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المقدمة:
في أيار 2018، تم اعتماد القرار 3790 "لتقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية والسعي للتنمية االقتصادية 
في القدس الشرقية". ُأعد هذا التقرير االمبريقي )ويعني ما يعتمد على الواقع والخبرات من خالل المالحظة( 

في اذار 2022، بعد مرور 4 سنوات على اتخاذ القرار وسنتين بعد اندالع أزمة كورونا.

الذين  الفلسطينيين  تجاه  واإلهمال  التمييز  سياسة  إسرائيل  تتبع   ،1967 عام  الشرقية  القدس  احتالل  منذ 
واجتماعية  اقتصادية  أزمة  إلى  واالقتصاد،  التشغيل  مجال  في  السياسة  هذه  أدت  المدينة.  في  يعيشون 
فيه  يشكل  الذي  الحال  واقع  في   .٪80 يقارب  ما  إلى  ارتفعت  التي  الفقر  مؤشرات  في  انعكست  عميقة، 
الفلسطينيون ما يقرب من 40٪ من سكان القدس، فإن أزمة بهذا الحجم ليست مشكلة فلسطينية فحسب، بل 
إنها تؤثر على المدينة بأكملها: خسارة ضرائب على الممتلكات، وتفكك اجتماعي يؤدي إلى العنف والجريمة. 

وهكذا تصبح أزمة السكان الفلسطينيين حجر عثرة أمام تطور المدينة.

أصبحت هذه التكاليف التي يتحملها المجتمع موضع نقاش بين صناع القرار والمهنيين العاملين في القدس. 
السكان  أن رفع نسبة مشاركة  إلى  نفتالي ويوفال شيفتان1  ياميت  أجراها  المثال، تشير دراسة  على سبيل 
العرب في سوق العمل ينطوي على إمكانات كبيرة للتحسين االقتصادي شرقي المدينة وكنتيجة لذلك في 

القدس ككل.

كانت هذه النظرة الثاقبة من وراء اتخاذ القرار3790، الذي خصص، ألول مرة في التاريخ، موارد مهمة لصالح 
تقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين سكان المدينة شرًقها وغربها خصص البرنامج 259 مليون شيكل 

لالقتصاد والتوظيف، ووضعت أهداًفا في مجاالت مهمة، نحاول نحن في معا تعزيزها، بما في ذلك:

زيادة نسبة النساء العامالت  

افتتاح دور حضانة لألطفال حتى سن 3 سنوات.  

التدريب المهني والتوجيه الوظيفي.  

ولكن بمعزل عن الدافع لتحسين أوضاع السكان الفلسطينيين لصالح اقتصاد المدينة ككل، فإن القرار يفتقر إلى 
التعامل بندية مع الفلسطينيين كسكان لهم حقوق متساوية، بحق وليس مّنة، مما يقوض إمكانية تنفيذ القرار.

التوجهات  تآكل  الكورونا، مما أدى إلى  3790، تفشى وباء  القرار  2020، بعد نحو عامين من اعتماد  آذار  في 
اإليجابية في وضع القوى العاملة الفلسطينية في المدينة بطريقة متطرفة. في حين أن القرار 3790 قد فّعل 
ومّول اآلليات التي كان عليها المساهمة في فتح الباب أمام عالم التوظيف لسكان شرقي المدينة، أصبح 
العديد من السكان الذين عملوا سابقا، عاطلين عن العمل، وحتى يومنا هذا يواجهون صعوبة في العودة إلى 

العمل.

نلتقي في معا، يوميا مع سكان القدس الشرقية، وخاصة من النساء، اللواتي تناضلن بهدف تحسين حياتهن 
في مواجهة منظومة مستهجنة وتمييزية. يهدف هذا التقرير إلى فتح المجال إللقاء نظرة شاملة وتوجيه نقد 
اجتماعية واقتصادية  كارثة  تواجهن  اللواتي  النساء  تنفيذه، مع إيصال صوت هؤالء  3790 وسبل  للقرار  بّناء 

وسياسية.

تقرير معهد القدس من شباط 2018 تحت عنوان "االمكانيات الكامنة لخروج نساء في القدس الشرقية الى سوق العمل" – المؤلفان هما يميت   1
PUB_Women-emp-LQ.pdf )jerusaleminstitute.org.il) )نفتالي ويوفال شيفتان )اللغة العبرية

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_Women-emp-LQ.pdf
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الباب االول: 
الفقر وتهميش المرأة في سوق العمل، وراء الخطة 3790 

لألجور،  األدنى  بالحد  لو  العثور على عمل، حتى  ״إذا تمكنت من 
فسنجتاز أنا وزوجي معا خط الفقر، وقد ال نضطر إلى االنتقال إلى 

كفر عقب״.2
على  الشرقية  بالقدس  عصفت  التي  الحادة  التغييرات  من  الكثير   3790 القرار  اتخاذ  سبق  الذي  العقد  شهد 
المستوى االجتماعي واالقتصادي، وينعكس هذا في االرتفاع غير المسبوق في معدالت الفقر، من خط 70 

في المائة في العقد الماضي، إلى خط الفقر القريب، وحتى الذي يتعدى خط الفقر البالغ 80 في المائة.

الفقر المدقع، والسياسة اإلسرائيلية التي تمنع من السكان الفلسطينيين تحت االحتالل من التخطيط الحضري، 
وكفر  لالجئين  مخيم شعفاط  )منطقة  المدينة  عن  رئيسيين  حيين  عزل  الذي  الجدار،  بناء  نفسه  الوقت  وفي 
عقب، اذ لجأ اليهما حوالي ثلث السكان الفلسطينيين في المدينة(3، كل هذه األمور تحولت إلى كارثة اجتماعية 
واقتصادية واسعة النطاق. وأحد المكونات الرئيسية لذلك هو ما يمكن تسميته »نقل او تهجير الفقر": الهجرة 
القسرية آلالف األسر الفلسطينية التي طردت من ضواحي مدينتها إلى جحيم حضري عشوائي، تم إنشاؤه 

في أحياء تم التخلي عنها خارج الجدار.

اإلقتباس من احدى المشاركات في ورشات نظمتها معا-نقابة عمالية مع نساء في القدس   2
تقرير معهد القدس ألبحاث السياسة حول األحياء العربية في القدس الشرقية – بحث حول مسألة البنية التحتية والتقييم – مخيم شعفاط. مؤلف   3
التقرير مراد نتشة. 2019 ص 19. يقدر مؤلف التقرير بانه هناك 140 الف مواطن في حيي كفر عقب ومخيم شعفاط منهم هناك 88 الف شخص 

لهم بطاقة اإلقامة اإلسرائيلية(اللغة العبرية(. מכון ירושלים למחקרי מדיניות - השכונות הערביות במזרח ירושלים מחקר תשתיות והערכה.
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1. مؤشرات الفقر
في الفترة الممتدة بين 2012 -2017، بلغت معدالت الفقر بين السكان الفلسطينيين في القدس نسبًا ال 
يمكن تصورها، حيث تراوحت بين 75٪ و82٪. وعلى سبيل المقارنة، في عام 2014، مثال، عندما بلغ مستوى 

الفقر 82٪، عانى سكان غرب المدينة من معدل فقر بلغ 28٪: أي فجوة تقدر ب 4.54% 

ويتجلى الوضع في شدة بؤسه عندما يتبين أن سكان القدس الشرقية ال يعانون فقط من نسبة عالية في 
معدل الفقر، بل إن خط الفقر فيها منخفض جدا مقارنة بخط الفقر العام: فعلى سبيل المثال، في عام 2014 
كان 82٪ من سكان القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر، في حين، كان متوسط دخلهم أقل بنسبة ٪44.1 

من الدخل المحدد كخط الفقر.

80 في  أكثر من  كان  المذكورة  الفترة  الشرقية، فخالل  القدس  أطفال  الواقع هم  لهذا  الرئيسيون  والضحايا 
المائة منهم تحت خط الفقر. وفي عام 2017، على سبيل المثال، بلغ معدل الفقر بين األطفال 85.7٪ وفي 
عام 2014، عاش 86.6٪ منهم تحت خط الفقر. كان عام 2016 هو العام الذي كانت فيه نسبة األطفال تحت خط 

الفقر هي األدنى -٪80.8.

2. المشاركة في سوق العمل قبل القرار 3790
في الفترة الممتدة بين 2012 -2018، كانت مشاركة سكان القدس الشرقية في سوق العمل أقل بنحو ٪20 
من مشاركة سكان القدس الغربية، وبلغت نسبة 40٪ -43٪، دون أي تغيير ملحوظ من سنة إلى أخرى. ويقارن 
ذلك بالتقلبات اإليجابية التي طرأت على سكان غرب المدينة: من نسبة 56٪ المشاركة في سوق العمل عام 

2012 إلى نسبة 61٪ في عام 20185. 

الرئيسيين في سوق  المشاركين  )»أعمار  عاما   64 إلى   25 من  العمر  بشريحة  المتعلقة  البيانات  عند فحص 
العمل" وفقا للمكتب المركزي لإلحصاء(، نجد أن الفجوة آخذة في االتساع. 

ويعود سبب الفجوات وانخفاض نسب المشاركة في سوق العمل إلى انخفاض مشاركة المرأة الفلسطينية 
فيه، في حين يعمل الرجال بنسبة كبيرة بل وأعلى من تلك الموجودة بين الرجال اليهود )67٪ -68٪ في 2012-

2018، مقارنة ب 52٪ -61٪ بين الرجال اليهود6(.

إن استبعاد النساء من سوق العمل هو السمة األبرز واألكثر أهمية لتدهور سكان القدس الشرقية إلى الفقر، 
اذ كانت المشاركة بين النساء الفلسطينيات منخفضة للغاية: 14٪ في عام 2012، و21٪ في عام 2017 لجميع 

األعمار العاملة.

3. معظم العمال فقراء
وتشير بيانات الفقر والعمالة في القدس الشرقية إلى ان العمل ال ينتشل العمال من الفقر في كثير من 
الحاالت. فعلى سبيل المثال، في عام 2017، كانت 85٪ من األسر التي لديها رب أسرة يعمل، تعيش تحت 

خط الفقر7. 

4. التمييز المنهجي: الحواجز القائمة أمام التشغيل العادل
يتم تفسير أسباب الفقر بين العمال من خالل الطريق الممهدة للوظائف غير المهنية، وفي األجور المنخفضة 
ووظائف  جزئي  بدوام  وظائف  سوى  تقدم  ال  التي  العمل  أماكن  من  الوظائف.  هذه  في  العمل  وظروف 
منخفضة األجر، إلى التشغيل المهين. يشمل الواقع في القدس الشرقية كل هذا، إلى جانب التمييز المنهجي 
وخدمات  الكافي،  بالشكل  عامة  ومواصالت  صناعية،  مناطق  وجود  عدم  واإلسكان.  التعليم  مجالي  في 
 اجتماعية وصحية كافية، وغيرها من البنى التحتية المتقدمة الالزمة ليرقى أداء أي مدينة حديثة ليكون الئقا.

اإلحصائيات الواردة في هذا الفصل مستمدة من معهد القدس ألبحاث السياسات: المشاركة في القوى العاملة في القدس و إسرائيل حسب   4
 https://tabsoft.co/3CWSErc الجنس والمجموعة السكانية عام 2021 – الئحة اإلحصائيات

https://bit.ly/3RkHwZx )الئحة اإلحصائيات من الكتاب السنوي لمعهد القدس عام 2020 الئحة 2/6 )اللغة العبرية  5
في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن النسبة بين الرجال اليهود، تشمل أيضا طالب المدارس الدينية لألرثوذكس المتشددين الذين ال يشاركون   6

في سوق العمل. )يشيفوت(
الكتاب السنوي لمعهد القدس عام 2020 جدول و/2 – يقدم معلومات عن مستوى الفقر للعائالت القدس الشرقية خالل السنتين 2018-2017   7

https://bit.ly/3RkHwZx

https://tabsoft.co/3CWSErc
https://bit.ly/3RkHwZx
https://bit.ly/3RkHwZx
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5. التهميش في التعليم
35٪ من النساء في القدس الشرقية لم يكملن 12 عاما من الدراسة. فرصهن في االندماج في سوق العمل 
هي واحدة لكل عشر نساء. أما بين الرجال، فإن حالة التعليم أسوأ من ذلك: 45 في المائة منهم لم يكملوا 12 

سنة من الدراسة. وهذا ما يبدو عليه التمهيد لحياة الفقر.

منهجي  بشكل  مستبعدون  فيها  والمقيمين  الشرقية  القدس  سكان  فإن  سابق,8،  تقرير  في  وصفنا  وكما 
وجذري من التعليم، »وفي حين أن االستبعاد من التعليم ينأى بالنساء في القدس الشرقية من االندماج في 
سوق العمل، فإن استبعاد الرجال من التعليم يدفعهم إلى وظائف مهينة ال توفر العيش الكريم وتكرس حالة 

من الفقر المزمن״.

هذا الواقع هو نتاج مباشر للتمييز طويل األمد من حيث الميزانية والتخطيط، والذي ينعكس، من بين أمور 
أخرى، في النقص الحاد في الصفوف الدراسية،9 وارتفاع معدالت التسرب بدءا من المدرسة اإلعدادية، وفي 
ظاهرة »األطفال المتغيبين" - حوالي 27٪ من األطفال الفلسطينيين في سن التعليم اإللزامي الذين ال تعرف 
وزارة التربية والتعليم أو بلدية القدس ما إذا كانوا مسجلين في أي إطار تعليمي، هذه النسبة صحيحة لعام 

.2015

6. انعدام األطر لجيل الطفولة المبكرة10
في أيار 2018، عشية اصدار الحكومة قرارها، تم تسجيل 2٪ فقط من األطفال الذين تتراوح أعمارهم حتى 3 
سنوات في القدس الشرقية في أطر تخضع إلشراف البلدية، مقارنة ب 24٪ من األطفال من هذه األعمار في 
إسرائيل. في كانون اول 2020، عاش حوالي 40،000 طفل حتى سن 4 سنوات في شرق المدينة، لكن أربعة 
مراكز رعاية نهارية عامة فقط كانت تعمل هناك وفيها 20-24 صفا للرعاية النهارية في المجموع، و28 حضانة 
معترف بها فقط. وعلى سبيل المقارنة، يوجد حاليا 118 مركزا للرعاية النهارية العامة و440 حضانة في غرب 

المدينة، وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم حتى 4 يبلغ 72،000 طفل.

 في عملنا الميداني، نواجه طوال الوقت نساًء، تحول حاجتهن إلى رعاية األطفال من الحصول على وظائف 
جيدة تناسب قدراتهن وطموحهن - بدوام كامل أو في مكان بعيد، وتدفعهن إلى العمل بدوام جزئي فقط.

 7. خدمات الرفاه األساسية غير متاحة – 
الخدمات االجتماعية والتأمين الوطني ومكتب العمل

العمل  مكتب  في  للعربية  الترجمة  انعدام  الفلسطينية؛  األحياء  في  التوظيف  لخدمات  التحتية  البنية  نقص 
إلى  الوصول  أجل  الجدار كل يوم من  الشرقية الجتياز  القدس  ثلث سكان  حاجة  الوطني؛  التأمين  ومؤسسة 
الذي يعيش فيه سكان  الفقر  تكرس وتعزز  األمور تشكل عوامل إضافية  – كل هذه  العمل  أو مكتب  العمل 

القدس الشرقية.

8. ظروف تشغيل مهينة
الحواجز والعقبات العديدة في الطريق الى العمل تجعل سكان القدس الشرقية، رجالها ونساءها، فريسة سهلة 

ألصحاب العمل المستغلين. 

ومن األمثلة الصارخة على ذلك انتهاك حقوق الموظفات في مجال التعليم، وهو المجال الذي يشغل معظم 
معظم  يعمل  اقتصادي  وقطاع  أكاديمية  مهنة  التعليم  أن  من  الرغم  على  القدس11.  في  العامالت   النساء 

 https://bit.ly/3TGOGsv 2021 تقرير فصلي مشترك لجمعية عير عميم ومًعا لمتابعة تطبيق قرار الحكومة 3790 الربع الثامن-ايلول  8
على سبيل المثال، في العام الدراسي 2019-2020، كان هناك نقص في 3,794 صفا دراسيا، وفقا لتقرير التعليم في القدس الشرقية )أيلول/  9

سبتمبر 2020( الذي نشرته منظمة "عير عميم״.
انظر المزيد في تقرير عير عميم / مًعا - مراقبة تنفيذ القرار الحكومي رقم 3790 لالستثمار في القدس الشرقية، كانون األول 2020 – التعليم في   10

مرحلة الطفولة المبكرة.
 .38.5% التعليم  التي عملت في مجال  الشرقية  القدس  النساء من  كانت نسبة   )7/7 2021 )الئحة  لعام  القدس  السنوي لمعهد  الكتاب  حسب   11

https://bit.ly/3QdTYZN

https://bit.ly/3TGOGsv
file:///Users/veredbitan/Documents/New%20studio/Clients/Public/%d7%9e%d7%a2%d7%b4%d7%9f%2b%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91%20%d7%90%d7%aa%d7%a8/%d7%93%d7%95%22%d7%97%20%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%20%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%20%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91%20%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99%20%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%20%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%20%d7%97%d7%93%d7%a9/../ערבית/ تقرير فصلي مشترك لجمعية عير عميم ومعًا لمتابعة تطبيق قرار الحكومة 3790 الربع الثامن-ايلول 2021
file:///Users/veredbitan/Documents/New%20studio/Clients/Public/%d7%9e%d7%a2%d7%b4%d7%9f%2b%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91%20%d7%90%d7%aa%d7%a8/%d7%93%d7%95%22%d7%97%20%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%20%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%20%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91%20%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99%20%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%20%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%20%d7%97%d7%93%d7%a9/../ערבית/ تقرير فصلي مشترك لجمعية عير عميم ومعًا لمتابعة تطبيق قرار الحكومة 3790 الربع الثامن-ايلول 2021
https://bit.ly/3QdTYZN
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المعلمين  توظيف  أن  إال  الحكومية،  الميزانيات  من  تستفيد  التي  تلك  أو  الحكومية  الهيئات  في  موظفيه 
خاصة  أطر  العديد منهم في  ويعمل  تنكيال.  القطاعات  أكثر  واحد من  الشرقية هو  القدس  والمعلمات في 

استغاللية، ال تخضع لإلشراف المالئم.

9. نضال المرأة في القدس الشرقية من أجل االندماج في سوق العمل
على الرغم من هذه المعطيات الصعبة، نالحظ أنه قبل القرار 3790، كانت هناك زيادة في معدل اندماج النساء 
في القدس الشرقية في سوق العمل: في عامي 2016-2017، ارتفعت نسبة جميع النساء العامالت بنسبة 
27٪(. كما وصفنا  22٪ إلى  5٪ )من  الرئيسية بنسبة  العمل  اجيال  النساء في  21٪( وبين  17٪ إلى  4٪ )من 
في تقرير سابق، من تموز 122017، على الرغم من الظروف الصعبة والحواجز، هناك ارتفاع مستمر في نسبة 

النساء اللواتي يناضلن من أجل االندماج في سوق العمل وال تنتظرن برنامجا حكوميا.

هذه الحقيقة هي أيضا ما تقف في خلفية الخطة 3790، وتظهر أن تحقيق البرنامج بشكل عام، وأهدافه في 
مجال التوظيف بشكل خاص، تحمل إمكانات كبيرة.

تقرير مًعا من عام 2017 يؤشر الى مصير النساء في القدس الشرقية ״محكومات بالبطالة-نساء القدس الشرقية في نضال من أجل االندماج في   12
https://bit.ly/3BbWtaD سوق العمل״

https://bit.ly/3BbWtaD
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الفصل الثاني:
الخطة الخماسية 3790 للنهوض بالقوى العاملة وسبل تنفيذها

يبدأ فصل االقتصاد والتوظيف من الخطة الخماسية بتحديده لهدف غير مسبوق: ״زيادة اإلنتاجية في االقتصاد، 
ودمج سكان القدس الشرقية في دورة العمل، وزيادة دخل األسر في القدس الشرقية وبالتالي مدخوالت 
النساء  رفع نسبة  يتمثل في  يحدد هدفا محددا  عندما  الفصل  جاء في هذا  ما  أهمية  وتبرز  القدس״.  بلدية 

العامالت في القدس الشرقية. وهذا من وجهة نظرنا هو في الواقع المفتاح للتصدي للفقر.

من أجل تطبيق أهداف وغايات الفصل، تخصص الخطة 259 مليون شيكل، في مجالين: ״التوظيف والرفاه״، 
و-״االقتصاد والتجارة״.

المرأة  تعليم  لتعزيز  شيكل  مليون   212 ُخصصت  االجتماعي،  والرفاه  بالتوظيف  المتعلق  الفصل  إطار  في 
ودمجها في سوق العمل، من خالل عدد من القنوات:

النساء،  الى تشجيع توظيف  برامج تهدف  التركيز على  الرفاه االجتماعي والتوظيف، مع  توسيع خدمات   
والحؤول دون تسرب الطالب ومواجهة حاالت الخطر، والخروج من الفقر – 75 مليون شيكل.. 

بناء مراكز الرعاية النهارية - 50 مليون شيكل.  

مركز ريان للتوجيه والتشغيل المهني - 35 مليون شيكل.  

برامج لتشجيع توظيف الشابات – 26.5 مليون شيكل.  

أدوات لتنمية رأس المال البشري من ميزانية دائرة التأهيل المهني – 15 مليون شيكل.  

توسيع برنامج ״دوائر عمل״ – 10.5 مليون شيكل.  

باإلضافة إلى ذلك، يشير فصل االقتصاد والتجارة، الى ان الخطة تخصص 47 مليون شيكل للمجاالت التالية: 
حوافز ألصحاب العمل الستيعاب عامالت – 20 مليون شيكل.  

تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة – 12 مليون شيكل.  

تطوير وتأسيس وتوسيع المصالح التجارية – 15 مليون شيكل.  

 وكما ذكر أعاله، فإن الهدف الذي حددته الخطة يعتمد على – زيادة نسبة النساء العامالت في القدس الشرقية، 
والقنوات التي اختارتها الخطة للعمل حسبها، تلبي المجاالت الرئيسية التي نعتقد أنها ستؤدي إلى الحد من 
الفقر وتقليص الفجوات. تعمل مًعا – نقابة عمالية منذ سنوات عديدة، بالشراكة مع عيادة القانون الميدانية 
في الجامعة العبرية، وجمعية عير عميم ومركز ريان للتوجيه والتشغيل المهني، لتطوير نفس المجاالت، وذلك 

من منطلق فهم أهميتها.
ومن الجدير ذكره أيضا لصالح الخطة أن المبالغ التي تم تخصيصها بهدف التنفيذ هي ״مبالغ إضافية״، أي مبالغ 
يطلب من  التي  المبالغ  على عكس  )وهذا  الوزارة  ميزانية  إلى  باإلضافة  المعنية  الحكومية  الوزارات  تتلقاها 

الوزارة دفعها من ميزانيتها المقررة، والتي غالبا ما تتسبب في عدم وجود حافز لتنفيذ القرارات(.
تجدر اإلشارة في هذه المرحلة إلى أنه وفقا لتقرير تم اعداده لتقييم تطبيق الخطة )كانون اول 2021( – أي ما 
يقرب من ثالث سنوات منذ بداية العمل بها - تم استغالل نسبة 40٪ فقط من ميزانيتها، والعديد من البرامج 
لم تر النور كما خطط لها13. وفي هذا السياق، من المهم اإلشارة إلى تفشي جائحة كورونا التي تسببت بفرض 
القيود على كل النشاط االقتصادي، وأثرت على سوق العمل في القدس الشرقية أيضا، وعلى تنفيذ الخطة. 
ومع ذلك، رأينا أن بعض عناصر البرنامج أظهرت إبداًعا ملحوًظا ومثابرة حتى خالل هذا الوقت العصيب. فعلى 
أكثر من  بل وحقق  له،  المخصصة  الميزانية  المهني كل  والتشغيل  للتوجيه  ريان  المثال، استغل مركز  سبيل 

األهداف التي حددت له.
يستعرض هذا الفصل أهداف البرنامج في مختلف المجاالت والمشاريع المتعلقة بالتشغيل; تنفيذها 

وتحقيق أهدافها؛ فضال عن الفشل والنواقص في الخطة. باإلضافة إلى ذلك، سنقدم من خالله توصيات 
 وحلول.

 https://bit.ly/3KMCLFu وفقا لوثائق وزارة القدس والتراث من عام 2021 – تقييم مستوى تطبيق الخطة  13

https://bit.ly/3KMCLFu
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 1. الرعاية النهارية: عدم وجود الدعم الكافي لألهالي يحول
دون تسجيلهم ألطفالهم في المراكز التي تم افتتاحها 

قرار تخصيص 50 مليون شيكل لبناء مراكز الرعاية النهارية في القدس الشرقية مهم، اذ يشكل النقص الحاد 
في مراكز الرعاية النهارية عائقا رئيسيا أمام النساء الراغبات في دخول سوق العمل.

وفي الواقع، تم احراز تقدم كبير: ففي إطار الخطة الخماسية، أنشأت خمسة أطر تحت اشراف وزارة الرفاه في 
أحياء شعفاط وجبل المكبر والعيساوية )في كل إطار 2-3 حضانات(؛ هناك عشر حضانات أخرى قيد اإلنشاء في 
بيت حنينا وأبو طور ومفرق القنبر في جبل المكبر وغيرها من الحضانات قيد التخطيط.14 تشير االجتماعات التي 
عقدناها مع المهنيين في البلدية وقسم الطفولة المبكرة إلى أنه تم افتتاح العديد من رياض األطفال، وأن 
المهنيين عملوا على إيجاد حل لمختلف الحواجز القائمة في النظام. على سبيل المثال، وجود مستند التسجيل 
البلدي  المركز  العبرية فقط، وتم تسخير جهات مختلفة، بما في ذلك  باللغة  الدعم،  لرياض األطفال، وطلب 
اللغوية.  والحواجز  البيروقراطية  الحواجز  على  للتغلب  الفلسطينيين  المتوجهين  لمساعدة  للمقيم(،  (خدمة 
التسجيل  بعملية  دراية  على  بأنفسهن  يكّن  لكي  الحضانات  في  ارشادا  أيضا  والعامالت  المديرات  ومنحت 

والتوجه لطلب الدعم.

ومع ذلك ، كما اّدعوا في تقرير مراقب »التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة״15 الذي نشر في كانون اول 2020 
، فإن الميزانية غير المسبوقة ينقصها مكوًنا رئيسًيا - وهو الدعم المناسب للعائالت التي ترسل اطفالها الى 
مراكز الرعاية النهارية. وقد أوضحت لنا الكثير من الجهات أن االفتقار إلى اإلعانات المالئمة يشكل عائقا أمام 

العديد من االهالي لتسجيل أطفالهم. 

الدعم الحالي غير مناسب لسببين:
نطاق الدعم: الحد األدنى للرسوم الشهرية هو 886 شيكل شهريا للطفل/ة و1,071 شيكل لكل رضيع/ة.  أ: 
هذا المبلغ تعجز معظم العائالت في القدس الشرقية عن دفعه، أو أنه يجعل الخروج إلى العمل غير مجد 

من ناحية اقتصادية.

الشرط لدعم مشاركة الدولة في توفير االعانات: حتى تستحق األسرة الدعم في الرسوم الدراسية، على  ب. 
االم تكريس أكثر من 24 ساعة أسبوعية سواء للعمل أو الدراسة. وهذا المطلب لعمل النساء في القدس 
الشرقية يعتبر نادر الحدوث، وهو واقع ازداد خطورة منذ تفشي فيروس كورونا. كما أن شرط الدراسة غير 
واقعي أيضا، في ظروف التهميش الحاد في التعليم الذي تعاني منه النساء من سكان القدس الشرقية.

وفي غياب اإلعانات المالئمة، تكون النتيجة في بعض األحيان أن أطر رعاية األطفال تفرض رسوما مخفضة 
لخطر  االقتصادي  استقرارها  يعرض  االمر  وبالتالي هذا  الدولة،  من  تعويض  أي  تلقيها  دون  الوالدين،  على 
دائم. وفي حاالت أخرى، ال يسمح لألهالي بتسجيل أطفالهم في هذه األطر. ولذلك، تكون نهاية العديد من 
االستثمارات ان تذهب أدراج الرياح، تاركة مراكز الرعاية النهارية الجديدة، فارغة، غير متاحة امام الجمهور الذي 

أقيمت ألجله - األمهات الشابات اللواتي يرغبن في االندماج في سوق العمل.

التوصيات
كجزء من تقرير للمتابعة، قمنا بصياغة عدة توصيات بالتعاون مع عيادة حقوق المرأة في المركز للتعليم القانوني 
االكلينيكي التابع لكلية الحقوق في الجامعة العبرية. تمت صياغة التوصيات بعد العديد من المحادثات مع نساء 
مهنيات في قسم الطفولة المبكرة في بلدية القدس، وهي تشكل خارطة طريق لتحقيق اآلمال المنشودة 
لبناء مراكز الرعاية النهارية: تعزيز اندماج ألمهات الشابات في سوق العمل، وتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة 

المبكرة في القدس الشرقية.

وفقا للمعلومات الواردة من بلدية القدس بتاريخ 16.11.2021.  14
الربع  3790 لالستثمار في القدس الشرقية  القرار  تقرير المراقبة الفصلية الذي نشرته جمعية عير عميم ونقابة العمال مًعا بهدف تقييم تنفيذ   15

.https://bit.ly/3RE8M5b المتعلق بكانون اول 2020 - التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

https://bit.ly/3RE8M5b
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نورد هنا اهم التوصيات:16
ان تقتصر مدفوعات الوالدين على 250 شيكل.  .1

اللواتي  العمل، وليس فقط لألمهات  الراغبات في االندماج في سوق  الدراسية لألمهات  الرسوم  دعم   .2
يعملن بالفعل 15 ساعة على األقل في األسبوع.

دعم الرسوم الدراسية للنساء اللواتي تتعلمن في برنامج استكمال شهادة البجروت، أو في دورات التدريب   .3
المهني – باإلضافة إلى تلك التي يحددها البرنامج اليوم، بانها تمنح الدراسة فيها اإلعانات.

دعم الرسوم الدراسية أيضا للمرأة التي ال يعمل زوجها وال يدرس.   .4

تغطية تكاليف مركز الرعاية النهارية من قبل الدولة بالتزام مسبق – حفاظا على استقرار مركز الرعاية النهارية   .5
وضمان أجور موظفيه.

عنصر آخر أوصينا به، وهو غير موجود على اإلطالق في القرار 3790، هو تشغيل الحضانات في مرحلة الطفولة 
المبكرة، كما هو متبع في إسرائيل نفسها، وخاصة في األحياء الواقعة خارج الجدار، بسبب الحاجة الماسة إلى 

مراكز الرعاية النهارية والصعوبة العملية في إنشائها.

وقد حظيت هذه التوصيات والتقرير بالكثير من التأييد، ونحن نعلم أن هناك جهودا حقيقية تبذل لدفع الحلول 
عن  البلدية  عضو  قبل  ومن  المبكرة،  الطفولة  وقسم  القدس  بلدية  في  المسؤولين  قبل  من  المقترحة 
ثماًرا. ذلك  كل  يطرح  ال  قد  إضافي،  تمويل  بدون  أنه  يبدو  ذلك،  ومع  وارتون.  لورا  السيدة  ميرتس،   حزب 

التوصيات الشاملة تم نشرها في التقرير الفصلي المراقبة خطة 3790 للقدس الشرقية والذي نشرته جمعية عير عميم ومًعا نقابة عمالية في   16
 .https://bit.ly/3RE8M5b 2020 )كانون اول )ديسمبر

https://bit.ly/3RE8M5b
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2. ريان – مركز للتوجيه والتشغيل المهني: إمكانيات النجاح والتطور 
تأسس مركز ريان في عام 2016، وفي عام 2018 حصل على الميزانية المخصصة للخطة بقيمة 35 مليون 
شيكل لمدة خمس سنوات. وكجزء من البرنامج، يتعين على المركز استقبال 1500 مشارك ومشاركة كل عام، 
70٪ منهم من النساء. في كل عام، ينظم المركز مئات الدورات وورش العمل ولقاءات تعريف بالمركز والتدريب 
المهني والندوات عبر اإلنترنت ومعارض التوظيف؛ ونشر المعلومات في المجتمع، بما في ذلك من خالل 

الندوات عبر اإلنترنت والبث على فيسبوك.

تمكن المركز من تحقيق األهداف المحددة له وحتى تجاوزها، حتى خالل أزمة كورونا: على سبيل المثال، في 
عام 2020، في ذروة أزمة كورونا، استغل المركز 92٪ من الميزانية، واستوعب 2045 شخصا كان من بينهم ٪78 
من النساء. باإلضافة إلى ذلك، يقوم المركز بأنشطة توظيف واسعة النطاق: في عام 2020، تمكن المركز من 
تجنيد 130 صاحب عمل واضافتهم لمخزن معلوماته، مما خلق 245 وظيفة جديدة، وفي عام 2021 جّند 128 

صاحب عمل، وخلق 356 وظيفة.

إن النجاح الكبير الذي حققه مركز ريان، مع االخذ بعين االعتبار بأن المشاركة في انشطته طوعية، يشهد على 
استعداد السكان، والنساء على وجه الخصوص، في إيجاد وظيفة وتحسين فرص العمل. من جهة اخرى يشهد 
على مهنية طاقم المركز، والتدعيم الذي يوفره للمشاركين. تنعكس احترافية المركز في عملية االستيعاب، 
والتي تشمل لقاء اولي لتقييم قدرات وحاجات المتوجه والمشاركة في دورة أساسية، وتكييف برنامج تدريبي 

شخصي، وتحديد مكان عمل بظروف جيدة، ومرافقة المشاركين في الخطوات األولى في العمل.

إلى جانب النجاح، من المهم أن نلحظ )كما ذكرنا بالفعل في الماضي(17 أن خطة ريان لم يتم تكييفها لتوفير حل 
للسكان غير المتعلمين، وال توجد خطة موازية تناسب هؤالء السكان.

يشير تقسيم المشاركين في البرنامج حسب مستوى التعليم ، كما عرضه لنا فريق إدارة ريان18، إلى أن المركز 
يستقبل جمهورا متنوعا من حيث المستوى التعليمي. المجموعة الرئيسية هي المشاركون الذين أعلى شهادة 
لهم هي شهادة التوجيهي، ولكن أيضا أولئك الذين يفتقرون إلى التعليم األساسي )11 سنة تعلمية أو أقل(، 

وكذلك أولئك الذين لديهم تعليم عال )16 أو أكثر(.

وفي المقابلة التي اجريناها مع السيدة وفاء أيوب، وصفت لنا التحدي الذي تخلقه مثل هذه األرقام، عندما 
ال يتوافق معدل التقدم مع العديد من المشاركين. على سبيل المثال، تكمن صعوبة الحاصلين على تعليم 
أساسي أو أقل، بمستوى منخفض من اإللمام بالقراءة والكتابة، حتى باللغة العربية، في حين يحتاج الحاصلون 
على شهادات عليا إلى إتقان اللغة العبرية بشكل جيد، وهو ما يتوافق مع العمل في المهن األكاديمية في 

غرب المدينة، وال يحتاجون إلى تحسين مهاراتهم التعليمية أو إكمال شهادة معترف بها في إسرائيل.

ووصفت لنا السيدة أيوب خطة جديدة يعكف المركز على تطويرها، ومصممة للتعامل مع هذا التحدي. ووفقا 
للخطة، سيتم إنشاء 3 مراكز أحياء لتوفير حل للتعليم األساسي وما دونه، بعضها في األحياء الواقعة خارج 
التعليم  على  للحاصالت  دقيقة  استجابة  يوفر  أن  مناطقي من شأنه  مركز  االستثمار في  جانب  إلى  الجدار، 
اقترحنا  2021 حيث  ايلول  الصادر في  الفصلي  التقرير  توصياتنا في  البرنامج مع  يتماشى هذا  األكاديمي. 

االستثمار في السكان الذين يعانون من االستبعاد من التعليم.

التوصيات األخرى بما يخص مركز ريان:
مضاعفة ميزانية المركز حتى يتمكن من تحقيق خطته إلنشاء مراكز مخصصة للمتعلمين وغير المتعلمين،   .1

وفتح مركز في االحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل.
المنح  الذين يحتاجون إلى إكمال تعليمهم، من خالل دفع  لتناسب أولياء األمور  الدراسية  المناهج  تكييف   .2
الدراسية لهم والتي من شأنها تخفيف الضغط على معيشة العائلة، والسماح لهم بإكمال التعليم والعودة 

إلى سوق العمل في ظل ظروف تحسن من قدرتهم على العمل.
المحافظة على االستقالل اإلداري للمركز، وتعزيز استقالله المالي. إن إنجازات المركز والتكيف المستمر   .3
نحن  به.  وإيمانها  المشارك  الجمهور  إلى  المحلية  القيادة  استماع  نتيجة  هي  المتغير  الوضع  مع   لخططه 

 https://bit.ly/3KMCLFu 2021 انظروا تقرير المراقبة المشترك لعير عميم ومًعا من ايلول  17
مقابلة مع مديرة المركز في القدس السيدة وفاء ايوب – اجريت المقابلة 22/2/3  18

https://bit.ly/3KMCLFu
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البرنامج أو إخضاعه لمصلحة االستخدام اإلسرائيلية، ونعتقد أنه من  قلقون بشأن المناقشات حول دمج   
المهم أن يستمر المركز في العمل بشكل مستقل كما هو الوضع اآلن.

فوجئنا عندما رأينا في إعالنات المركز ان موظفيه يعملون من خالل شركة البلدية »أريئيل" وليس بشكل   .4
مباشر. من خالل معرفة المعاملة من خالل المقاولين الفرعيين، نوصي بالسماح للمركز بتوظيف موظفيه 
مباشرة، وبالتالي توفير النفقات العامة، وكذلك ضمان التوظيف العادل واالمان الوظيفي لمن يعمل في 

المركز.

3. دوائر التوظيف
يخصص البرنامج 10.5 مليون شيكل لمكتب العمل، ويعمل على توجيهه لتوسيع برنامجه – ״دوائر التوظيف״، 

لصالح توفير أدوات مهنية إضافية، واستقبال 1200 مشارك كل عام، 70٪ منهم من النساء.

ويستهدف البرنامج أولئك الذين يعانون من بطالة مزمنة، ويتم تكييفه للنساء اللواتي ليس لديهن مستوى 
كاف من التعليم األساسي. وعلى الرغم من أنها مجموعة سكانية مستضعفة، تشكل نسبة كبيرة استثنائية 

بين السكان الفلسطينيين، إال أن ميزانية البرنامج المخصصة لذلك في مركز ريان أقل من النصف.

ال يقدم تقرير تقييم تنفيذ القرار الحكومي 3790 لعام 2020 19 مؤشرات لنجاح الخطة أو عدد المشاركين فيها. 

النساء  فإن  ه.ك.20  مع  مقابلة  أشارت  وكما   ،,2021 ايلول  في  الصادر  الفصلي  تقريرنا  في  أشرنا  وكما 
المشرفين، وعدم وجود ورش عمل  الموجهين  لدى  الدافعية  انخفاض  البرنامج يشكون من  المشاركات في 

توسع األفق في مجال التشغيل، وعلى الضغط الممارس عليهن لالندماج بأي ثمن في سوق العمل.

بكل االسف، على مر السنين، مثلنا أيضا النساء اللواتي واجهن سلوًكا مهيًنا من قبل الموجهين في البرنامج. 

باإلضافة إلى ذلك، فخالل تفشي وباء الكورونا، لم يعمل البرنامج على اإلطالق.

4. مراكز عوتسما لتطوير قدرات العائالت الفقيرة 
خصص البرنامج 75 مليون شيكل لتوسيع نطاق الخدمات االجتماعية وتشجيع العمالة، مع التركيز على تشجيع 

توظيف النساء، ومنع تسرب الطالب، والخروج من الفقر.

كجزء من برنامج الحد من الفقر، تم إنشاء 6 مراكز ״عوتسما״ )مشروع لتطوير قدرات العائالت الفقيرة والدفع 
بها للمشاركة في سوق العمل(، مهمتها توفير حلول للعائالت واألفراد )1,000 مشارك خالل فترة الخمس 

سنوات(، الذين يواجهون الفقر والتهميش االجتماعي، بميزانية قدرها 18.8 مليون شيكل.

الكاملة ولم تحقق  الميزانية  المراكز  تتلق  2020، لم  3790 لعام  الحكومي  القرار  التقييم لتطبيق  لتقرير  وفقا 
األهداف المرجوة منها. على سبيل المثال، في عام 2019، من أصل مليوني شيكل التي تم تخصيصها في 
الميزاينة تم استخدام 200,000 شيكل فقط، اذ شارك في المشروع في هذه السنة فقط 50 شخص بدل 100 
بموجب الخطة. ال تعطي البيانات المنشورة صورة شفافة بما فيه الكفاية لما يحدث في المراكز، وال تنقل 

سوى الشعور بانه هناك بلبلة وغياب االدارة السليمة.

من خالل معرفتنا بطواقم العمل في المراكز، نستطيع أن نشهد على جديتهم، من ناحية، ولكن على ظروف 
العمل غير المعقولة من ناحية أخرى، والتي ال تسمح لهم باستثمار كامل مهاراتهم. وهكذا، على سبيل المثال، 
واجهنا مسؤولين ومسؤوالت في مجال التشغيل الذين يتم توظيفهم بالحد األدنى لألجور، بدوام جزئي، في 
وقت تكون فيه متطلبات العمل الفعلية أكثر من دوام كامل. اكتشفنا أيضا أنه في عام 2021 لم يتم تحويل 
أي ميزانية من بلدية القدس إلى المراكز، مما أدى الى ان العديد من المشاريع التي تم التخطيط لها لم تنفذ 
في النهاية اطالقا. في هذه األيام، وصلت األزمة إلى ذروتها، عندما استقالت مجموعة كبيرة من الموظفين، 

بسبب ظروف العمل.

 مراكز ״عوتسما״، مثل المكونات األخرى للبرنامج التي تتعامل مع الحد من الفقر، مهمة للغاية خاصة هذه األيام.

 https://bit.ly/3KMCLFu )تقييم الخطة – وزارة القدس اذار 2021 )اللغة العبرية  19
انظر المقابالت المرفقة لهذا التقرير  20

https://bit.ly/3KMCLFu
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5. برنامج رأس المال البشري
وتنص الخطة على أنه يجب على قسم التأهيل المهني )في وزارة العمل( تخصيص 15 مليون شيكل لتفعيل 
أدوات لتطوير رأس المال البشري في القدس الشرقية، بهدف صياغة برامج لتشجيع التوظيف، مع التركيز على 

الشابات21. 

 من الناحية العملية ، بين ايار 2019 ونهاية عام 2020، كان من المفترض تنظيم 16 دورة، ولكن تم فتح 10 دورات فقط.
وكان من المفترض أن يشارك في الدورات ال 10 التي افتتحت 198 مشاركا، معظمهم من النساء. عمليا، 
شارك 160 رجال و18 امرأة في الدورات )تقريبا نسبة %10 فقط من النساء(. من الميزانية المخطط لها )1.87 

مليون شيكل(، تم استغالل 1.47 مليون فقط. 

تؤكد المقارنة مع مشروع مركز ريان على الفجوة وفشل البرنامج، اذ تشير التقارير التي تلقيناها إلى أن دورات 
التأهيل التي يقدمها البرنامج غير متاحة للمتحدثين باللغة العربية. يشير التصفح في الموقع التابع ل ״عوتسما״ 
إلى أن جميع المعلومات منشورة باللغة العبرية فقط. وباإلضافة إلى ذلك، أبلغتنا نساء كثيرات بأن موظفي 

مكتب العمل لم ينشروا أي معلومات عن دورات التأهيل وعندما سئلوا عنها، لم يعرفوا بوجودها.

6. توسيع اهداف البرنامج المتمثل في زيادة معدل العمالة
بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عاًما

حددت الخطة الخماسية هدًفا يتمثل في ״تقليص الفجوة بين معدل توظيف النساء اللواتي تتراوح أعمارهن 
بين 25 و64 عاًما في القدس الشرقية ومعدل توظيف النساء في المجتمع العربي في إسرائيل من نفس 
الفئات العمرية، بحيث انه بحلول عام 2023 ستصل نسبة النساء اللواتي تعملن في القدس الشرقية الى 

نسبة 75٪ من معدل توظيف جميع النساء العربيات في اسرائيل״.

عند فحص البيانات، نجد أن هذا الهدف متواضع: اذ كان معدل توظيف النساء العربيات في إسرائيل في عام 
2018 – عشية القرار – 40٪، مما يعني أن الهدف الذي حددته الحكومة للقدس الشرقية هو الوصول بعد 5 
سنوات الى نسبة 30٪. وفي العام نفسه، بلغت نسبة النساء المشاركات في سوق العمل في هذه األعمار 

في شرق المدينة 25 في المائة - وهي فجوة قدرها 5 في المائة فقط عن الهدف المنشود.

وبالنظر إلى حقيقة أنه في الفترة 2016-2017 كانت هناك زيادة مثيرة لإلعجاب بنسبة 5٪ في المشاركة في 
سوق العمل بين سكان القدس الشرقية في سن العمل الرئيسية، من 22٪ إلى 27٪، لم يكن هناك سبب 

لوضع مثل هذه األهداف المتواضعة. 

في رأينا وتجربتنا، تناضل المزيد والمزيد من النساء من أجل انتزاع مكان لهن في سوق العمل وال ينتظرن 
برامج لمساعدتهن على القيام بذلك. وفي هذا الواقع، يتمثل موقفنا في ضرورة وضع خطط وأهداف أكثر 

جدية، مما سيوفر لهن الدعم والوسائل الالزمة لتحقيق الرغبة في االندماج في العمل.

باإلضافة إلى ذلك، نعتقد أنه ينبغي توسيع أهداف البرنامج، وأن تشمل الزيادة في معدالت التوظيف حتى 
بين سن 20 و25 عاما، ويرجع ذلك الى انه عمليا هذه هي في الواقع اجيال الشريحة التي تندمج في سوق 

العمل في القدس الشرقية.

7. تشغيل بظروف مهينة وبرعاية الخدمات العامة
وتبين مقارنة أرقام العمالة والفقر الى أن العمل ليس ضماًنا للخروج من الفقر. على سبيل المثال، في عام 
2017، ارتفعت نسبة العمالة في القدس الشرقية في سن العمل الرئيسية إلى ذروة نسبية إذ انها بلغت 
نسبة 52 في المائة، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، ولكن هذا لم يقلل من 
معدل الفقر الذي وصل إلى 77 في المائة في ذلك العام. وكانت نسبة 85٪ من األسر التي لديها رب أسرة 

يعمل، تعيش تحت خط الفقر في نفس العام، وكانت نسبة 85.7٪ من األسر تعيش تحت خط الفقر.

https://bit.ly/3KMCLFu )ص 41 في تقرير وزارة القدس التقييم الخطة لعام 2020 )في اللغة العبرية  21
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هذه األرقام الصعبة هي نتاج ظروف تشغيل مهينة، نرى تداعياتها يومًيا في فرع مًعا في القدس. 

ومع ذلك، فإن معالجة هذه المشكلة غائبا تماما عن الخطة الخماسية.

واألنكى من ذلك، ان غالبية الخدمات االجتماعية المقدمة للجمهور الفلسطيني في المدينة: الصحة ورياض 
األطفال والمدارس والرفاه االجتماعي وما إلى ذلك، يتم تقديمها من خالل مقاولين فرعيين، وهي طريقة 
داخل  حتى  المسيء،  التوظيف  حاالت  من  العديد  نواجه  الواقع  في  مهينة.  ظروف  في  التوظيف  تشجع 

المؤسسات التي تقدم الخدمات االجتماعية.

ومن األمثلة الدامغة على ذلك ظروف التشغيل في المدارس في القدس الشرقية. معظم النساء المنخرطات 
في سوق العمل في شرق المدينة يعملن في التعليم )38٪ من كافة النساء العامالت في عام 2019(.22 وفي 
مجاالت التعليم االخرى، تحدد ظروف العمل في االتفاقات الجماعية وأوامر التوسع الملزمة لكافة المدارس. 
ومع ذلك، فإننا نواجه العديد من االستفسارات من المعلمين والمعلمات بسبب التقليصات الجسيمة التي 
لحقت بأجورهم، وإفالس المدارس التي كانوا يعملون فيها، والتسريح غير القانوني، وأحياًنا حتى عدم دفع 

أجورهم لفترات طويلة.

في اآلونة األخيرة، على سبيل المثال، توجهت الينا مجموعة كبيرة من المعلمين العاملين في مدرسة في 
مخيم شعفاط، واشتكوا من أن أجورهم أقل من الحد األدنى لألجور. وكشف تحقيًقا قمنا به بان حتى الحقوق 
اإلضافية ال تدفع لهم. بعد أيام قليلة من االتصال بنا، أفاد المعلمون أنهم لم يتلقوا رواتبهم على اإلطالق 
في ذلك الشهر. فقط بعد العديد من استفساراتنا للمدرسة ووزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم في بلدية 
القدس عادت المدرسة لدفع أجور المعلمين. وبالعودة إلى الوراء، تبين أن تأخير دفع الرواتب كان بسبب تأخر 
التربية والتعليم في تحويل الميزانيات إلى المدرسة، حيث لم يتم االنتهاء من فحص وضع المدرسة  وزارة 

لغرض منحها ترخيًصا للعمل.

وتتعامل وزارة التربية والتعليم مع قضية ظروف التشغيل المهينة في المدارس في القدس الشرقية بطريقة 
إشكالية جدا: تجاهل كاسح، إلى جانب التهديد بمزيد من التقليص في ميزانية المدرسة في حالة تقديم شكوى 
״الوزارة ال  التربية والتعليم على استفسارنا االدعاء بشأن المعلمين أن  بشأن ظروف العمل. يحمل رد وزارة 
تتدخل في نزاع فردي بين موظف في سلك التربية والتعليم غير تابع لوزارة المعارف )في إشارة إلى المدارس 
غير التابعة لوزارة التربية والتعليم بل لكيان خاص( وصاحب العمل. هذه مجموعة من عالقات العمل نحن لسنا 

طرفا فيها.״ 

كورين،  دافيد  الدكتور  بمشاركة  الشرقية״23،  القدس  الدراسي في  العام  »افتتاح  حول موضوع  اجتماع  في 
مدير قسم التربية والتعليم في الخطة الخماسية والسيد تسيون ريغيف، مدير الخطة الخماسية في القدس 
الشرقية نيابة عن مديرية التربية والتعليم في القدس أثرنا مشكلة ظروف التوظيف المهينة في المدارس، 
وخاصة في تلك التي تقع خارج الجدار وكان الجواب بأن األداة الوحيدة لوزارة التربية والتعليم والتي تستطيع 

استعمالها في مؤسسة تعليمية غير رسمية معترف بها هي معاقبة المشغلين بخفض ميزانيتهم.

هذه السياسة، التي تتراوح بين التجاهل وفرض نوع من ״العقاب الجماعي״ في شكل إغالق المدارس، تؤدي 
إلى تفاقم الوضع وتشكل تقاعًسا من قبل وزارة التربية والتعليم والمديرية ليس فقط في تأمين ظروف عمل 
عادلة ألعضاء هيئة التدريس في القدس الشرقية، ولكن أيضا من حق أطفال القدس الشرقية الفلسطينيين 
في التعليم المناسب. لألسف، تسمح هذه السياسة ألرباب العمل المشكوك في نزاهتهم والذين ال يترددون 

في استغالل أعضاء هيئة التدريس وبالتالي حرمانهم من حقوقهم.

معهد القدس ألبحاث السياسات، الكتاب اإلحصائي السنوي للقدس 2020، الجدول G/7 األشخاص العاملون في إسرائيل حسب   22
.https://bit.ly/3KMCLF )الصناعة والمجموعة السكانية والجنس)الوثيقة في اللغة العبرية

معهد القدس البحاث السياسات تاريخ 23 تشرين ثان نوفمبر 2021  23
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8. نواقص في الخدمات العامة، التي يديرها مقاولون فرعيون
ال توفر الخطة الخماسية في التعليم حال لظروف التشغيل المهين – ال بل تؤدي أيضا 

إلى تفاقمها
هذه  تتلقى  وال  رسمية24.  غير  ولكنها  بها  معترف  بمدارس  الشرقية  القدس  طالب  من  كبيرة  نسبة  تلتحق 

المدارس سوى ميزانية جزئية تبلغ حوالي نسبة 75٪ من نفقات الرواتب.

عادة ما تكون المدارس ״المعترف بها وغير الرسمية״ ذات ميزات خاصة والتي تقدم منهاًجا مختلًفا عن المعتاد، 
توفير  وبالتالي  االضافية  المبالغ  دفع  على  والقدرة  المادية  االمكانات  لديهم  الذين  للسكان  مناسبة  وهي 
الفقراء،  بالسكان  يتعلق األمر  لكن عندما  تبرعات من جهات مانحة عديدة.  للمؤسسة وجمع  ميزانيات مكملة 
تصبح هذه الطريقة فًخا، ألن مثل هذه المدارس تفتقر للوسيلة للتعويض عن الفجوة في الميزانية، وبالتالي 

يتم خصمها فعلًيا من رواتب المعلمين، ونتيجة لذلك، تضر بنوعية التعليم.

يبدو أن القرار 3790 يأخذ على عاتقه نقل المدارس في القدس الشرقية إلى نموذج للتعليم الرسمي، بطريقة 
تمكن من وضع ميزانية كاملة للمدارس. لكن من الناحية العملية، ال يتمثل الدافع للقيام بذلك في تصحيح 
التمييز وحل مشكلة التعليم، بل في الترويج للمنهاج اإلسرائيلي على حساب التوجيهي )شهادة الثانوية العامة 
الفلسطينية(. والنتيجة هي أن عدًدا محدوًدا فقط من المدارس تحظى بالدعم الكامل وهي المدارس التي 
اختارت المنهاج اإلسرائيلي والتابعة للبلدية وبالتالي تتلقى الميزانية الالزمة، سواء لصالح رواتب المعلمين، 
أو لتطوير البنية التحتية واستئجار المباني. ومع ذلك، من بين 105 مدارس، هناك 12 مدرسة فقط تابعة لبلدية 
القدس25، و11 مدرسة فقط تدرس المنهاج اإلسرائيلي26. والنتيجة هي أن نظام التعليم في شرقي المدينة 

ينقصه 2,840 فصال دراسيا.27 

التشغيل  مواجهة ظروف  عدم  المتمثلة في  والتعليم  التربية  وزارة  بسياسة  أيضا  تتعلق  أخرى،  نتيجة  وثمة 
إلى  يفتقرون  الذين  والمعلمات  المعلمين  توظيف  سياسة  تشجيع  وهي  الخاصة،  المدارس  في  المهينة 

الشهادات أو الذين يفتقدون للمهنية بالمطلق ومن جهة أخرى يشعرون باالمتنان على تشغيلهم.

ومن شأن وضع ميزانية مباشرة وكاملة لكافة المدارس في القدس الشرقية، وبناء الفصول الدراسية الضرورية 
كما هو األمر في النظام التعليمي برمته، أن يكفل التوظيف العادل آلالف المعلمين والمعلمات الحاصلين 
على التأهيل المناسب، ويفتح الباب أمام المزيد من المعلمين والمعلمات، ويمّكن آالف األطفال من الحصول 

على تعليم مالئم وناجع.

الخدمات الصحية
يتم توفير خدمات متعددة في النظام الصحي في القدس الشرقية من قبل أصحاب امتياز وليس مباشرة 
السكان،  السياسة على صحة  التي تسببها هذه  الكبيرة  نواجه االضرار  المرضى. كل يوم  من قبل صناديق 
وكذلك ظروف العمل السيئة للطاقم الطبي واإلداري في العيادات التي يديرها المقاولون اصحاب االمتيازات 

لتشغيل العيادات.

ان الشكاوى المتكررة التي تصل الى مكتب مًعا تتعلق مرات عديدة بدفع أجور جزئية فقط مقابل العمل بدوام 
كامل )أي أجور أقل من الحد األدنى(. ومن األمثلة األخرى على ذلك ״تشغيل״ الموظفة كمتدربة لفترة طويلة 
بدون أجر، على أساس أنها ال تعمل وبالتالي ال يحق لها الحصول على أجر، في تناقض صارخ مع القانون، الذي 

يشترط أيضا دفع الراتب الكامل أيضا للمتدربين.

تلقينا شهادات  المثال،  على سبيل  المرضى.  بانتهاك خصوصية  تتعلق  إلينا  التي وصلت  األخرى  الشكاوى 
حول عيادة سعت إلى رفع تصنيفها، وأعطيت المتدربين معلومات حول هوية المرضى وكلمات المرور إلى 
 مواقعهم الشخصية في تطبيق صندوق المرضى، وطالبتهم بالدخول وتنفيذ إجراءات معينة نيابة عن هؤالء 

في عام 2021، على سبيل المثال، بلغ عدد الطالب في مدارس خاصة )معترف بها وغير رسمية( نسبة 47.7٪ من كافة الطالب في جهاز التعليم   24
 https://www.ir-amim.org.il/he/node/2737 2021 وذلك وفقا لتقرير عن جهاز التعليم الصادر عن جمعية ״عير عميم״ في شهر تشرين اول

االحصائيات من موقع وزارة المعارف  25
رد مديرية التربية والتعليم بتاريخ 21.8.2021 على طلب اتاحة حرية المعلومات المقدم من جمعية ״عير عميم״، فيما يتعلق بالعام الدراسي 2020-  26

.2021
https://www.ir-amim.org.il/he/node/2737 2021 انظروا الى تقرير عير عميم عن ازمة التعليم في القدس الشرقية – تشرين اول  27
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المرضى، من أجل خلق ״تفاعل״ في الزاوية الخاصة بالمرضى مما يزيد من حجم عمل العيادة. كما حدد مدراء 
العيادة بان القيام بهذا العمل داخل الموقع الشخصي للمرضى كاختبار قبول، وادعوا امام الموظفات بان من 

تقوم بعمل مكثف في هذا المجال ستزيد فرصتها في الحصول على الوظيفة.

كان من المفترض أن يعالج القرار 3790 المشكلة، وخصص 30 مليون شيكل لتعزيز االنتقال من نموذج العيادات 
التي يفتحها مقاولين في إطار إمتياز إلى نموذج التشغيل المباشر للخدمات الطبية من قبل صناديق المرضى 

نفسها. 

الخطوة  هذه  لكن  المباشر،  التشغيل  نموذج  إلى  االمتياز  فروع  نقل  بدأ  الخماسية،  الخطة  تفعيل  بدأ  عندما 
توقفت دون تفسير.

الدعم28،  االتجاه: وفًقا لمشروع تعديل الختبار  أخرى في هذا  بانتكاسة  إبالغنا  في هذه األيام، لألسف، تم 
التحول  الدعم ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من  سيتمكن أصحاب االمتياز أيضا من االستفادة من أموال 

للشغيل المباشر.

الخدمات االجتماعية
يوفر  الذي  نكتمل״  ״مًعا  برنامج  مثل  مختلفة،  عالجية  برامج   3790 الشرقية  القدس  تطوير  مشروع  يمول 
الرعاية للشبيبة واألسر المحتاجة. ومع ذلك، في هذا البرنامج، الذي يهدف إلى الحد من الظواهر االجتماعية 
السلبية وتدعيم حصانة األسرة، يتم تطبيق معايير ظروف التشغيل المهينة، بما في ذلك مطالبة األخصائيين 
االجتماعيين بالعمل طواعية )انظر الشهادة المرفقة ل ج. ع(، وبالطبع هذه هي الطريقة التي تتأثر بها جودة 

القوى العاملة.

بما  المجاالت،  من  العديد  وفي  العامة  التحتية  البنى  نطاق  في  كبير  لتوسيع  متعطشة  الشرقية  القدس 
والتوسع  وأكثر.  والمواصالت  والصحة  الطوارئ  وخدمات  الصحي  والصرف  االجتماعي  العمل  ذلك  في 
وعادل،  مباشر  بشكل  العاملين  وتوظيف  الحاجة  حسب  الميزانية  في  بإدراجها  والوعد  الخدمات،  هذه  في 
الفقر. على  القضاء  وبالتالي  الشرقية  القدس  في  العمالة  في  الجودة  وعالية  كبيرة  زيادة   سيضمنان 

 https://bit.ly/3P8a8Vp انظروا الى الرابط من وزارة الصحة  28
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9. توسيع سوق العمل
تتطلب زيادة معدالت العمالة والخروج من الفقر أكثر من اي شيء اخر، إيجاد فرص عمل كافية. وعلى الرغم 
من أن الخطة الخماسية تتعلق بتشجيع العمالة، فإنها ال تتطرق بما فيه الكفاية إلى مسألة أماكن العمل التي 

ستستوعب النساء والرجال. 

ويخصص البرنامج 57 مليون شيكل ״لتشجيع أصحاب العمل״. وهذا استثمار هام، مع إيالء االهتمام لحقيقة 
أنه حتى اآلن لم يتم استثمار ميزانيات لتشجيع وتطوير المصالح التجارية في القدس الشرقية. ومع ذلك، فإن 
هذا االستثمار صغير جدا، ويفتقر إلى الترويج الحقيقي لخلق فرص العمل بالقدر المطلوب. باإلضافة إلى 
ذلك، لم يتحقق جزء رئيسي من البرنامج، والذي يهدف إلى توفير الحوافز ألصحاب العمل الستيعاب عامالت، 

على اإلطالق.

إال أنه تجدر اإلشارة إلى الموافقة على خطة لبناء مجمع للمصالح التجارية في وادي الجوز29 والذي من المفترض 
200 ألف متر مربع مخصصة للتشغيل والتجارة  أن يحل محل المنطقة الصناعية وكراجات وادي الجوز ويضم 
»سيليكون  التجارية  العالمة  تحت  اإلعالمية  والمنشورات  للمقابالت  ووفقا  للسكن.   ٪10 ونسبة  والفنادق 
وادي"، سيشمل البرنامج مركًزا للتكنولوجيا يضم 10 آالف وظيفة ذات تقنية عالية بأجور عالية. ولكن إلى جانب 
اآلمال الكبيرة، هناك أيضا العديد من األسئلة حول مدى مالئمة البرنامج الحتياجات السكان ومشاركتهم فيه: 

فالبرنامج ال يتضمن حلوال سكنية كافية، في نفس الوقت هناك نقًصا حاًدا للغاية.

باإلضافة إلى ذلك، سيتم إخالء حوالي 200 مصلحة تجارية فلسطينية بهدف إنشاء المجمع )هذه المصالح 
التي من المفترض أن تنتقل إلى حي العيساوية، ولكن هذا غير مضمون، وقد تغلق المئات منها، ومعها 
سيتم القضاء على آالف الوظائف(. كل هذا وأكثر قد يعرقل الخطة الطموحة أو يتعداها ليصبح مضًرا على 

الجمهور الفلسطيني.30 

وفوق كل هذه األسئلة والصعوبات، هناك تحد مركزي: كيف يمكن توفير تعليم مناسب عالي التقنية لسكان 
القدس الشرقية، حتى يتمكنوا هم أيضا من االستفادة من الوظائف ذات األجور العالية التي سيوفرها المجمع؟

 10. تجاهل تام للنقص الحاد في المباني
السكنية والتخطيط السكني للفلسطينيين

بناء  المدينة في خضم طفرة في  غرب  أن  حين  امور متشابكة. في  كلها  والفقر  المعيشة  وتكاليف  السكن 
للسكن  مناسب  تخطيط  أي  تمنع  اإلسرائيلية  السياسة  فإن  منعطف،  كل  في  تظهر  واألبراج  المساكن، 
للفلسطينيين. وعلى الرغم من أن 38٪ من سكان القدس هم من الفلسطينيين، إال أن خطط البلدية تخصص 
الشرقية(״. في  القدس  %15 من منطقة  المدينة )نسبة  للتطوير في  8.5٪ فقط من االراضي  لهم نسبة 
الممارسة العملية، بالتوازي مع تنفيذ القرار 3790، فقد انخفض حق الفلسطينيين في السكن في القدس، 
وارتفعت أسعار المساكن تبعا لذلك: ففي عام 2020، تم هدم 16 مبنى، منها 144 وحدة سكنية. في عام 
2019، تم هدم 104 وحدة سكنية. وتعد هذه زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة )2015-2018(، حيث تم 
هدم ما معدله 83 وحدة سكن سنويا. وباإلضافة إلى ذلك، وبموجب التعديل 116 من قانون التخطيط والبناء 

(״قانون كامينيتس״(، فإن العمل على هدم المنازل الفلسطينية آخًذا في االزدياد.

وفي الوقت نفسه، في عام 2020، عملت إسرائيل على بناء 4,300 وحدة سكنية في إطار الخطط الهيكلية 
في القدس خارج الخط األخضر. ومن بين هذه الخطط خصصت فقط 144 وحدة سكن للسكان الفلسطينيين 

في حي بيت حنينا.

عائالت فلسطينية   اخالء  لغرض  أيضا  تم استغالله   3790 القرار  أن  كنا قد كشفنا،31  كما  ذلك،  واألنكى من 
 ٪90 الحاجة إلى تسجيل األراضي بشكل منظم، ألنه نسبة  لتلبية  البرنامج ميزانية   من منازلها: فقد خصص 

 https://bit.ly/3MNgXcF بلدية القدس تقرر بناء مجمع تجاري في حي وادي الجوز  29
https://bit.ly/3yBwGar 2021 تقرير المراقبة من طرف عير عميم ومًعا بخصوص مسالة البناء والسكن من ايار  30

pdf )ir-amim.org.il.( - 2021_0القرار الحكومي رقم 3790 الربع السابع-ايار  31

https://www.zman.co.il/120176/
https://bit.ly/3yBwGar
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%90%D7%99%202021_0.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%90%D7%99%202021_0.pdf
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من األراضي في القدس الشرقية ليست مسجلة ومنظمة. في النهاية تم استخدام الميزانية لغرض تحقيق 
تسوية عقارية في أم هارون في حي الشيخ جراح، بموجبها تم نقل ملكية األرض أليدي اليهود الذين سكنوا 
 40 45 أسرة تعيش في  للخطر مجتمعا مكونا من  1948. وبقيامها بذلك، فإنها تعرض  الحي قبل عام  في 
مبنى. وعند كتابة هذا التقرير، تعمل بلدية القدس ودولة إسرائيل على إخالء أربعة تجمعات فلسطينية في 

الشيخ جراح وسلوان لصالح توطين المستوطنين اليهود.

 أن استغالل القرار 3790 لغرض تجريد الفلسطينيين من بيوتهم يقوض بشدة الثقة المطلوبة لتنفيذ الخطة.
وتخلق هذه السياسة أزمة سكن تؤدي بدورها إلى تفاقم أزمة الفقر، مما يقوض الهدف المعلن للقرار، ويخلق 

هوة اجتماعية واقتصادية بين السكان الفلسطينيين والسكان اليهود في القدس.
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 الفصل الثالث - أزمة كورونا:
واقع اجتماعي اقتصادي جديد

 1. انهيار في سوق العمل مع تفشي فيروس كورونا:
انتكاسة للنساء والشباب وارتفاع في معدالت البطالة32 

كشفت جائحة كورونا عن األزمة االجتماعية واالقتصادية القائمة في القدس الشرقية وضاعفت من حدتها. وقد 
تكشفت على الفور جميع اإلخفاقات التي فصلناها على نطاق واسع حتى اآلن. في عام 2019، عشية تفشي 
وباء كورونا، كان عدد المقدسيين في سوق العمل 85.8 الف شخص وفي غضون ستة أسابيع من تفشي 

الوباء واإلعالن عن اإلغالق، تم فصل أكثر من ثلثهم، ما يزيد عن 32 الف عامل فصلوا من عملهم. 

وبتقسيم هذه االعداد حسب الشريحة العمرية، نالحظ أن أكثر من نصف المسجلين الجدد في مكتب العمل بين 
اذار ونيسان 2020 كانوا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما – وهي أعمار االندماج في سوق 
العمل. وحتى في إسرائيل بشكل عام، كانت الزيادة في عدد الباحثين عن عمل بين الشباب. ومع ذلك، فإن 
عدد الشباب المقيمين في القدس الشرقية الذين فقدوا وظائفهم كان أكبر بنسبة %240 مما كان عليه الوضع 

في صفوف الشباب العرب في مركز البالد والشمال. ولم يتغير هذا الرقم طوال أزمة كورونا.

بالنساء  مقارنة  كبير  بفارق  وظائفهن،  منهن   ٪42 فقدن  اللواتي  النساء،  جمهور  باألساس  االزمة  وضربت 
اليهوديات. في نهاية اإلغالق األول، بدأت العودة البطيئة إلى العمل، وعادت النساء للعمل بشكل أسرع من 

الرجال، لكن هذا االتجاه غاب عن نساء القدس الشرقية، وكذلك النساء البدويات في النقب.

وأثار الضرر الذي لحق بالشباب، وال سيما الشابات في سن العمل، القلق بشأن قدرة السكان الفلسطينيين 
في القدس على التعافي من األزمة.

 2. التسهيالت بمنح إعانات البطالة –
تخدم السكان األقوياء والناطقين بالعبرية

في مواجهة تدفق الباحثين الجدد عن عمل، اتجهت مكاتب التأمين الوطني ومكاتب العمل إلى تقديم خدمات 
عبر اإلنترنت فقط، بهدف تجنب التجمعات وتسهيل عملية التعامل مع المتقدمين. وباإلضافة إلى ذلك، زاد 
عدد المطالبين بمخصصات البطالة على خلفية التخفيف في شروط األحقية للحصول على استحقاقات البطالة، 
وال سيما الحق في الحصول على هذه االستحقاقات حتى بالنسبة ألولئك الذين اخرجوا إلجازة غير مدفوعة 

األجر )وليس فقط أولئك الذين فصلوا(؛ وتقصير فترة التأهيل )من 18 شهرا إلى 6 أشهر فقط(.

يجب أن نشيد بالتعاون الذي شهدناه من قبل مكتب العمل ومؤسسة التأمين الوطني. فقد تم نشر شبكة 
المشاكل،  وحل  الطابات،  تقديم  لتسهيل  استعداد  هناك  وكان  أيضا،  الشرقية  القدس  لصالح سكان  األمان 
وحتى إلغاء المتطلبات التي تجعل من الصعب الحصول على االستحقاقات. ولكن من جانب اخر، وفر التيسير 
افضل  امكانيات  اإلنترنت  بواسطة شبكة  العمل  عن  العاطلين  حقوق  على  الحصول  إمكانية  والتحسين في 
للسكان الناطقين بالعبرية الذين يتمتعون بمهارات رقمية. ولكن، بالنسبة لغالبية السكان ذوي الدخل المنخفض، 
الغير متمكنين في الغالب من اللغة العبرية، وبالتأكيد ال يقرأون ويكتبون بالعبرية، كان شرط تقديم الدعاوي، 
واإلجابة على األسئلة المعقدة، وإرفاق الوثائق - كل ذلك عبر اإلنترنت وباللغة العبرية فقط – شكل عقبة كبيرة.  

لسوء الحظ، فإن السكان األكثر تضررا من أزمة كورونا هم االحوج إلى هذه الخدمات.

ومًعا عميم  عير  عام  2000باصدار  حزيران  السنة من شهر  لربع  التقييم  تقرير   3790 الحكومة  قرار   .1 من:  مأخوذة  الفصل  المعلومات في هذا   32 
https://jerusaleminstitute. .2. الكتاب السنوي للقدس عام 2021 الئحة ز.1 باصدار معهد القدس البحاث السياسات https://bit.ly/3kTZvr8
org.il/yearbook/#/4033 3. ״العمل في القدس في فترة كورونا – معطيات واتجاهات״ ص https://bit.ly/37wwz5z .10 4. تقرير مكتب العمل 

https://bit.ly/37uYRxa من يوم 27.6.21 بعنوان ״تعامل السكان العرب مع ازمة كورونا في سوق العمل״

https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/4033
https://bit.ly/3kTZvr8
https://bit.ly/37wwz5z
https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/4033
https://bit.ly/37uYRxa
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العربية، االمر الذي  باللغة  كما ذكر أعاله، قدمت مواقع مكتب العمل والتأمين الوطني معلومات جزئية جدا 
صّعب تنفيذ اإلجراءات عبر اإلنترنت، مثل تقديم الدعاوي، والتسجيل في مكتب العمل، ومتابعة المعامالت، 
حيث كما ذكرنا كانت كلها في اللغة العبرية فقط. وبمجرد إغالق الفروع، لم تعد هناك إمكانية للوصول إليها 
الرد  خدمة  في  العربية  باللغة  الناطقين  المسؤولين  في  نقص  أيضا  هناك  وكان  المعامالت،  تنفيذ  لغرض 

الهاتفي.

بالطبع، الشخص العاطل عن العمل الذي لم يقدم دعوى، أو لم يرفق المستندات المطلوبة منه، أو لم يبلغ 
الجهاز بشأن تغيير وضعه، كان من المتوقع أن يحرم من الحق في الحصول على المخصصات، ويصبح مدينا 
لمؤسسة التأمين الوطني، وبالتالي فإن التحسينات المتأصلة في االنتقال إلى الخدمات عبر اإلنترنت أصبحت 
ضارة بالباحثين عن عمل الذين ال يتقنون اللغة العبرية، أو يفتقرون إلى مهارات الكمبيوتر األساسية )مهارات 

رقمية(.

بالمستندات  العمال  تزويد  رفضوا  الذين  المستغلين،  العمل  أرباب  المشكلة بسبب سلوك  وتفاقمت هذه 
الالزمة لتقديم الدعاوي المطلوبة للحصول على مخصصات البطالة، مثل مكتوب رسمي للخروج إلجازة غير 

مدفوعة األجر.

وإزاء هذا الوضع، عملنا في مًعا على مستويين:
في المرحلة األولى، فتحنا على الفور »خًطا ساخًنا" في القدس لتقديم المساعدة الهاتفية باللغة العربية، وتم 
تجنيد عشرات المتطوعين لهذا الغرض، من اليهود والعرب. من خالل الخط الساخن قدمنا المشورة والمساعدة 
ألسابيع متتالية. وشملت معظم التوجهات، التسجيل عبر اإلنترنت للباحثين عن عمل في مكتب العمل؛ تقديم 
طلبات لمستحقات البطالة عبر اإلنترنت في مؤسسة التأمين الوطني، وجمع مختلف المستندات التي تطلبها 
السلطات من أصحاب العمل، وهو إجراء يتطلب في بعض األحيان تدخال كبيرا من قبل مًعا، نظًرا لعدم تعاون 
أصحاب العمل. لقد عالجنا مئات الطلبات األساسية التي قدمنا بها المشورة والمساعدة، و141 طلبا تتطلب 
معالجة أكثر شمولية مع أصحاب العمل والسلطات. بشكل عام، ساعدنا المتقدمين على تلقي المخصصات 

مما أثمر عن حصول السكان المقدسيين بمساعدة مًعا على مخصصات قيمتها تزيد عن 1.4 مليون شيكل.

وفي الوقت نفسه، توجهنا بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن لمكتب العمل، مطالبين بإتاحة خدماته باللغة 
العربية، وفي غياب رد مرض، قدمنا بتاريخ 2021/2/25 التماسا مشتركا )ملف في محكمة العدل العليا 21/1373 
العمل  إلى تحسين مكتب  المحامية عبير جبران دكور. أدت توجهاتنا  العمل(، من خالل  خالد بدران ضد مكتب 
والتزم  بل  النصية،  والرسائل  اب  واتس  تطبيق  مراسالت  خاصة من خالل  العربية،  باللغة  الوصول  إلمكانية 
العربية. في جلسة  باللغة  المتوجهين  وإدارة شؤون  بالتسجيل  إلكتروني يسمح  بإنشاء موقع  العمل  مكتب 
استماع امام المحكمة في يوم 2021/10/27 انتقد القضاة مكتب العمل وحددوا جلسة اخرى لمراقبة تنظيم 

القضية في غضون ستة أشهر.

3. الحياة في ظل الكورونا وبدون شبكة أمان
استمرت أزمة كورونا، وأعقب ذلك نقاش سياسي ساخن حول تمديد تقييدات المرحلة. بعد ان أدت حكومة 
بينيت-البيد الجديدة اليمين الدستورية في تاريخ 2021/6/13، وعين رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، 
وزيرا للمالية. كانت إحدى القرارات األولى للحكومة القيام بإلغاء معظم التسهيالت التي اعتمدت للحصول على 
مخصصات البطالة. في تاريخ 2021/6/31 اوقفت الحكومة صالحية أحكام الساعة مرة واحدة وبالتالي الغيت 

االجراءات التي سمحت خالل ازمة وباء كورونا بحصول العديد ممن فقدوا عملهم على مخصصات البطالة.

كنتيجة لهذا التغيير شهد شهر آب عام 2021 انخفاًضا حاًدا في عدد الباحثين عن عمل في إسرائيل، اذ انخفض 
معدل الباحثين عن عمل في إجازة غير مدفوعة األجر من نسبة 32.2٪ إلى 19.2٪، وانخفضت نسبة الباحثين عن 

عمل من الذين ليسوا في إجازة غير مدفوعة األجر من نسبة 45٪ إلى ٪39.5.33

 https://bit.ly/3P6mehw )2 المعلومات من تقرير شهري لمصلحة االستخدام حول وضع سوق العمل من شهر تموز 2021 )ص  33

https://bit.ly/3P6mehw
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إلى جانب االنخفاض في عدد المطالبين بمخصصات البطالة في هذه الشهور، يصف تقرير مصلحة االستخدام 
من شهر تموز عام 2021 والتقارير الشهرية التالية34 االتجاهات المستمرة المثيرة للقلق في المجتمع اإلسرائيلي، 

وخاصة في المجتمع العربي والتي تشير الى:

زيادة عدد العاطلين عن العمل الذين يطالبون بمخصصات ضمان الدخل: زيادة بنسبة 8.7٪ من 59.9 ألف   
شخص إلى 65.1 ألف. 

عدد  في   ٪53.1 بنسبة  زيادة  مخصصات:  بأية  يطالبون  ال  الذين  العمل  عن  العاطلين  بعدد  كبيرة  زيادة   
الباحثين عن عمل الذين يحضرون إلى مكتب العمل وال يطالبون بان تدفع لهم المخصصات – عددهم ارتفع 

من 49.7 ألف شخص في حزيران 2021 إلى 76.1 ألف في تموز.

العودة السريعة إلى العمل للعمال ذوي المهارات العالية، إلى جانب العودة البطيئة للعمال ذوي المهارات   
المنخفضة: نسبة االكاديميين العائدون لسوق العمل من اصل كافة االكاديميين الذين كانوا عاطلين عن 
العمل كانت %40؛ ونسبة الموظفين في القطاع العام وموظفي المكاتب المختفلة من كافة الموظفين 
العاطلين عن العمل وصلت نسبة 37.2٪ ؛ بين موظفي المبيعات كان نسبة العائدين للعمل 35.4٪ في 

حين كانت نسبة العمال غير المهنيين الذين عادوا بشكل سريع لمكان العمل 19٪ فقط. 

بمهارات  يتمتعون  الذين  أولئك  ناحية،  فمن  العمل:  انقسام في سوق  وجود  إلى  االتجاهات  هذه  وتشير   
المدفوعة  غير  اإلجازات  اجتماعية واقتصادية قوية، يستغنون بسرعة عن  ينحدرون من شرائح  ما  عادة  عالية، 
األجر ويندمجون مرة أخرى في سوق العمل؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن ذوي المهارات المتدنية، عادة بين 
الشرائح االجتماعية واالقتصادية الضعيفة، الذين يجدون صعوبة في العودة إلى سوق العمل، وحتى يعانون 
من البطالة المزمنة. ويزداد هذا االتجاه حدة بمجرد انتهاء صالحية اوامر الطوارئ التي فرضت اثناء وباء كورونا 
صفوف  في  األجر  مدفوعة  غير  إجازة  على  الحاصلين  العمل  عن  للعاطلين  المئوية  النسبة  تنخفض  وعندما 
المجموعات االجتماعية واالقتصادية القوية بنسبة %3.1، في حين تزداد النسبة المئوية للعاطلين عن العمل 
الذين يحصلون على إجازة غير مدفوعة األجر من الفئات األضعف )في الكتل االجتماعية المنخفضة بين العشر 
1-3( بنسبة %3.1. ينبغي إضافة الى رصد عدد العاطلين عن العمل الزيادة بنسبة %8.7 في عدد المطالبين 
 بمخصصات ضمان الدخل، والتي انتقل إليها العديد من العاطلين عن العمل الذين حرموا من مخصصات البطالة.35

4. دفع القوى العاملة الفلسطينية في القدس الى خارج سوق العمل 
في شباط عام 2020، قبل اإلغالق األول وتفشي الوباء، شكل الفلسطينيون نسبة 27٪ من مجمل الباحثين 
عن عمل في القدس، وكان عددهم 5,846 شخًصا36. في األسبوع الممتد من 9 إلى 15 كانون الثاني 2022، 
عندما عاد معدل العاطلين عن العمل المسجلين في مكتب العمل الى ما كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا، 
بلغ عدد الفلسطينيين الباحثين عن عمل في القدس 7,970 شخًصا، وذلك يشكل ارتفاًعا بالنسبة 52٪. أي في 
الوقت الذي بدأ عدد المسجلين في مكاتب عمل أخرى بالعودة الى عملهم وراينا معدالت بطالة تشبه ما كان 
عليه الوضع قبل تفشي وباء كورونا كان هناك ارتفاًعا بعدد الباحثين عن عمل الفلسطينيين في القدس بنسبة 

26.6 في المائة. )بالوقت نفسه ُسجل انخفاًضا بعدد الباحثين عن عمل في الوسط اليهودي بالنسبة 53%. 

البيانات الصادرة عن مكتب العمل في القدس الشرقية37 يكمل الصورة المتعلقة بضمان الدخل:  إن فحص 
بعد بضعة أشهر من وقف   ،2021 أيلول  أزمة فيروس كورونا، وحتى  - عشية   2020 عام  فمنذ شهر شباط 
مخصصات البطالة، ارتفع عدد المطالبين بمخصصات ضمان الدخل من بين السكان الفلسطينيين بنسبة ٪49. 
وتشير البيانات أيضا إلى أنه اعتباًرا من حزيران 2021 - عشية الغاء التسهيالت، وحتى ايلول 2021، انخفض 
عدد الباحثين عن عمل المسجلين في مكتب العمل )من 12,026 إلى 8,656(، ومع ذلك ارتفع عدد المطالبين 

بمخصصات ضمان الدخل )من 3,537 إلى 4,083(.

ومن بين المهن التي يبحث عنها العاطلون عن العمل الذين يقدمون اوراقهم إلى مكتب العمل، في المقام 
 األول وبهامش كبير عن بقية المهن، عمال التنظيف ومقدمو الرعاية للعجزة. وتشير هذه األرقام إلى تأثير 

 https://bit.ly/3L8bEDw )صفحة التقارير الشهرية عن وضع سوق العمل من موقع مصلحة االستخدام )اللغة العبرية  34
المعلومات من تقرير شهري لمصلحة االستخدام حول وضع سوق العمل من تموز 2021 )ص 2( https://bit.ly/3P6mehw )ص 1(  35

https://bit.ly/3kTZvr8 قرار الحكومة 3790 تقرير التقييم لربع السنة من شهر حزيران عام  2000باصدار عير عميم ومًعا  36
مًعا – نقابة عمالية قدمت طلًبا بموجب قانون حرية المعلومات بيوم 2021/10/7 وجاء جواب مصلحة اإلستخدام بيوم 2021/12/14   37

https://bit.ly/3L8bEDw
https://bit.ly/3P6mehw
https://bit.ly/3kTZvr8
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 الئحة العمال والعامالت في القدس الشرقية في السنوات 2020 و-2021
 كما بينت في موقع مصلحة االستخدام38

مهن  توجد  بينهما  الفجوة  في  العمل.  سوق  في  واإلندماج  العودة  إمكانية  على  التعليم  سنوات  انخفاض 
التدريس وكذلك المساعدين والمربيات، وهي حقيقة تعلمنا أنه حتى في هذه المهن - التي كانت شائعة جدا 
بين العمال المقيمين في القدس الشرقية قبل فيروس كورونا أصبحت هناك صعوبة في العودة الى مكان 

العمل.

5. الحياة في ظل سوق عمل مؤقت وفوضوي
مع إلغاء التسهيالت الخاصة بفترة كورونا )شهر تموز 2021(، شهدنا تدفق العديد من سكان القدس الى مكتب 
مًعا وقد الحظنا بان اغلبهم كان من بين الباحثين عن عمل الذين خرجوا الى إجازة غير مدفوعة األجر ولم يتح 
لهم أصحاب العمل العودة لوظائفهم. معظم الناس الذين توجهوا الى مكتب مًعا عملوا في الماضي كعمال 

تنظيف وصيانة في الفنادق وكمساعدين ومساعدات في سلك التعليم.

 https://www.taasuka.gov.il التقرير االسبوعي من موقع االنترنت التابع لمصلحة االستخدام  38

المسجلونمطالبو العمل في اجازة دون اجرال يطالبونالمطالبون بضمان الدخلالمطالبون بمخصصات البطالة عادوا الى العمل

تصنيف المطالبين في اجازة دون اجر

نوع الدعوى

مهن اساسية لدى المطالبين بالعمل

اجازة دون اجر: •ال يستحق  •البطالة  •ضمان الدخل

•ال يستحق  •البطالة  •ضمان الدخل

نسبة العائدين للتسجيل

سبب التسجيل

المطالبون بالعمل حسب العمر

النسبة حسب االسابيع

•ال يستحق  •البطالة  •ضمان الدخل  •عدد المطالبين بالعمل

ال يستحقضمان الدخل

البطالة

المطالبون بالعمل حسب 
التصنيف الجنسي

المطالبون بالعمل حسب 
االنتماء للقطاع

المطالبون بالعمل حسب 
مستوى التعليم •اليهود او االخرين  •العرب•النساء •الرجال

اليهود او االخرين

العرب

•الجامعيون  •غير جامعيون
الجامعيون

النساء الرجال

غير جامعيون (%51.1) 7,886 المجتمع العربي

مساعدات لمرضى
عمال النظافة

المعلمون
المساعدات في التعليم

غير معروف
سكريتاريا

عامل/ة غير مهني
مبيعات
حارس/ة

سائق/ة لباص

اعماراعماراعماراعماراعماراعمار

اجازة دون اجر / البطالة

اجازة دون اجر / ال يستحقاجازة دون اجر / ضمان الدخل

اجازة دون أجر

الفصل عن العمل

االستقالة سبب اخر

https://www.taasuka.gov.il
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عندما يكون الموظف في إجازة غير مدفوعة األجر، تظل هناك عالقة عمل بينه وبين صاحب العمل، ويجب 
على صاحب العمل الذي يريد إنهاءها إجراء عملية فصل عن العمل بكل ما يعني ذلك. واجب صاحب العمل 
الذي قرر اال يطلب من العامل العودة بعد االجازة ان يستدعي الموظف لجلسة استماع وينتهي به األمر إلى 
إعطاء الموظف مكتوب فصل وكافة التعويضات على الفصل. ووفًقا لحكم محاكم العمل، يحق للموظف الذي 
يرغب في االستقالة بسبب استمرار اإلجازة غير مدفوعة األجر، عندما ال يكون هناك أفق لعودته إلى العمل، 
االستقالة بموجب القانون ويتم فصله. وينطبق الشيء نفسه إذا رغبة صاحب العمل في إعادته إلى العمل 

في ظل ظروف او اجر يقل عن اجره قبل الخروج لإلجازة غير المدفوعة األجر.

ولسوء الحظ، واجهنا االستغالل البشع من قبل أصحاب العمل خالل فترة اإلجازة الطويلة غير مدفوعة األجر، 
واالفتقار إلى معرفة الموظفين بحقوقهم. حاول العديد من أصحاب العمل التخلص من الموظفين دون ان 
يدفعوا لهم التعويضات بعد إنهاء الخدمة. في حاالت اخرى رأينا كيف اقترح بعض أصحاب العمل على العمال 

العودة الى العمل بظروف عمل اسوء مما كانت، وأحيانا ظروف عمل مهينة.

إمتثال طالبي العمل لمكتب العمل في القدس الشرقية منذ عشية ازمة كورونا لغاية شهر ايلول 2021

رجال مسجلون في مكتب العمل

نساء مسجالت في مكتب العمل

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

القدس الشرقية

عدد الرجال في حالة البطالةعدد الرجال الذين ال يطالبونمجمل عدد الرجالعدد الرجال في اطار ضمان الدخل

مجمل عدد النساءعدد النساء في اطار ضمان الدخلعدد النساء في البطالةعدد النساء اللواتي ال يطالبن
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على سبيل المثال، توجهت لمًعا مجموعة من موظفي أحد الفنادق، بعضهم كان يعمل هناك ألكثر من عقد 
من الزمان. وبمجرد أن توقفت مخصصاتهم، طلبوا العودة إلى العمل وذهبوا إلى الفندق، حيث قيل لهم إنه 
ال يوجد عمل حاليا، وأنه ربما سيكون هناك عمل في غضون بضعة أشهر. بداًل من فصلهم بشكل قانوني 
أن يحدث عندما ال يستطيع صاحب العمل ان يوظف العامل تم ارسالهم الى اجازة اخرى واالن دون اجر ودون 
االقتراح  رفض  في  الحق  لهم  بان  اكتشفوا  الموظفون  هؤالء  البطالة.  مخصصات  على  للحصول  امكانية 
والمطالبة بتعويضات الفصل فقط عندما وصلوا الى مكتب مًعا. لقد رافقنا هذه المجموعة من الموظفين 
من خالل مفاوضات مرهقة وغير عادلة من جانب صاحب العمل، وفقط بفضل التدخل من جانبنا، حصلوا على 
التعويض الكامل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقونها. تجدر اإلشارة إلى أن الفندق قد توقف هذه األيام 

عن العمل ويقوم مكتب معا بجهود لضمان التعويضات لكافة الموظفين الذين عملوا هناك. 

تلقت  اذ  المدارس.  في  اثراء  دروس  تقدم  جمعيات  طريق  عن  يعملون  الذين  المعلمون  هو  آخر  مثال 
مديرتها  من  نصية  رسالة  فجأة،  العمل  إلى  العودة  عامين  من  يقارب  ما  تنتظر  كانت  التي  المعلمات  إحدى 
وصول  فور  مًعا  مكتب  الى  توجهت  المعلمة  هذه  العمل.  صاحب  إلى  استقالة  مكتوب  بإرسال  تطالبها 
بان  لها  أوضح  بما  العمل،  لصاحب  إجابة  بصياغة  معها  وقمنا  حقوقها،  هي  ما  لها  اوضحنا  حيث  الرسالة 
بانه  المدير  رد  كان  وقد  ذلك.  يرفض  كان  إذا  فصلها  عليه  يجب  وأنه  العمل،  إلى  بالعودة  ترغب  المعلمة 
حالة  في  بانه  منهن  جزء  جهل  مستغاًل  استقالة  رسالة  كتابة  وطالبهن  معلمة   30 الى  الرسالة  بنفس  توجه 
الفصل.  تعويضات  في  حقهن  فقدان  الى  بهن  االمر  يؤدي  ان  الممكن  فمن  الرسالة  هذه  مثل   ارسال 
هذه الحاالت ليست سوى القليل من النماذج للتوجهات العديدة التي وصلت إلى مكتب مًعا في القدس حيث 
الذين حاولوا االستفادة من قلة  العديد من العمال والعامالت من ممارسات مختلفة ألصحاب العمل  عانى 
المعرفة للقوانين من قبل العمال لكي يحرمونهم من تعويضات الفصل. ما نراه هنا هو انه الموظفين ال يفقدون 
 المخصصات التي يستحقونها فحسب، بل وايضا يفقدون وظائفهم وكذلك تعويضات الفصل التي يستحقونها.
العديد من هؤالء العمال يفقدون مخصصاتهم بسبب البطالة، وال يطالبون بمخصصات ضمان الدخل، سواء كان 
ذلك بسبب عدم االستحقاق أو بسبب اإلحجام عن تلبية الشروط الصعبة في مكتب العمل في القدس الشرقية 
(ال يزال الكثيرون ال يعرفون أن مصلحة االستخدام تسمح اليوم لسكان القدس الشرقية بالحضور إلى مكتب 
 العمل في غرب المدينة، بما يسمح لهم تفادي المعاملة المهينة والطوابير الطويلة في مكتب القدس الشرقية.
الحصول  المساعدة في  تلقين  امرأة   24 نقابة معا بمشاركة  أجرتها مؤخرا  دراسة استقصائية قصيرة  وتشير 
العودة  من  يتمكن  لم  امرأة   16 أن  إلى  األجر،  المدفوعة  غير  اإلجازة  فترة  خالل  البطالة  مخصصات  على 
قبل. ذي  من  اسوء  منهم في ظل ظروف   7 تعمل  العمل،  إلى  عدن  عامالت   8 بين  ومن  وظائفهن.   إلى 
هذا الواقع الذي نتج عن االزمة االقتصادية وما نتج عنها من شح الطلب في السوق لعمال غير مهنيين الى 
العديد  الى اقصاء  ادت  التي  الظروف  الضوء على  ان يلقي  الظالم من شانه  العمل  جانب تصرف أصحاب 
من العامالت والعمال الذين اندمجوا بالفعل في سوق العمل قبل فترة كورونا. وفي ضوء هذا الوضع، من 
الضروري أن تركز الخطة الخماسية وما بعدها على توسيع نطاق التعليم والتأهيل المهني، إلى جانب مكافحة 

اساليب التشغيل المسيئة للعمال.
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الباب الثاني:
الملخص والتوصيات 

مكاتب  في  عمل  عن  الباحثين  جميع  من   ٪51.1 نسبة  كانت   ،)2022 اذار  )شهر  التقرير  هذا  كتابة  وقت  في 
العمل في منطقة القدس من الفلسطينيين39. )7,886 من أصل 15,433 باحث عن عمل(، في حين يشكل 
الفلسطينيون 38٪ فقط من سكان المدينة. وفًقا لما تقوله مصلحة االستخدام، فإن العدد الفعلي للعاطلين 
عن العمل أكبر من ذلك، ألن الكثيرين من العاطلين عن العمل الذين ال يحق لهم الحصول على اي نوع من 

المخصصات ال يقومون نفسهم بالتسجيل في مكتب العمل.40

         

المعلومات من موقع مصلحة االستخدام   39
هذه الالئحة تم نسخها من موقع مصلحة اإلستخدام بتأريخ 2022/3/15 علما بان اللوائح في الموقع تتغير باستمرار   40

مصلحة اإلستخدام اإلسرائيلية، الئحة جس النبض لسوق العمل – تقرير اسبوعي بين التواريخ 6-12 شباط 2022

المسجلونمطالبو العمل في اجازة دون اجرال يطالبونالمطالبون بضمان الدخلالمطالبون بمخصصات البطالة عادوا الى العمل

تصنيف المطالبين في اجازة دون اجر

نوع الدعوى

مهن اساسية لدى المطالبين بالعمل

اجازة دون اجر: •ال يستحق  •البطالة  •ضمان الدخل

•ال يستحق  •البطالة  •ضمان الدخل

نسبة العائدين للتسجيل

سبب التسجيل

المطالبون بالعمل حسب العمر

النسبة حسب االسابيع

اجازة دون اجر / البطالة

اجازة دون اجر / ال يستحقاجازة دون اجر / ضمان الدخل

•ال يستحق  •البطالة  •ضمان الدخل  •عدد المطالبين بالعمل

ضمان الدخل
ال يستحق

البطالة

اجازة دون أجر

الفصل عن العمل

االستقالة
سبب اخر

المطالبون بالعمل حسب 
التصنيف الجنسي

المطالبون بالعمل حسب 
االنتماء للقطاع

المطالبون بالعمل حسب 
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القدس؛  في  الفلسطينيين  السكان  يعيشها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الكارثة  إلى  األرقام  هذه  تشير 
 3790 والفجوة المتزايدة بينهم وبين السكان اليهود في المدينة، علًما بان هذه الفجوة الخطيرة جاءت خطة 

لجسرها.

ادت األزمة االقتصادية العالمية التي صاحبت جائحة كورونا الى إنقسام واضح في سوق العمل. من جانب 
واحد نرى السكان ذوي التعليم والمهارات الرقمية، التي يمكن أن يستمر معظمهم في العمل من المنزل، أو 
الذين سرعان ما اندمجوا مرة أخرى في العمل بل وحسنوا اوضاعهم، بينما نرى في الجانب االخر السكان ذوي 
مستوى التعليم المنخفض وضعف المهارات، الذين طرد الكثير منهم من سوق العمل وعاد من استطاع منهم 

إلى سوق عمل أكثر استغالال، وأحيانا بدون شبكة أمان اجتماعي.

الشرقية  القدس  التعليم في  لجهاز  المتأزم  الوضع  خلفية  على  جاء  كورونا  السلبي ألزمة فيروس  التأثير  إن 
وإفتقار البنية التحتية االجتماعية الداعمة للعمالة. وقد ادى ذلك الى دفع جزء كبير من سكان القدس الشرقية 
الى خارج سوق العمل، مما أدى إلى اتساع الفجوات االجتماعية واالقتصادية بين الفلسطينيين واالسرائيليين 

في القدس لدرجة أعمق واخطر مما كانت عليه عشية تنفيذ الخطة الخماسية.

 في هذا الواقع، من أجل تضييق الفجوات، هناك حاجة إلى تفكير واسع النطاق وتغيير عملي. المطلوب هو تحوال
 عميقا في التعامل مع سكان القدس الشرقية بما يشمل جميع مجاالت الحياة، كما هو مفصل أدناه. وكجزء من
هذا التحول، يجب علينا القضاء على التمييز القائم في جميع مجاالت الحياة، وبناء النظم العامة التي من شأنها 
توفير فرص عمل عالية الجودة وتوفير سبل العيش، وتمكين المجتمع الفلسطيني من االندماج في االقتصاد 

والمجتمع الحديث.  

فيما يلي توصياتنا الرئيسية:

1. من التمييز إلى المساواة
إن الفقر والفجوات هي نتاج سياسة التمييز اإلسرائيلية، التي ال تزال قائمة حتى اليوم، في السنة الرابعة من 

الخطة الخماسية. وبدون القضاء على التمييز، ال يمكن القضاء على الفقر والفجوات.

إن التنفيذ الفعلي للقرار 3790 يتطلب تغييًرا في الموقف تجاه السكان الفلسطينيين في القدس، من عالقة 
مبنية على الشكوك والسعي المستمر للحد من عدد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، إلى معاملة يتم صياغة 
مبادئها على أساس المساواة التامة بمكانة السكان الفلسطينيين أبناء وبنات المدينة الذين يحق لهم التمتع 

بجميع الحقوق، من تقديم الخدمات إلى التمثيل والشراكة في إدارة المدينة.

يعاني  خطيرة  أزمة  وهي  واإلسكان،  التخطيط  الزمة  القرار  تجاهل  الصدد  هذا  في  الصارخة  األمثلة  ومن 
السكن  ازمة  بين  عضوية  عالقة  هناك  أن  عاقل  كل شخص  يدرك  القدس.  في  الفلسطيني  المجتمع  منها 
المدينة لن يوفر  الفلسطينيين في  التخطيط وتوفير امكانيات مالئمة وانسانية للسكن للسكان  والفقر. إن 
المرخص  غير  والبناء  الفقر  أحياء  ويجفف  العمل  فرص  من  اآلالف  سيخلق  بل  فحسب،  اإلسكان  ألزمة  حال 
شعفاط.  ومخيم  عقب  كفر  في  الفصل  جدار  خلف  الواقعة  األحياء  في  نشأ  التي  واإلهمال  والعنف 
الخناق  تضييق  في  المتمثلة  طويلة  لسنوات  القائمة  السياسة  مع  القضية  لهذه  الخطة  تجاهل  ويتماشى 
القرار. هدف  مع  يتعارض  بما  اليهود،  السكان  عدد  زيادة  لصالح  القدس  في  الفلسطينيين  السكان   على 
مثال آخر هو في مجال التعليم: بدال من التركيز على تعزيز وإعادة بناء نظام التعليم، تستخدم الخطة الخماسية 
الميزانيات لتعزيز المناهج الدراسية اإلسرائيلية بكل القوة. أولئك الذين ال ينحازون إلى الخطة اإلسرائيلية ال 
التنازل عن  اتخاذ قرار غير معقول:  إلى  القدس الشرقية  المدارس في  يحصلون على ميزانية. وهكذا، تدفع 
تريد ان  الذي  المنهاج  باختيار  المدارس  التنازل عن حق هذه  او  المواطنين واطفالهم  ميزانية تستحقها لخدمة 
تسير بموجبه. ويمكن لميزانية المدارس دون شروط مسبقة أن تعيد تأهيل األسر واألطفال، وتنجح في إدماج 

السكان في سوق العمل.

الذي  المهني،  والتشغيل  للتوجيه  ريان  مركز  تجربة  هو  هنا  اوردناه  لما  العكسية  الصورة  يظهر  ايجابي  مثال 
يعمل في الميدان مع السكان الفلسطينيين، وتقوده قيادة تعمل على تمكين المشاركين، وتوظف العمال 
الفلسطينيين المحليين في جميع أنواع الوظائف، وتوفر لهم االستقالل التشغيلي. على الرغم من أن المركز 
بدأ العمل قبل إنشاء البرنامج، إال أن تشجيعه واستمراره بالعمل يعتبر أحدى ااالنعكاسات الناجحة للبرنامج، اذ 

يعود هذه النجاح للسمات الخاصة بمركز ريان والتي ذكرت هنا. 
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 2. توسيع نطاق الخدمات العامة المباشرة
قد يكون أداة لخلق فرص عمل مفيدة وثابتة 

توسيع الخدمات العامة في القدس الشرقية هو حاجة حيوية وماسة. يتطرق القرار 3790 بشكل كبير في تطوير 
الخدمات العامة، بما في ذلك التوجيه المهني ومراكز الرعاية النهارية والخدمات االجتماعية والتعليم والصحة 

وغيرها.

كما  الحظ،  لسوء  للنساء.  سيما  وال  عمل،  فرص  خلق  في  أيضا  العامة  الخدمات  نطاق  توسيع  ويسهم 
التعليم والصحة والعمل  التقرير، العمل عن طريق المقاولين متفشي جًدا خاصة في مجال  لوحظ في هذا 
االجتماعي. فعلى سبيل المثال، تعمل النساء العامالت في برنامج »معا نكتمل" المكرس النتشال األسر 
من براثن الفقر بأجور منخفضة، ولفترات قصيرة، وفي ظروف عمل تتركهن في حالة فقر. المعلمون، الذين 
يقومون بدور هام واساسي إذ ان دورهم يتمثل بنقل المعرفة والتعليم في مخيم شعفاط لالجئين، ينظرون 
مسيئة. عمل  ظروف  في  الطبية  الطواقم  توظيف  يتم  ما  وغالبا  بحسرة،  لألجور  األدنى  الحد  إلى   أيضا 
مثال آخر هو خريجات دراسات العمل االجتماعي اللواتي يعملن بظروف عمل مهينة اذ يتم توظيفهن كمرشدات 
عند مقاولين فرعيين بدل كعامالت اجتماعيات مع كافة الحقوق. الخريجات من سكان القدس ال يستطيعن االندماج 
كأخصائيات اجتماعيات في الجهاز اإلسرائيلي، الن السلطات ترفض ادخالهن على سّجل العاملين االجتماعيين 
أو ليس لديهن التدريب المناسب للجهاز اإلسرائيلي. تم ذكر هذه المسألة في تقرير الحالة عن قرار الحكومة 
(اللجنة الدائمة( لعام 2020 )ص 74( كنشاط خارج القرار 3790، حيث إقترح التقرير ان يتم انشاء خطة الستيعاب 
وتدريب األخصائيات االجتماعيات. من الناحية العملية، ال نرى اهتماما لتنفيذ هذه الخطة الجديرة بالترحيب. عالوة 
على ذلك ، كما هو الحال في حالة ج.ع ) انظر فصل المقابالت(، نشهد التوظيف المسيء لهؤالء النساء في 
 مجاالت العمل االجتماعي دون تحديد دورهن وحقوقهن كأخصائيات اجتماعيات في برامج مثل ״مًعا نكتمل״.
في هذا المجال، نقترح تفعيل البرنامج المقترح لتدريب األخصائيات االجتماعيات دون شهادة بهدف الوصول 

الى تسجيلهن في سجل العاملين االجتماعيين، على نطاق واسع ومع ضمان ظروف عمل عادلة واجر جيد.

نوصي بأن توفر الخطة الخماسية والخطة التي تليها ميزانية خاصة التي سيتم دفعها بشكل مباشر للعاملين 
في الجهاز العام في القدس الشرقية مما يضمن لهم األجور العادلة. بهذه الطريقة، سيصبح البرنامج والخدمات 
العامة نفسها أداة تنتشل العاملين والعامالت من براثن الفقر. هذا باإلضافة إلى تشجيع النهج المهني الداعم 

للنقابات من جانب مختلف المؤسسات.

باإلضافة إلى ذلك، نوصي بإنشاء وتشجيع المسارات التي من شأنها تسهيل االعتراف بالشهادات الفلسطينية 
ودمج خريجي الجامعات الفلسطينية في سوق العمل في مجال دراستهم.

3. اتاحة اللغة العربية في الخدمات العامة 
العديد من الخدمات العامة التي يتعامل معها القرار تبقى غير مستغلة بسبب حاجز اللغة. 

ومن األمثلة على ذلك مراكز الرعاية النهارية، التي تشكل في حد ذاتها إنجاًزا للخطة الخماسية. ومع ذلك، وكما 
أشرنا في تقارير سابقة41، فإن تقديم طلب للتسجيل والحصول على المخصصات يعتبر أمرا مستحيال دون 

إجادة الشخص اللغة العبرية، فضال عن المعرفة المتعلقة بوجود الحق في المخصصات.

العمل والضمان  الخدمات األساسية مثل مكتب  بما في ذلك  الخدمات،  العديد من  المشكلة في  نرى هذا 
االجتماعي والخدمات الصحية وخدمات البلدية المختلفة.

الخدمات  هذه  كافة  لتوفير  تليها  التي  والخطة  الخماسية  الخطة  في  ميزانية  تخصيص  يتم  بان  نوصي 
المختلفة  والمنشورات  االستمارات  بالعربية  الخدمات  لتقديم  المجهود  يشمل  أن  ينبغي  اذ  العربية،  باللغة 
العربية. باللغة  إلكترونية  خدمات  إنشاء  الضروري  من  حيث  الخماسية،  الخطة  توفرها  التي   والحقوق 

 https://bit.ly/3RE8M5b 2020 انظروا مثال الى تقرير المراقبة المشترك لعير عميم ومعا من كانون اول  41

https://bit.ly/3RE8M5b
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 4. ضرورة التغلب على الصعوبات االقتصادية
التي تعرقل عمل الخدمات العامة

بوصفها شريحة تعاني من الفقر المدقع، فإن سكان القدس الشرقية محرومون من تلقي مختلف الخدمات 
التي ال يمكن الوصول إليها ألسباب اقتصادية. مراكز الرعاية النهارية هي مثال على هذه الخدمة التي، في 
حالة عدم وجود دعم مالئم، قد تترك فارغة. وكما فصلنا في الماضي، يجب تعديل قيمة الدعم والظروف 
لتتناسب مع الشريحة المستهدفة بحيث سيكون بامكان سكان القدس الشرقية الفقراء االستفادة من الخدمة.

التي يقدم معظمها من خالل مدارس  التعليمية،  الخدمات  الخدمات اإلضافية مثل  وينطبق هذا أيضا على 
خاصة التي تعترف بها وزارة المعارف لكنها تبقى غير رسمية وبالتي تتلقى ميزانية مخفضة بينما يشترط وضع 

المدارس الخاصة المعترف بها وغير الرسمية ان يدفع االهالي مبالغ كبيرة التي تكمل ما ال تدفعه الوزارة. 

في هذا المجال نوصي بأن تخصص الميزانيات في الخطة الخماسية والخطة التي تليها لدعم الخدمات العامة، 
كما سيتم تكييف معايير تلقي الدعم مع احتياجات الجمهور. ويتعلق هذا األمر على وجه الخصوص باالحتياجات 

األساسية التي تسمح للمرأة بالخروج إلى العمل والدراسة.

5. توسيع نطاق التعليم والتأهيل المهني 
للمشاركة في سوق  يعتبر شرًطا أساسًيا  المهني  والتأهيل  التعليم  التقرير، فإن توسيع مجال  جاء في  كما 

العمل وإيجاد عمل نوعي ومربح، خاصة في ظل تأثير أزمة كورونا. 

سيمكن  الذي  التعليم  إكمال  وفي  األساسي  التعليم  في  السياق  هذا  في  التحسن  ينعكس  أن  وينبغي 
األكاديميين من االندماج في سوق العمل اإلسرائيلي.
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في ضوء النجاح الباهر الذي حققه مركز ريان نوصي بدراسة نهجه وتطبيق مبادئه في البرامج التدريبية المختلفة. 

نوصي أيضا باعتماد خطة مركز ريان لفتح مركز مخصص لألكاديميين، إلى جانب فتح مراكز األحياء للسكان غير 
المتعلمين، ومضاعفة ميزانيته لتنفيذ هذا البرنامج.

ونوصي أيضا بأن تخصص في إطار الخطة الخماسية والخطة التي تليها ميزانيات للمنح الدراسية ومخصصات 
ضمان الدخل التي ستسمح للمشاركين والمشاركات بالتقدم بطلب لتوسيع نطاق تعليمهم دون أن يفقدوا 

القدرة على إعالة أسرهم.

6. خلق وظائف جيدة بأجور تضمن العيش بكرامة 
التوجيه المهني ليس كافيا. من بين المعطيات المؤسفة حًقا التي واجهناها أثناء كتابة التقرير كانت الصورة التي 
قدمتها وفاء أيوب، مديرة مركز ريان للتوجيه المهني، والتي تشير الى كون الكثير من األكاديميين الذين يأتون إلى 
المركز يبحثون عن مكان عمل. من خالل معرفتنا للعديد من المشاركات وفي ظل غياب الوظائف المناسبة، هناك 
 خطًرا بان يصاب المشاركون في برامج اللمركز باليأس رغم العمل الجيد الذي يقوم به مركز ريان للتوجيه المهني. 

تليها  التي  والخطة  الخماسية  الخطة  تقوم  بأن  المهني، نوصي  والتأهيل  التوجيه  برامج  جانب  وإلى  لذلك،   
بان  اهمية  هناك  نفسه،  الوقت  وفي  المهن.  من  متنوعة  مجموعة  في  عمل  فرص  لخلق  برامج  بتمويل 
سخية،  ومخصصات  بميزانية  الوظائف  هذه  دعم  خالل  من  المادي،  ومردودها  الوظائف  هذه  جودة  نضمن 
 والتي تشترط معايير األجور العادلة لجميع الموظفين، وبنهج مهني مؤيد للنقابات من جانب أصحاب العمل.
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الباب الثالث:
مقابالت مع نساء عامالت من القدس الشرقية

 ״األمر مستفز حقا،
 نحن النساء العربيات

 لم نأت إلى العالم
لمجرد العمل في التنظيف״.42

تعاني النساء في القدس الشرقية من تهميش حاد في سوق العمل: االفتقار إلى التعليم وعدم 
قبل  ما  لمرحلة  واألطر  الحضانات  في  كبير  نقص  هناك  لذلك  اضافة  العبرية.  باللغة  معرفتهن 
المدرسة؛ شح المواصالت العامة والمنفصلة عن غرب المدينة؛ وسلسلة أخرى من العقبات التي 
من الصعب تجاوزها والتغلب عليها. كل هذه األسباب مجتمعة تحكم عليهن وعلى سكان القدس 

الشرقية بالفقر.

في مواجهة هذا الواقع الصعب، هناك نساء ملهمات يكافحن بكل ما اوتين من قوة من أجل التقدم 
نحو التوظيف العادل وخلق واقع قائم على المساواة. مًعا - نقابة عمالية تقف معهن وتقدم لهن 

الدعم في تحصيل الحقوق، المرافقة في التشغيل وتدريب البعض منهن للتوعية للحقوق. 

ومن أجل إعداد هذا التقرير، أجرينا سلسلة من المقابالت المعمقة مع نساء وصفت لنا الصعوبات 
والعقبات التي تواجهها.

42  إقتباس من المقابالت في هذا التقرير.
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مقابلة مع أ.د.43
على  للحصول  يسعين  اللواتي  النساء  تواجهها  التي  الصعوبات  على  مثال 
تعليم يمكنهن من العمل في إسرائيل؛ الى ممارسات مكتب العمل؛ والجهود 
الهائلة التي تبذلها المرأة للتقدم واالندماج في سوق العمل. تظهر المقابلة 

أيضا الدور المهم لمركز ريان.

لدي  عائلتي:  مع  القدس  في  الطور  حي  في  أعيش  عزباء.  عاما،   23 ״عمري 
أخت واحدة وشقيقان، ونعيش مع والدتي. أختي ابنة ال 21 عاما تدرس في 
20 عاما ويعمل في مطبخ في فندق، وأخي  العمر  يبلغ من  الجامعة، وأخي 
الصغير يبلغ من العمر 14 عاما. والدتي تبلغ من العمر 58 عاما، وهي تعيش 
على مخصصات ضمان الدخل. امي كانت تعمل محاسبة. توفي والدي فجأة 
في عام 2021 عن عمر يناهز 61 عاما. درس التاريخ وعمل مدرًسا ثم عمل في 

سوبر ماركت وعشنا من مرتبه״.

ما هي مؤهالتك التعليمية؟ 
״درست في قسم االتصاالت )اإلذاعة والتلفزيون( في جامعة النجاح في نابلس. هذا كان حلمي. 
أردت أيضا الخروج من المنزل وأن أكون مستقلة. منذ ان كنت صغيرة في السن أردت الذهاب إلى 
هناك. لكنني اليوم كنت سأختار جامعة مختلفة ألنني أعتقد أن المناهج الدراسية لم تكن جيدة بما 

فيه الكفاية. اليوم، كنت سأختار الذهاب إلى جامعة إسرائيلية.

»لدي شهادة توجيهي )شهادة انهاء الثانوية حسب المنهج األردني(. تعلمت في المرحلة الثانوية، 
المدرسة رفضت  لكن  بالبجروت،  األردني  المنهاج  تغيير  علينا  البلدية  اقترحت  للبنات.  في مدرسة 
بادعاء أن ذلك سيؤثر على الطالب على المستوى الوطني خاصة، وأيضا ألن هناك صفحات من 

التاريخ الفلسطيني ال يتم تدريسها للبجروت.

״أثناء دراستي في الجامعة، تدربت في إذاعة يبوس في القدس، ثم بدأت العمل هناك، ولكن عندما 
توفي والدي، اضطررت إلى ترك العمل ألن الراتب لم يكن جيدا وكان علي العثور على وظيفة أخرى. 
أثرت وفاة والدي أيضا على حالتي النفسية، وقعت تحت الضغط ألنني كنت المعيلة الوحيدة في 
المنزل وكان األمر صعًبا. دفع والدي رسوم التعليم حتى وفاته، بعد ذلك كان علي أن أقوم بذلك״.

ما هي الوظائف التي عملت فيها منذ ذلك الحين؟
״في عام 2019، وجدت وظيفة في شركة اتصاالت في الضفة الغربية كصانعة محتوى. كنت أكسب 
ما بين 1300 دوالر إلى 1500 دوالر شهريا، ولكن بعد شهرين تفشى وباء كورونا تم فصلنا جميعا. 
في أكتوبر 2020 عرضوا علي العودة إلى العمل ولكن كمتطوعة، مع احتمال أن يقرروا الدفع لي 

بعد بضعة أشهر، لكنني لم أصدقهم ورفضت.

المستندات من األشخاص  بجمع  نقوم  جراح.  الشيخ  االرشيف في  أعمل في   ،2021 ״منذ شباط 
ومسحها ضوئيا وحفظها في الموقع. أتقاضى 32 شيكل في الساعة، وعادة ما أعمل ست ساعات 

في اليوم، يومين في األسبوع. في المعدل، أكسب 1,500 شيكل في الشهر.

العبرية  اللغة  أدرس  أنا  الدخل.  لمخصصات ضمان  مرة طلب  2020، قدمت ألول  ثان  كانون  ״في 
في  الدخل.  لضمان  طلب  لتقديم  اإلمكانية  عن  هناك  المعلمات  وأخبرتني  أوميغا44،  معهد  في 
البداية، رفض التأمين الوطني طلبي، اوال ألنهم زعموا أن والداي لديهما منزل في العيزرية، وأيضا 
 ألنني لم أكن أعرف أنني يجب أن أسجل في مكتب العمل. بعدها ذهبت إلى محام ساعدني في 

أجرى المقابلة ايرز فاغنر يوم 9.12.2021  43
https://www. تأسس معهد أوميغا عام 2009 في القدس، ليساهم في تلبية حاجة المجتمع المقدسي في تعلم اللغة العبرية  44
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رفع دعوى قضائية جديدة، من ثم تلقيت المزيد من المطالبات والرسائل واألسئلة. قمت بترجمة 
الرسائل بمفردي اذ انني اجيد قراءة العبرية لكنني ال أفهم دائما. لذلك أستخدم خدمة ترجمة غوغل، 

وتعاملت معهم من خالل موقعهم على األنترنت.

״بالمقابل، توجهت أيضا لمكتب العمل. في المرة األولى لتواجدي في المكتب، استقبلني موظف 
لم يفتح حتى الملف الخاص بي. كنت في مكتبه لمدة تقل عن خمس دقائق، وطوال الوقت كان 
يتحدث في الهاتف. تحدث معي العربية لكنها كانت بمستوى سيء جدا. لم أستطع فهمه وهو من 
جهته لم يحاول أن يشرح لي، فقط سألني لماذا أريد ضمان الدخل إذا كنت أعمل، وأعطاني توجيه 
لوظيفة تنظيف في فندق. لم أذهب إلى مقابلة العمل في الفندق الن الوظيفة التي عرضوها 
الساعة 9:00  العبرية من  اللغة  آتعلم دورتين في  بأنني  علًما  تتعارض مع عملي ودراستي  علي 

صباحا حتى الساعة 1:00 ظهرا(.

״في المرة التالية عند حضوري إلى مكتب العمل، كان هناك طابور طويل في الخارج ألن الماكنات 
االلية لم تعمل. سمح حراس األمن للناس بالدخول حتى بدون أرقام من الجهاز، لكن رفض الموظفون 
استقبال من ليس لديه رقم، وهكذا عاد الكثير من الناس الى بيوتهم دون تسجيل وتأكيد حضورهم. 
غرفة  في  أخرى  مرة  انتظرت  ثم  الردهة،  في  أخرى  ساعة  نصف  ثم  الفناء،  في  ساعتين  انتظرت 
االنتظار. انتهى بي األمر مع موظفة آخري، لم تكن تعلم حتى أنني أعمل. أعطتني ورقة لكي يقوم 
صاحب العمل بالتوقيع عليها، وحتى ذلك الوقت كان علي أن اتواجد في مكتب العمل مرة واحدة 
في األسبوع. قمت بالتوجه الى صاحب العمل والحصول على توقيعه، لكنه وبدون قصد نسي ان 

يعبأ عدد ساعات عملي اسبوعًيا، لذلك ال يزال يتعين علي تسوية االمر.״

كيف وصلت الى مركز ريان لتلقي الدورات التعليمية؟ 
اللغة  التسجيل في دورة  اتصلت بهم وعرضوا علي  الناس.  الكثير من  ريان من  ״لقد سمعت عن 
العبرية. تقدمت الختبار وارسلوني الى دورة في معهد اوميغا، فيها تعلمت لمستوى أ وب. بدأت 
في أيلول 2020 ودرست خمسة أيام في األسبوع، أربع ساعات كل يوم، حتى حزيران 2021، وبعد 

ذلك، وبسبب الحرب، توقفت عن الدراسة.

״في آب 2021، تلقيت اتصاال من ريان وسألوني اذا كنت أعمل أم ال. قلت إنني أعمل بدوام جزئي، 
وطلبت دورة لتحسين اللغة العبرية. أرسلوني ألجراء الختبار مرة أخرى وقرروا انني بمستوى مناسب 
لبدء الدراسة في المستوى ج، وسجلوني في دورة لتحسين المحادثة، ومنذ ذلك الحين وأنا أتعمل 

بكلتا الدورتين״.

ما الذي تنوين عمله في المستقبل؟
״اليوم أريد أن أدرس السينما. ولكن في الوقت نفسه أريد أن أتعلم شيئا يمكنني من كسب رزقي، 
وهذا الوضع مربك للغاية. تعلمت القليل في موضوع هواية إيقاف الحركة )ستوب موشين(. فكرت 
في الدراسة في تركيا أو الدراسة لمدة عام واحد مع منحة في المملكة المتحدة، ولكن علي اجتياز 
الكثير من االختبارات من اجل ذلك. السينما تستهوني ألنني أدركت أنني ال أريد العمل في هيئة 
إعالمية وااللتزام بأيديولوجيتها، أريد أن أفعل شيئا خاصا بي، دون أن أكون تابعة لقناة الجزيرة أو 
البي بي سي. أنا مهتمة بصناعة األفالم الوثائقية. كنت أفكر أيضا في الدراسة في كلية الفنون 

االسرائيلية »بتسلئيل"، ألن لدي صديقات يتعلمن هناك.
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مقابلة مع ج.ع.45 
في  فلسطينية  شهادة  على  الحاصلة  المرأة  اندماج  صعوبة  على  مثال 

عمل في المجال الذي درسته.

״عمري 28 عاما، عزباء، ليس لدي اوالد. أعيش في جبل الزيتون مع والدي. 
لدي 7 إخوة وأخوات – جميعهم متزوجون ولديهم أطفال״. 

״لدي شهادة توجيهي، ولقب اول في موضوع الخدمة االجتماعية من جامعة 
القدس في أبو ديس، حيث درست لمدة أربع سنوات. على الرغم من أن 
بعض الطالب حصلوا على ترخيص للعمل في مجال العمل االجتماعي في 
إسرائيل، إال أنني وكثيرين مثلي لم نحصل على ترخيص كهذا. توجهت مع 
طالب آخرين إلى محام لمحاولة حل هذه المشكلة". )الجدير ذكره ان مكتب 
نقابة مًعا في القدس يعمل حالًيا مع الجامعة العبرية في محاولة لتمكين 
إلكمال  مهنية  رخصة  دون  االجتماعي  العمل  شهادة  حملة  من  طالبة   29
 الدراسة في البرنامج اإلسرائيلي بهدف الحصول على شهادة معترف بها –

مالحظة الكاتب(.

هل عملت في ذلك الوقت أيضا؟
״في عام 2017، عملت كمرشدة في مؤسسة ألشخاص من ذوي االعاقة في جديرا وأبو غوش. 
ذهنية شديدة، وتضمن  إعاقات  يعانون من  أطفال  معالجة  تهتم في  بها  التي عملت  المؤسسة 
عملي ان أقوم بتنظيم فعاليات لهم ورحالت باإلضافة الى التواصل مع العائالت. عملت في فترة 
ما بعد الظهر من الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00. كنت أحصل على الحد األدنى لألجور، لكنني 

كنت أعمل الكثير من الساعات اإلضافية وكنت أصل إلى 6,000-7,000 شيكل شهريا.

״في عام 2018، تركت العمل ألنهم أرادوا نقلي للعمل في وردية ليلية في دار لرعاية المسنين في 
اللد. رفضت، ألن العمل أثقل كاهلي نفسيا على أي حال. لم أكن أعرف أنه بموجب القانون كان علّي 
أن أخبر اإلدارة أنني سأستقيل، وتركت العمل فجأة. قضيت عاما في المنزل، ولم أقدم طلبا ألية 
مخصصات خالل ذلك الوقت. عمل والدي سائقا لسيارة إسعاف في مستشفى المقاصد، وكان هو 

من يصرف علّي كل تلك الفترة.

״في تشرين اول 2019، عملت في دار لرعاية المسنين ״باالس״ في موديعين في وظائف عدة: 
رعاية كبار السن، في ترتيب الغرف، وكمساعدة طباخ. عملت من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 
النهار.  الساعة 5:30 مساء، مع استراحة لمدة ساعة واحدة خالل  الظهر وأحيانا حتى  4:00من بعد 
غادرت المنزل يوميا بواسطة سيارة العمل في الساعة 6:30 صباحا وكنت أعود في الساعة 6:30 
مساء. تقاضى العمال العرب الحد األدنى لألجور في حين يكسب العمال الروس أكثر. ادعت اإلدارة 
أنهم كانوا يعملون لساعات أطول، لكننا شعرنا بأنهم يتلقون مقابل ساعة العمل معاشا اعلى منا 

״منذ فيروس كورونا، بسبب غياب الموظفين المرضى أو المعزولين، فإن عبء العمل ازداد. بدال 
من رعاية أربعة أشخاص، كان على كل واحد منا ان يعتني بثمانية أشخاص، وطالبونا بالعمل بسرعة. 
أصبت بفيروس كورونا أيضا. في نوفمبر 2020، بدأت اعاني من آالم في الظهر. كشف التصوير 
بالرنين المغناطيسي أن لدي أربعة ديسكات في ظهري وقضيت شهرين في المنزل. لهذا السبب 
إستنفذت كل أيام العطلة المرضية التي استخدمتها مسبقا عندما مرضت بفيروس كورونا. ولذلك 

ولمدة ثالثة أشهر لم أكن أتقاضى أجرا.

״بعد ثالثة أشهر، عدت إلى العمل. قام الطبيب بتفصيل ما يسمح لي بالقيام به، وحاولت المديرة 
 جاهدة أن تعطيني وظيفة مناسبة، ولكن بعد شهر طالبتني بالعودة إلى العمل مع أربعة مقيمين 

اجرى كاتب التقرير ايرز فاغنر ثالثة مقابالت مع السيدة ج. ع. في االيام - 9.12.2021 / 6.1.2022 / 10.3.2022   45
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في دار الرعاية ثم عاد األلم. أعطيتهم إشعاًرا مسبًقا وغادرت. دفعوا لي كامل التعويض لمدة عامين 
ونصف، ناقصا الوقت الذي كنت فيه غائبة بسبب مرضي. في أبريل 2021، تركت العمل״.

لماذا توجهت لمًعا؟
في  االعاقة  لتحديد  الطبية  للجنة  دعوى  خاللها  من  وقدمت  من صديقة،  معا  نقابة  عن  ״سمعت 
التأمين الوطني رفضت الطلب. أحالتني مًعا أيضا إلى  التأمين الوطني، لكن مؤسسة  مؤسسة 
منظمة ״حقي״ التي لم تعتقد أن لدي قضية مبررة. لم أتلق مخصصات البطالة أيضا، ألن الفترة 

التي كان من الممكن فيها الحصول على إجازة غير مدفوعة األجر بسبب الوباء قد انتهت للتو. 

كيف كسبت رزقك آنذاك؟ هل بحثت عن وظيفة أخرى؟
״لم أقدم دعوى لضمان الدخل أو البطالة خالل هذه الفترة. كنت أبحث عن وظيفة، وكان من الصعب 
جدا علّي العثور عليها: ال أستطيع العمل رسميا كأخصائية اجتماعية، وال أستطيع القبول بعمل يحتاج 
مجهودا جسديا، بسبب ظهري. أرسلت سيرتي الذاتية إلى العديد من األماكن، وحصلت على وظيفة 
مرشدة اجتماعية في مدرسة في برنامج »معا نكتمل״.46 بدوام جزئي. بعد بضعة أيام عمل، طلبت 
ان اتلقى رسالة رقمية لكي أسجل ساعة الحضور وساعة انهاء العمل كل يوم وقيل لي إن علّي ان 
أعمل أوال لمدة 10 أيام طواعية، وعندها فقط سيبدأون في الدفع. قيل لي أيضا إنهم ال يدفعون 
تكاليف السفر. لقد استمتعت حقا بالعمل مع الفتيات اللواتي كن تحت رعايتي، ولكن قبل أن تنتهي 

مدة العشرة أيام التطوعية التي فرضت علّي، تم فصلي.

״طلبوا مني العمل مع موظفة تخرجت للتو )التحقت هي أيضا بجامعة القدس ولم تكن مسجلة في 
السجل( ولم نكن على وفاق. استشرت مديرتي حول هذه المسألة وردا على ذلك أبلغتني أنه نظرا 

ألننا لم نكن على وفاق، سأضطر إلى ترك وظيفتي.

״في غضون ذلك، التحقت بدورة لغة أكاديمية لألخصائيين االجتماعيين في برنامج مركز ريان التي 
استمرت 3 أشهر، 3 مرات اسبوعيا، تقدمت المتحان من طرفهم في شهر كانون اول 2021، وتقرر 
ان مستواي مناسب للمستوى ج. كانت هذه الدورة جيدة، حيث شعرت بأنني أتعلم أشياء جديدة 
ومهمة فيها. يتم تدريسها من قبل المهنيين - األخصائيين االجتماعيين، وعلماء النفس، وكذلك 

المعلم الذي يعمل معنا على النطق السليم״.

معا  إلى  مؤخرا  انضممن  االجتماعيات  األخصائيات  من  وغيرها  ج.ع.   - التقرير  كاتب  من  (مالحظة 
مع  إسرائيل  في  تراخيصهن  ترتيب  إلى  يهدف  الذي  االجتماعيات  لألخصائيات  منتدى  وأنشأن 

استكمال الدراسة المطلوبة والنضال من أجل التوظيف العادل). 

برنامج عالجي، يعمل ضمن القرار 3790، من أجل اتاحة وتقديم المساعدة العالجية للسكان المحتاجين، من أجل تقليل الفجوات   46
في الخدمات االجتماعية وتدعيم السكان. 
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مقابلة مع س.ح.47 
مثال على الصعوبات في الحصول على التعليم األساسي واألكاديمي؛ 
إلى مساهمة ورش عمل مركز ريان؛ الصعوبات التي تواجهها األمهات 
العازبات اللواتي يرغبن في االندماج في سوق العمل ويواجهن غياب 

نظام داعم؛ باالضافة للتصدي للعنف الجنسي.

״عمري 28 عاما، أعيش مع والدتي في رأس العامود، حيث ولدت أيضا. 
انفصل والداي عندما كنت في السابعة من عمري. يعيش والدي بجوارنا 
مباشرة، في منزل والدته، وقد قطع عالقته بنا منذ انفصاله عن امي. 
لدي ثالثة إخوة أكبر مني سنا. أنا االبنة الوحيدة. ال أحد من إخوتي يحمل 
شهادة التوجيهي كاملة، وبعضهم ترك المدرسة من الصف الثامن. أنا 
الوحيدة معي التوجيهية، بمعدل 73. احتفلت أمي بذلك واشترت كنافة 

للحي بأكمله.

״سجلت للتعليم في جامعة بير زيت، لكن عالماتي لم تكن عالية بما فيه 
التحقت بجامعة  الكفاية، ولم يكن لي في جامعة بيت لحم مكان، لذلك 
القدس العربية لدراسات األحياء. المشكلة مع جامعة القدس، ان إسرائيل 

ال تعترف بشهاداتها.

״كانت السنة الثالثة للتعليم في غاية الصعوبة. باإلضافة إلى ذلك، كان لدي عرضان للزواج في هذا 
العام، أحدهما تزوجت منه في نهاية المطاف، وكان عربيا إسرائيليا. رفضته أمي. كان هناك خطيب 
آخر أيضا، لكن والديه لم يسمحا لنا بالزواج ألن أمي مطلقة. عندما أدركت الموقف، رفضته. هذا 
األمر برمته أزعجني حقا اثناء دراستي، وفي سنتي الثانية والثالثة، فشلت تقريبا. في السنة الثالثة، 

علينا اختيار تخصص للمهنة. اخترت مجال البحث الطبي في المختبر.

״في النهاية ، تغلبت على الصعوبات وأبليت بالء حسنا وحصلت على درجات عالية - 86 و 87، وفي 
السنة الرابعة حصلت على شهادتي تقدير. شهادتي في التكنولوجيا الطبية والمختبرات. تبقى لي 
الزواج من امرأة متدينة من  إنه يريد  التدريب. ولكن بعد ذلك اقترح خطيبي أن نتزوج. وقال  فقط 
القدس. عاش علمانيا، ثم قرر أن يكون متدينا. اعتقدت أن هذا يعني أنه رجال صالحا، ألنه اختبر كل 

شيء كعلماني وقرر أن يكون متدينا. لكن أمي رغم ذلك استمرت في رفضه.

״لقد خطبنا، وتعلمت أيضا العبرية كي اعيش معه. أراد أن يعيش في تل أبيب، ودفع لي مقابل 
كان  أبيب.  تل  في  هو  وعمل  قاسم،  كفر  في  بالعيش  المطاف  بنا  انتهى  العبرية.  اللغة  دورات 
مدير فرع لشبكة دكاكين كبيرة لبيع الغذاء. من حيث الدراسة، كل ما كان علّي فعله هو إجراء االختبار 
الحكومي من أجل الحصول على ترخيص إسرائيلي. كنت أرغب حقا في العمل، وكان هناك الكثير 
من الطلب على مهنتي أيضا، لكنه رفض ان اعمل. باإلضافة إلى ذلك، حملت، وعزز ذلك مطالبته 

لي بالبقاء في المنزل.

״بعد الوالدة، أردت الذهاب إلى مستشفى المقاصد للحصول على شهادتي، حتى أتمكن من إجراء 
االختبار اإلسرائيلي، وجاء زوجي معي، لكنه تصرف وكأنه ال يريدني حقا أن آخذ الدبلوم. من أجل 
الحصول على شهادة إسرائيلية، يجب ترجمة الشهادة بترجمة موثقة، وإرسالها إلى وزارة الصحة، 

والتسجيل المتحان. بسبب الصعوبات التي راكمها علّي، لم أفعل شيئا في الموضوع.

״تم فصله الحقا من وظيفته ألنه أخذ إجازة طويلة دون إذن، ثم قرر أنه يريد أن يعمل لحسابه الخاص 
وليس اجيرا. ولتوفير المال إليجار الشقة، قرر أننا سننتقل للعيش مع والديه. 

مقابلة من يوم 7.10.2021   47
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اللحظة  والده جنسيا منذ  عائلته، وتحرش بي  تحبني  لم  حياتي.  أربعة أشهر في  أسوأ  كانت  ״لقد 
 األولى التي وصلت فيها إلى هناك. عندما أخبرت زوجي، ألقى باللوم علي في ذلك. استمرت 
المضايقات وزادت سوءا، واتهمتني عائلته بأنني واهمة واختلق القصة، ألنني من القدس ونحن 
من نحمل أفكارا جنسية. في هذه األثناء فتح زوجي متجرا لإللكترونيات، وكان هناك من الصباح إلى 

الليل، ولم يرنا على اإلطالق.

هناك،  ابني  وترك  المغادرة  مني  طلبوا  الليالي  إحدى  في  عائلته.  طردتني  المطاف  نهاية  ״في 
بسبب  العقلية  لألمراض  مستشفى  إلى  بإدخالي  سيقومون  أستسلم،  لم  إذا  بأنه  وهددوني 
كل القصص التي ادعوا انني كنت أختلقها عن األب. لحسن الحظ، قمت بإشراك والدي وإخوتي. 
أخذوني مع ابني وانتقلت للعيش مع أمي. ״قالت أمي إن علي ان اتمالك نفسي، ومنذ ذلك الحين 
بدأت الدراسة. اشتركت في دورة ألخذ الدم لالختبارات، وسجلت ابني، الذي كان يبلغ من العمر 18 
شهرا، في روضة أطفال. كلفتني الدورة 2,500 شيكل. وبعد بضعة أشهر، طلبت ان يتم تسجيل 
الطفل باسمي، األمر الذي كان سيسمح لي بطلب إعانة لرياض األطفال فضال عن حقوق أخرى. 

وافق زوجي على ذلك ألنه لم يكن يريد دفع نفقات الطفل.

״مرت 10 أشهر حتى حصلت على دعم لروضة األطفال، وبعد ذلك تمكنت أيضا من التسجيل في 
مركز ريان. تلقيت دورة كمبيوتر، دورة كتابة سيرة ذاتية، والتحقت أيضا بالدورة المتقدمة ل" نتحدث 

العبرية״.

بدأ  بالربو، ثم  الروضة ألنه مصاب  إلى  ابني  إرسال  أعد قادرة على  لم  ״منذ تفشي وباء كورونا، 
اإلغالق أيضا، لذلك بقيت في المنزل كنت ادرس والطفل معي. .

في وقت الحق، تمكنت من مباشرة العمل في ״اخذ الدم״ بعد تخرجي، وسجلت ابني في روضة 
اطفال. لقد وجدت وظيفة لسحب الدم في عيادة المرضى كالليت في حي »الموشافة األلمانية" 
في القدس. أعمل من خالل مقاول، بدوام جزئي، كل يوم من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 
10:00 صباحا، براتب 31 شيكل في الساعة. إنهم ال يعطونني ساعات عمل إضافية، لذلك يبقى 
راتبي منخفضا جدا، حوالي 1,800 شيكل شهريا، وأحيانا عندما اعمل لساعات اضافية، أحصل على 

2,000-2,500 شيكل.

ما هي الصعوبات التي واجهتها في العمل؟
״من أجل الوصول في الوقت المحدد، يجب أن أغادر في الساعة 06:30. قبل ذلك، أقوم بتجهيز 
ابني للروضة وبعدها يسافر هو في سيارة الروضة.. تكلفني سيارة النقل 3000 شيكل في السنة، 
والروضة تكلفني 2000 شيكل في السنة، فضال عن المخيمات واإلجازات. في بعض األحيان أضطر 
أيضا إلى إرساله إلى روضة خاصة، بعد ساعات الروضة الصباحية، خاصة في كورونا عندما كانت 
مغلقة، أو خالل العطالت. وأمي تساعد أيضا وفي يوم عطلتها من العمل تأخذ ابني من الروضة.

من  رفضا  أواجه  األحيان  بعض  في  تجاهي.  العنصري  الموقف  في  تتمثل  أخرى  صعوبة  ״هناك 
المرضى، ولكن اليوم بعد عام هناك أشخاص يسألون عني ويطلبونني بالذات، وحتى أنني تلقيت 
رسالة شكر أرسلت إلى اإلدارة من شخص يعتبر زبونا صعبا للغاية. أرسلوني مرة إلى عيادة في 
حي ״بيت وغان״ حيث واجهت عنصرية شديدة جدا – لم يرغب الناس في الدخول إلى غرفتي إلجراء 

فحص دم.

لم  لكنهم  الشركة،  إلى  بشكوى  تقدمت  المرات  إحدى  التحرش. في  من  الكثير  أيضا  واجهت  لقد 
يعرفوا حقا ماذا يفعلون، وأخبروني أن أكتب اسم المتحرش وإذا عاد لتلقي خدمة مني فال أقدمها 

له بل سأنقله إلى ممرضة أخرى.

״العمل ليس سهال أيضا اذ ان هناك صعوبة في اخذ الدم من اناس لهم شرايين ضيقة كما ان 
هناك اشخاص صعب التعامل معهم. 
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ما الذي تريدين فعله بشأن مستقبلك المهني؟
 2019 عام  المستندات في  أرسلت  وبالفعل  مختبر،  كعاملة  الداخلي  بالتدريب  بالقيام  مهتمة  ״أنا 
واتصلت بالمختبر في هداسا، لكنهم أخبروني أنه ال يوجد مكان. أحالوني إلى هداسا هار هتسوفيم، 
األجر  نويدية مدفوعة  إلى ذلك، ال يحصل طفلي على  باإلضافة  أيضا.  لم يكن هناك مكان  لكن 
ويتطلب مني التدريب الداخلي العمل بدون أجر بدوام كامل خالل فترة التأهيل. لهذا السبب لجأت 

إلى مكتب مًعا لكي اتلقى المساعدة.״ 

تعكف  حيث  مًعا  في  التوظيف  في  مرافقة  برنامج  في  تشارك  س.ح.  السيدة  الكاتب:  مالحظة 
النقابة على مساعدتها في العثور على إعانة للنويدية، وفي العثور على مكان للتدريب يدفع لها 

خالل فترة التأهيل.
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مقابلة مع ح.س.48 
نظام  وضع  شعفاط؛  مخيم  في  تعيش  التي  العائالت  حياة  على  مثال 
التعليم في المخيم، والصعوبات الناجمة عن نقص التعليم األساسي؛ 

إلى العمالة في ظروف مهينة؛ والتعامل مع مكتب العمل.

״عمري 24 عاما، عزباء، أعيش في مخيم شعفاط لالجئين في منزل والدي. 
تعلمت حتى الصف 11. لم أنهي التوجيهي. التحقت بمدرسة تابعة لوكالة 
اإلغاثة )األونروا( في مخيم شعفاط لالجئين. كانت المدرسة سيئة وأدى 
حاولت  ايضا.  بتركها  انا  دفعني  مما  الدراسة  ترك  الى  ذلك بصديقاتي 
الذهاب إلى مدرسة أخرى في وسط المدينة لكنني لم أستطع. واجهت 
العديد من الصعوبات في المثابرة واالستمرار في التعليم هناك علما 
بانه هناك صعوبة كبيرة عند عبور نقطة التفتيش في مدخل المخيم كما 

كان اليوم الدراسي هناك طويال أيضا.

״المناهج الدراسية في مدرسة وسط المدينة تدرس ساعات أكثر في اللغة العبرية وبشكل عام المزيد 
من المواد، وكان عدد الطالب في الصف أصغر. لكن في المخيم، لم يعلموا العبرية على اإلطالق، 
ولم تكن هناك أنشطة اجتماعية للطالب. واجهنا الكثير من العنف، وكانت معاملة المعلمين أيضا غير 

محترمة، باإلضافة لموقع المدرسة، بجوار المنطقة التي تراكمت فيها القمامة. 

״تخرجت من المدرسة في عام 2015. أخذت دورات في التجميل وتصفيف الشعر لدى معلمة نظمت 
 الدورات في صالونها في المخيم، ولكن في النهاية لم اعمل في هذا المجال ألنني لم أحب المهنة״. 
״بعد فترة طويلة كنت خاللها معطلة عن العمل، وجدت لي إحدى قريباتي وظيفة في مدرسة للبنات 
6 أشهر، كل  لمدة  الطعام لألطفال. عملت هناك  المقصف وقدمت  الطور. عملت في  في حي 
يوم من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء، وكنت أتقاضى 50 شيكل يوميا نقدا، بدون 

قسيمة اجر. كنت أعمل بجد وأحببت هذه الوظيفة. 

ولكن بعد ذلك سافرت مع عائلتي لمدة شهر إلى األردن لزيارة عائلة والدتي، وعندما عدت كانوا قد 
أحضروا عامال جديدا بدال مني״.

لماذا توجهت لمًعا؟
أكسب  وكنت  يوميا  ألربع ساعات  فيها  عملت  حنينا.  بيت  ابتدائية في  مدرسة  العمل في  ״بدأت 
حوالي 1000 شيكل شهريا. ولكن بعد أربعة أشهر، اكتشفت أن لدي حجز على حسابي البنكي ولم 
أتمكن من الحصول على المال، فتركت العمل. وعندها سمعت من والدي عن مًعا الذي ساعدني 

في العثور على محام للتعامل مع مشكلة فك الحجز عن حسابي. وقد حلت المشكلة بالفعل.

״عملت أيضا في جمعية »الفي" كمرافقة لألطفال من ذوي اإلعاقة في المركبة التي كانت تقلهم 
الى الروضات. بدأت العمل هناك في نهاية عام 2018 وتركت العمل بعد حوالي 4 أشهر. كنت أعمل 
أربع ساعات في اليوم: ساعتان في الصباح وساعتان في فترة ما بعد الظهر، وكنت أتقاضى 1,200 

شيكل شهريا مقابل ذلك.
״منذ ذلك الحين لم أتمكن حقا من العثور على وظيفة ، فقط في أوقات متقطعة يوم هنا ويوم 

هناك.
״في عام 2020 ، شجعني والدي على تقديم طلب لمخصصات ضمان الدخل واستعنت بمًعا مرة 
أخرى. اليوم، أحصل على مخصصات قدرها 1,300 شيكل شهريا. هناك أشهر لم أحصل فيها على 
أو  الهاتف  المكان المطلوب، وأحيانا ألنني واجهت مشكلة االرسال في  أجر ألنني لم أحضر إلى 

ألنهم أرسلوا لي رسائل باللغة العبرية ولم أكن أدرك أنها من مشروع ״دوائر التوظيف״.

أجرى المقابلة ايرز فاغنر بتاريخ 21.12.2021  48
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هل يساعدك برنامج دوائر التوظيف؟ 
الوضع  عن  تحدثنا  به،  جدا  سعيدة  وكنت  اجتماع  لدي  كان  اليوم  المثال  سبيل  على  ذلك.  ״أعتقد 

االجتماعي. باإلضافة إلى ذلك، لدي نشاط اجتماعي هناك.״.

ما الذي كنت ترغبين فعله؟ 
״اود أن أدرس الفنون. خاصة ان اتعلم التصوير الفوتوغرافي. أنا أيضا أحب التصميم، لكنني أشعر 

أنني أفتقر إلى قوة اإلرادة والمثابرة״.

مالحظة الكاتب: السيدة ح. س. تشارك في برنامج مًعا للمرافقة المهنية.
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مقابلة مع و.ش.49 

مثال على النضال من أجل الحصول على التعليم األساسي واألكاديمي؛ 
والحياة  والطالق،  األسري  والعنف  مبكرة،  سن  في  الزواج  مع  والتعامل 

في واقع أمني عنيف. 

عاما،  و11   13 العمر  من  يبلغان  لطفلين،  وأم  مطلقة،  عاما،   33 ״عمري 
عاما،   11 عمري  كان  وعندما  الرام،  في  نشأت  لقد  سلوان.  في  وأعيش 
الشيخ  في  الحديثة  الروضة  مدرسة  في  درست  العيساوية.  إلى  انتقلنا 
جراح )من مدارس حسني االشهب التاريخية، الذي بنى المدارس في نهاية 
المدرسة  تعجبني  لم  العيساوية،  إلى  انتقلنا  عندما  العثمانية(.  الحقبة 

والحي. ذهبت إلى هناك حتى الصف التاسع ثم غادرت وبعد عام خطبت.

اطر  في  الدورات  من  الكثير  تعلمت  وزواجي،  رحيلي  بين  الفترة  ״خالل 
مختلفة، واستثمرت الوقت والجهود وأردت أن أكون متميزة. كان لدي الكثير 
من األحالم. تعلمت أيضا دورة حاسوب، وقمت بدورة تصوير فوتوغرافي 
في كلية »مصرارة"، وفي سن 13-14 عاما، تطوعت في مدرسة األمل 

لألطفال من ذوي اإلعاقة.

״في جيل 15، حصلت على منحة دراسية متميزة للدراسة في الجامعة العبرية، لكنني تزوجت ولم 
أستمر في ذلك. حاول مدير المدرسة ثنيي عن قرار الزواج. ترددت أيضا، لكن في النهاية، ال أعرف 

كيف حدث ذلك - وتزوجت.

״بعد زواجي، عدت إلى المدرسة، وأردت إسنكمال التوجيهي، لكنني لم أستطع. في البداية وافق 
إنه لن يكون  17 عاما، وقالوا لي  التوجيهي. كان عمري  زوجي على أن أذهب إلى دورة استكمال 
أتعلم.  أن  اراد أطفاال وأردت  لقد  18 عاما. بعدها لم يوافق.  ابلغ  إجراء االختبار إال عندما  بإمكاني 

ضربني أيضا، وأردت أن أتركه.

״عندما كان عمري 17 عاما، حملت، لكنني أجهضت. لم أكن أريد حقا أن أكون أما في ذلك العمر. عندما 
وصلت عمر 20 عام ولد الطفل األول وفي عمر 22 عام ولد الطفل الثاني.

اإلطالق.  على  تفاهم  أي  زوجي  وبين  بيني  يكن  لم  واالكتئاب.  العنف  من  لسنوات  عانيت  ״لقد 
اعتقدت أن هذا هو الحال مع الجميع. كنت أنتظر أن يكبر األطفال، وأعطيته فرصة للتحسن، لكن ذلك 
لم يحدث. في نهاية المطاف، بعد أن ضربني، اشتكيت إلى الشرطة، ثم انفصلنا وعدت إلى منزل 

العائلة، لكننا لم نطلق بعد.

״بعد ثالثة أشهر، بدأت الدراسة للتوجيهي. سمع عن ذلك من الناس وغضب ألنه أدرك انني اخطط 
لعدم الرجوع إليه. لذلك بدأ يتهجم على بعنف مرة أخرى وحتى انه ضرب والدي.

״لم أتمكن من الدراسة في هذا الوضع وتركت المدرسة، لكنني تمكنت من البدء في العمل بوظيفة 
مساعدة للعجزة.

في نهاية المطاف دخل إلى السجن لمدة ست سنوات وحصلت على الطالق״

״بعد فترة، انتقلت إلى منزل صغير خاص بي مع األطفال، في العيساوية. في عام 2016، كانت 
فانتقلنا  المنزل،  إلى  العودة  يخشون  األطفال  كان  والقدس.  العيساوية  في  حقيقية  حرب  هناك 
 إلى حي بيت حنينا الجديد، لكن العيش هناك كان باهظ الثمن، وبعد 8 أشهر عدت إلى العيساوية.
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هل واصلت الدراسة أيضا؟?
״نعم، ذهبت للدراسة في مركز ريان في شعفاط. درست العبرية ودورة تحضير لسوق العمل، وفتحت 

بريدا إلكترونيا، وكان ذلك تغييرا كبيرا في حياتي.

حصلت أيضا على منحة دراسية الستكمال التعليم حتى 12 عاما في برنامج في بيت صفافا من 
خالل مركز ريان. أعطوني الكثير لكنني أدركت أنه لم يكن كافيا لاللتحاق بالجامعة، عندها تّسجلت في 

معهد أوميغا للحصول على شهادة الثانوية العامة الكاملة على حسابي.

״خالل فترة دراستي للبجروت، وبعد أن أكملت 11 وحدة دراسية، حصلت على منحة دراسية لسنة 
تحضيرية في الجامعة العبرية إلستكمال الوحدات، وبدأت السنة التحضيرية.

انهم  أدركت  المشاكل.  الكثير من  أبنائي  الذي درست فيه، واجه  الوقت  ، في نفس  الحظ  ״لسوء 
يعانون من صدمة بسبب ما مروا به، وتم تشخيص طفلي الصغير باضطراب فرط الحركة ونقص 

االنتباه )ADHD وODD(، لذلك تركت الجامعة وانهيت البجروت في معهد أوميغا״.

هل عملت خالل تلك الفترة؟
بعد البجروت، عملت لمدة عام في مخبز أنجل. ثم عملت في شركة جوالن لالتصاالت.״

״في تموز 2017، بدأت العمل في هداسا كمساعدة ممرضة في وحدة العناية المركزة للقلب. 

״في الوقت نفسه، تلقيت منحة دراسية من خالل مركز ريان وبدأت الدراسة ألكون مساعدة طبيب 
أسنان. لذلك كنت أعمل 24 ساعة في األسبوع مساءا، أدرس خمسة أيام في األسبوع، 35 ساعة، 
في الصباح. خالل هذا الوقت، دفعت للمربية من اجل االعتناء باألطفال لفترة ما بعد الظهر وفي 

نهاية اليوم كنت أنا أو أمي نأخذهم من عندها.

كيف تمكنت من مواصلة الدراسة؟
بعد أن تعافيت قليال وفي عام 2019، بدأت دراستي الجامعية للقب األول في كلية أونو. الكلية 
تمنحك الفرصة من التعلم يومين في األسبوع، بعض الوقت من خالل تطبيق زوم. من المفترض 
أن أنهي هذا اللقب في عام 2023 وأخطط لمواصلة الدراسة وان اتعلم مهنة التمريض، ثم درجة 

الماجستير في التمريض. اريد ان أصبح ممرضة رئيسية.

״لحسن الحظ خالل فترة كورونا، تمكنت من مواصلة العمل.״

״من المهم بالنسبة لي أن يعلم الجميع أن المرأة قادرة. أحد األشياء التي تفتقر إليها النساء العامالت 
مثلي بشدة هي أطر لألطفال - أطر من شأنها أن تساعد األطفال على النمو والنساء على العمل. 
أرسلتهم لتلقي دروس خصوصية في السباحة في جمعية الشبان المسيحية، وذهبوا أيضا إلى 
لهم  اليوم، وال أسمح  الكمبيوتر طوال  أمام  المنزل  أتركهم في  أن  أريد  التايكواندو. ال  دورة في 

بالتسكع في الشارع دون فعل أي شيء والتدهور إلى ارتكاب المخالفات״.
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مقابلة مع ه.ق.50 
مثال على المشاركة في برنامج دوائر التوظيف.

״أسكن في حي جبل المكبر، عمري 40 عاما، مطلقة + 4 أطفال )تتراوح 
على  الدراسة.  من  سنوات  ثماني  أنهيت  عاما(.   25-14 بين  أعمارهم 
مدى السنوات ال 10 الماضية، عملت في وظائف مؤقتة، وبقية الوقت 
سجلت في مكتب العمل وتلقيت مخصصات ضمان الدخل من مؤسسة 
في  ساعة   15 المدرسة،  في  كمساعدة  أعمل  اليوم  الوطني.  التأمين 

األسبوع.

״على الرغم من أن مكتب العمل كان قد وجهني عدة مرات للعمل، وكلها 
في مجال التنظيف، في النهاية االمر جميع الوظائف التي عملت فيها 
بنفسي  وجدته  اليوم،  فيه  أعمل  الذي  العمل  وكذلك  الماضي،  في 

ودون مساعدة من مكتب العمل.

يتم  لم  إليها،  أرسلوني  التي  التنظيف  في  الوظائف  لجميع  ״بالنسبة 
قبولي فيها ألن لدي حساسية من مواد التنظيف. مكتب العمل عرضني 
قرارها  في  تذكر  لم  اللجنة  لكن  العمل،  على  القدرة  لفحص  لجنة  على 
العمل في  إلى  إرسالي  استمروا في  لذلك  المانع،  مثل هذا  لدي  أن 

التنظيف.

״طلبت مؤخرا من منسق التوظيف في مكتب العمل المشاركة في دورة 
لمدربي الجمباز، وقال إن بإمكاني المشاركة في الدورة في حال عملت 
العبرية في  اللغة  دورة في  إلى  أيضا  ذهبت  األسبوع.  15 ساعة في 

معهد أوميغا، ولكن كان علّي أن اترك الدورة ألنني بدأت في العمل״.

هل التحقت بدورات دوائر التوظيف؟
״شاركت مرتين. في المرة األولى قمت فيها بدورة كمبيوتر، والتي كانت دورة جيدة. 

״في المرة الثانية شاركت في دورة حول ״كيفية البحث عن عمل״. تسميها المشاركات: ״دورة القطار״. 
إنها دورة تبدأ كل شهر من جديد. لقد قمت بهذه الدورة مرارا وتكرارا من ايلول حتى منتصف كانون 

ثان. إنها دورة تعقد مرتين في األسبوع، كل لقاء مدته ساعتان، ويتغير فيه المدربون.

خالل الدورة، أعطونا مهمة واحدة في كل لقاء - ان نبحث عن عمل من خالل شبكة فيسبوك وذلك 
من خالل الدخول الى الشبكة على الهاتف الشخصي. بخالف ذلك لم نحصل على أي توجيه، لم 
يتنقل المدربون بين المشاركين لتقديم المساعدة، وكل اللقاءات متشابهة. ال أشعر أنني تعلمت 

أي شيء في هذه الدورة، ولم تتحسن قدرتي في الحصول على وظيفة.

سبيل  على  المشاركين.  مع  سيء  بشكل  تعامل  االخر  والبعض  بالنزاهة،  المدربين  بعض  ״تحلى 
المثال، في كانون اول، أبلغنا المدربون في الدورة أنه من اآلن فصاعدا يحظر علينا الذهاب إلى 
الحمام خالل الساعتين، مدة اللقاء، ويحظر علينا التحدث، ويحظر مغادرة الصف الدراسي ألي سبب 

من األسباب. وقالوا إن هذه التوجيهات من مكتب العمل.

״منذ وقت ليس ببعيد، هددت أحدى المرشدات باالتصال بالشرطة ألن شخصين كانا يتحدثان مع 
الشرطة.  يبرر دعوة  الصف ال  التحدث في  أن  السبب، مدعيا  أحدهم عن  البعض. سألها  بعضهما 
أخبرته ان عليه مغادرة الصف. لم يوافق على الخروج، عندها اتصلت بالشرطة وجاؤوا واقتادوه الى 

المركز. لم يكن عنيفا، بل طالب فقط بأن يعامل باحترام، ولم يكن هناك سبب لالتصال بالشرطة.
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معا – نقابلة عمالية هي نقابة عمالية عامة تنظم العمال في إسرائيل. وباإلضافة 
اإلسرائيليين  العمل  أرباب  لدى  العاملين  الفلسطينيين  العمال  معا  تنظم  ذلك،  إلى 
في المناطق الصناعية في المستوطنات. على مدى السنوات ال 20 الماضية، تدير 
المنظمة فرعا في القدس الشرقية يساعد السكان على استنفاد حقوقهم االجتماعية، 

ويعمل على تعزيز التوظيف العادل للنساء.

maan@maan.org.il | www.wac-maan.org

الهاتف 03-5373271 | الفاكس 5373269-03

عير عميم هي منظمة إسرائيلية غير حزبية تعمل في مواجهة تعقيدات الحياة في 
القدس وخاصة الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني. تعمل الجمعية من اجل االستقرار، 

المساواة ومستقبل سياسي باالتفاق في القدس.

mail@ir-amim.org.il | www.ir-amim.org.il  

 الهاتف  02-6579626 |  الفاكس 6233696-02

http://www.ir-amim.org.il/he/node/2450
http://www.ir-amim.org.il/he/node/2450

