם.

והתעשייה. הבנייה. בענפי. ועובדים.

בגלל. השאלונים. על. לענות. מתקשים.
אוריינות.נמוכה.מאוד.

מדגם המחקר הנוכחי
(N=198)

חקלאות, ייעור ודיג

ים
יב

ש
המ

 %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
סקר תא“ת

בינוי
חינוך

מסחר

חשמל ומים
מינהל ציבורי

4%

4%

4%

6%

7%

נדל“ן ושירותי ניהול1%
שירותי אירוח ואוכל
שירותי בריאות, רווחה וסעד
שירותים אחרים
תחבורה, אחסנה ותקשורת
תעשייה וייצור
אחר

12%

8%

7%

8%

9%

18%

24%

25%

2%

18%

7%

2%

1%

5%
4%

3%
4%

1%

16%

תרשים ז/13: מועסקים ערבים במדגם המחקר לפי ענף כלכלי
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.— ענפים. בשני. רק. הכלכלה,. בענפי. .

ובענף. ואוכל. אירוח. שירותי. בענף.

בהתפלגות. דגימות. די. יש. .— המסחר.

ענפי. שאר. את. קיבצנו. לכן. לענפים..

זו. קרובות. קטגוריות. בשתי. הכלכלה.

המקצועית. ההכשרה. סוג. מבחינת. לזו.

)תרשים. בהן. הנדרשת. ההשכלה. או.
ז/14(:

כלכלה. ענפי. ראשוניים:  ענפים   

מהמגזר.הראשוני.והשניוני.שמבוססים.

על.כוח.אדם.בלתי.מקצועי.או.מקצועי.

זו. קבוצה. והתעשייה.. הבנייה. בתחום.

חקלאות,. בנייה,. אלו:  ענפים. כוללת.

תעשייה. ומים,. חשמל. ודיג,. ייעור.
וייצור,.ותחזוקה.ותיקונים.

ענפים מתקדמים: ענפי.כלכלה.מהמגזר.  

הרביעי,. או. ממסחר(. )חוץ. השלישוני.

ומבוססים. גולמי. לא. ערך. שמייצרים.

בקבוצה. ומשכיל.. מיומן. אדם. כוח. על.

זו.נכללים.ענפים.אלה:.מנהל.ציבורי,.
וסעד,  רווחה. בריאות,. שירותי. חינוך,.
ובידור,. אמנות. חופשיים,. מקצועות.

והיי-טק.

מדגם. לראות.שאוכלוסיית. אפשר. לסיכום,.

זה.קרובה.למדגם.סקר.תא״ת,.חוץ.מייצוג.

לנשים. צעירים,. ערבים. לעובדים. יתר.

ולמועסקים.בענפי.המסחר,.האירוח.ואוכל,.

הבינוי. בתחומי. למועסקים. חסר. וייצוג.

מועסקים. של. ההשכלה. רמת. והתעשייה..
ערבים.במדגם.דומה.לרמתם.בסקר.תא״ת.

תרשים ז/14: מועסקים ערבים במדגם המחקר לפי ענפי כלכלה מקובצים

מסחר
21%

שירותי אירוח ואוכל
24%

ענפים ראשוניים
ענפים מתקדמים21%

34%
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משקול מדגם העובדים הערבים

את. אופטימלי. ייצוג. לייצג. מנת. על.

שהיא. כפי. הערבים. העובדים. אוכלוסיית.

נמדדה.בסקר.תא״ת,.בניתוח.הנתונים.נעשה.

תיקון.לחלקם.היחסי.של.עובדים.בסקר.זה.

המקבלים.ייצוג.יתר.או.ייצוג.חסר..התיקון.

מגדר. למשתנים:. משקלות. בחישוב. נעשה.

ומשלח.יד,.משום.שבהתפלגות.של.משתנים.

בין. ביותר. הגדולים. ההבדלים. נמצאו. אלו.

אוכלוסיית. לבין. תא״ת. סקר. אוכלוסיית.

סקר.זה..להלן.המשקלות.שהובאו.בחשבון.

בחישוב.התפלגויות.וממוצעים.כלליים.)לוח.
ז/2(:.

לוח ז/2: משקלות למדגם המועסקים הערבים

משלח יד מתקדםסוכנים ועובדי מכירותמשלח יד בסיסי

מדגם.
המחקר

סקר.
תא״ת

משקל
מדגם.
המחקר

סקר.
תא״ת

משקל
מדגם.
המחקר

סקר.
תא״ת

משקל

49	1012%6%0	008%1%0	0%3%0נשים

00	4221%21%1	0732%13%0	27%56%2גברים
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מחקר זה מנתח את דפוסי ההידוד (האינטראקציה) בין עובדים פלסטינים וישראלים המועסקים במקומות עבודה 
משותפים במערב ירושלים. שם המחקר - מבעד לתקרת זכוכית - דו-משמעי: הוא מאפיין את המכשול המרכזי 
העומד בפני שילובם של העובדים הפלסטינים ממזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי ומדגיש את הפערים 

הרב ממדיים בין יהודים לערבים, במרבית מקומות העבודה המשותפים. 
מנתוני המחקר, המבוסס על שילוב של נתונים כמותיים ואיכותניים, עולה כי העובדים הערבים נתקלים בתקרת 

זכוכית קשיחה (כגון השכלה, קשיי שפה ואפליה) המקבעת את מעמדם הנחות בשוק התעסוקה ומונעת את 
התקדמותם, והיא גם מסמלת את גורמי ההפרדה היסודיים בינם לבין העובדים היהודים: מעמד אזרחי, פער 
נרטיבי פוליטי ודתי וקיטוב חברתי-כלכלי. ובכל זאת, תקרה של זכוכית היא שקופה ומאפשרת יחסי הידוד, 

ולכאורה, בהינתן התנאים המתאימים, אפשר לשבור אותה. ואכן,  נתוני המחקר מלמדים, כי במקומות העבודה 
המשותפים בירושלים, בהם נוצרו תנאים יחסיים של שוויון בדרגת העבודה וקרבה תרבותית בין העובדים, לצד 

יחסי עבודה פוריים, עשויים להתפתח גם יחסי חברות ושינויים חיוביים ביכולת ההכלה ובדעות קדומות.
המחקר הוא פרסום שני בסדרת פרסומים חדשה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות העוסקים במרחבים 

משותפים לישראלים ופלסטינים בירושלים.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר: מכון ירושלים לחקר ישראל), הוא המכון המוביל בישראל בחקר 
המציאות המורכבת והמרקם הייחודי של ירושלים.

המכון, שהוקם ב-1978, מתמקד באתגרים הייחודיים המאפיינים את ירושלים בת זמננו ומספק ידע מחקרי נרחב 
ומעמיק לקובעי מדיניות, לאנשי אקדמיה ולקהל הרחב. עבודת המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר: 

תכנון פיזי-אורבני, סוגיות חברתיות ודמוגרפיות, אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות ממעמדה 
הגאו-פוליטי של ירושלים. עבודתו הרב-גונית של המכון לאורך השנים, הקנתה לו פרספקטיבה ייחודית שהובילה 
להרחבת פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים שעימם מתמודדת החברה הישראלית – בהם סוגיות עירוניות, 

חברתיות ואסטרטגיות, אתגרי סביבה וקיימות, מימון וחדשנות.
 


