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 א. מבוא 

ההכרה המקובלת בימינו הינה כי לגברים ולנשים יש צרכים נבדלים וכי מדיניות משפטית יכולה להשפיע עליהם  

שוויון מגדרי הינה הגישה של הטמעת חשיבה מגדרית בתהליכים בצורות שונות. אחד האמצעים המרכזיים לקידום  

(. גישה זו קיבלה ביטוי במסמכים בינלאומיים שונים, ואומצה על ידי מדינה Gender Mainstreamingובמדיניות )

עיקרה הוא קביעת מדיניות תוך הכרה בצרכים הנבדלים של נשים וגברים ובהשפעות   1ישראל בהחלטות ממשלה. 

שעשויות להיות למדיניות עליהם, ופיתוח מענים מותאמים לצרכים אלו. במסגרת הטמעת חשיבה מגדרית,  השונות

יש לשלב סוגיות מגדריות ונקודת מבט מגדרית בקביעת מדיניות וחקיקה בכל תחומי הכלכלה והחברה, וכן בהקצאת 

  2משאבים ליישום מדיניות וחקיקה ובמעקב אחר יישומן. 

הקליניקה לעריכת ה של הטמעת חשיבה מגדרית בקביעת מדיניות וחקיקה על ידי מדינת ישראל,   לאור אימוץ הגיש 

נשית   רוח  ועמותת  גן  ברמת  ולעסקים  למשפט  האקדמי  במרכז  קהילתית  נפגעות   - דין  לנשים  כלכלית  עצמאות 

הפרויקט נולד,   לי. פרויקט שמטרתו לקדם הטמעת חשיבה מגדרית בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכ אלימות, יזמו

בין היתר, לאור צורך שעלה מן העבודה היומיומית של הקליניקה ושל 'רוח נשית' עם נשים המתמודדות עם מצבי 

לעומק כיצד משפיעים ההליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי  חיים קשים.  מטרת הפרוייקט הינה לבחון  

יקומים מובחנים בחברה בפרט, וכן לאפשר למדינה לפעול לשיקום נשים בכלל, ונשים במ  – באופן ייחודי על נשים  

  התייחסות לבעיות הייחודיות להן מפרספקטיבה מגדרית.נשים המצויות בחובות, מתוך 

רביות אזרחיות נשים ע)  פלסטיניות בישראל-בנשים ערביותמסמך זה הינו פרק שני מתוך הפרויקט, והוא מתמקד  

-מטרותיו של המסמך הן, ראשית, להציג ידע בנוגע לנשים ערביות   3. גבולות הקו הירוק(ישראל המתגוררות בתוך  

המתמודדות עם חובות, ושנית, להציע שורה של המלצות פרקטיות, והכל על מנת להביא ידע בישראל  פלסטיניות  

בישר  אזרחיות  ערביות  נשים  שיקום  על  שיקלו  מעשיים  פתרונות  יצירת  לשם  הרלבנטיים  המצויות  לגורמים  אל 

    בהליכי חדלות פירעון.

 
,  7.10.14  מיום  2084'  מס  ממשלה  החלטתו , "קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית"  14.12.14  מיום 2331  ממשלה  החלטת 1

 שבה נקבעה חובת ניתוח מגדרי על כלל תקציב המדינה 
2  " סייגלשיפר  וולריה  חסון  במדיניות  יעל  מגדרית  חשיבה  הטמעת  המרכזי:  הזרם  ומגדר   "הכלכליתלתוך  סוגיות    –קפיטליזם 

 Daly, M. (2005) Gender mainstreaming in . 65,  64(  2017גארב ואח' עורכות,  -)רונה ברייר  פמיניסטיות בתרבות השוק
theory and practice, Social Politics, 12(3), pp. 433-450.;  Walby, S. (2005) Gender Mainstreaming productive 

tensions in theory and practice, Social Politics, 12(3), pp. 321-343 
ישראלערביות  לנשים  הכוונה  או:"נשים ערביות אזרחיות בישראל"  פלסטיניות"  - ערביותנשים  "  : מונחיםב 3 המתגוררות   אזרחיות 

פלסטיניות, אינה רק שאלה סמנטית  -זה כנשים ערביות  מסמך גבולות הקו הירוק. הבחירה לייצג את הנשים העומדות במוקד    בתוך
נושא התיוג הייצוג.  לפוליטיקה של  קשורה  רבים השם שממציאה   אלא  מיעוטים. במקרים  קבוצות  הינו מרכיב מרכזי במצבן של 

שבו משתמשים בני קבוצת המיעוט בהתייחסותם לעצמם. התיוג הוא פעולה    מן השםשונה  הקבוצה ההגמונית לקבוצת המיעוט  
פוליטית כיוון שמשמעותו מתווה את גבולות הקולקטיב, והשמות השגורים משקפים את סדר היום של הכוחות הדומיננטיים בחברה 

האחרונים1993)רבינוביץ,   בעשורים  )סמוחה,    ,(.  החוקרים  ואבו2001טוענים  רבינוביץ'  בישראל  2002קר,  ב-;  הערבים  רוב   ,)
פלסטינית ישראלית, -פלסטינית(. זהות ערבית-בדרכים שונות בין זהותם האזרחית )הישראלית( לזהות הלאומית )הערביתמשלבים  

טוענים החוקרים, חותרת לגבש זהות מורכבת חדשה כאופציה לגיטימית ופרגמטית כאחת. תהליכים דומים מתרחשים במדינות  
    ן מיעוטים מפתחים זהות מורכבת "ממוקפת" המשלבת מרכיב חדש ומרכיב ישן.אחרות, שבה

נשתמש במונח , וכן  נשים ערביות" פלסטיניות", כהגדרתן לעיל, בשם:"-יכונו "נשים ערביותבהמשך מסמך זה    ,מטעמי נוחות וקיצור
 . מאותם טעמים , פלסטינית" -ערביתהחברה הערבית" במקום " החברה ה" 
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  בשם: "נשים ערביות"   , כהגדרתן לעיל,פלסטיניות"-"נשים ערביות  מטעמי נוחות וקיצור, בהמשך מסמך זה יכונו:

 (. 3)ראו הבהרה בה"ש  :"החברה הערבית"נשתמש במינוחפלסטינית" - "החברה הערבית  ובמקום:

והחסמים על מנת להבין את מצבן של נשים ערביות בישראל המצויות בחובות ובחדלות פרעון וללמוד על הקשיים  

היחודיים להן בהליך זה, נבחן במסמך זה את המאפיינים הייחודיים של אוכלוסייה זו במדדים שונים אשר יכולים 

כלל  בסקירה  נפתח  פירעון.  חדלות  להליך  לדעתנו,  רלבנטיים,  בישראל, להיות  הערבית  החברה  של  מצבה  של  ית 

מבחינת ממדים, הכנסות משק בית וחובות, עם התייחסות ספציפית לאוכלוסיה המצויה בהליכי חדלות פרעון. לאחר 

מכן נבחן את המאפיינים והאלמנטים הייחודיים לנשים בחברה הערבית אשר אנו סבורות כי יכולה להיות להם 

עם   המתמודדות  נשים  על  הלוקחת השפעה  מגדרית  פרספקטיבה  מתוך  יבחנו  המאפיינים  פירעון.  חדלות  הליכי 

- לאומיים וההקשר החברתי-בחשבון מיקומים מובחנים מעמדיים, את מעמדן המשפחתי והאזרחי, היבטים אתנו

המאפיינים  את  נסקור  בישראל,  הערביות  הנשים  אוכלוסיית  את  המייחדים  המאפיינים  בחינת  לאחר  תרבותי. 

בהליכי  היחודיי ליישם  שניתן  פרקטיות  המלצות  במתן  נסיים  הערבית.  בחברה  הכלכלית  האלימות  תופעת  של  ם 

חדלות פרעון ואשר יש בהן כדי לאפשר לנשים ערביות להתמודד טוב יותר עם הליכי חדלות פירעון וכן לאפשר את 

 שיקומן הכלכלי בסופו. 

חשובה   הערה  להעיר  יש  דברים  של  לגופם  ניכנס  חברתית   -בטרם  קטגוריה  אינן  בישראל  ערביות  נשים  ככלל, 

הבנת חייהן של נשים בחברה זו בתוך ההקשרים המגוונים והשונים של חייהן מחייב "פירוק" של קטגוריה  הומוגנית.  

משפ מצב  מעמד,  )דת,  ביניהן  הקיימים  להבדלים  והתייחסות  זו  וסטטוס חברתית  השכלה  מגורים,  מקום  חתי, 

תעסוקתי(, מתוך הבנה כי עמדות דתיות, מעמדיות או השכלתיות שונות מאפשרות התמודדות שונה לגמרי עם אותו  

מבנה פטריארכלי ועם אותן הזדמנויות. עם זאת, למרות ההבדלים הרבים, הנובעים ממיקומים חברתיים מובחנים, 

תית אחת 'נשים בנות קבוצת מיעוט בחברה המצויות בהליכי חדלות פרעון' ואנו  נשים אלה מהוות גם קטגוריה חבר

 לוקחות על עצמנו במסמך זה לנסות ולגבש הבנה אודות המשמעות הגלומה בהיותן חלק מקטגוריה חברתית זו. 

ים מהקליניקה לעריכת דין קהילתית במרכז האקדמי למשפט ולעסק  עו"ד מירי ברנשטייןמסמך זה נכתב על ידי  

מהמחלקה לעבודה  וד"ר רג'דה אלנאבולסימהחוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית צפת,    ד"ר טל מלר רמת גן, 

סוציאלית במרכז האקדמי רופין, בסיוע הסטודנטיות של הקליניקה לעריכת דין קהילתית במרכז האקדמי למשפט 

 ולעסקים.



    
 
 

3 

 

 סות נתונים דמוגרפיים והכנ  -בישראל   ב. האוכלוסייה הערבית

 1,995,000-הם מונים כ    2022כשנכון לשנת    )21.1%אזרחים ערבים מהווים חמישית מאוכלוסיית מדינת ישראל )

)   בישראל  נפש. רובם המכריע של האזרחים הערבים מהאוכלוסיה הערבית בישראל( ומיעוטם   83%הם מוסלמים 

  4(.7.5%( ודרוזים )7%נוצרים )

על    2020בשנת   עמד  בישראל  הערביות  הנשים  זה    957,200מספר  ושיעורן  מכלל  נשים  אחוזים  כעשרה  מהווה 

  5מהאוכלוסיה הערבית בישראל.  49%-אוכלוסיית ישראל, וכ

כות מאלה של משקי בית יהודיים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמו ההכנסות של משקי בית ערביים

, 2018ש"ח נכון לשנת    12,368)להלן:"הלמ"ס(, הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משקי בית ערבים עומדת ע"ס  

  6ש"ח.  19,845זאת לעומת הכנסה חציונית ברוטו של משקי בית יהודיים העומדת ע"ס  

ואילו    45.3%)אחוז האוכלוסיה שהכנסתה מתחת לקו העוני( של משפחות ערביות    תחולת העוניהייתה    2018בשנת  

העוני בחברה הערבית עמוק ביחס לעוני בחברה היהודית. החברה הערבית מתקשה   7.13.4%.  –של משפחות יהודיות  

בודה. כשבוחנים את שיעורי העוני בקרב יותר להחלץ ממעגל העוני באמצעות הגדלת ההכנסות העצמיות בשוק הע

האוכלוסיה הערבית בישראל במחוזות שונים, מתגלים פערים משמעותיים בין האזורים. שיעור העוני בקרב משפחות 

ערביות ממחוז ירושלים והדרום גבוה במידה ניכרת מישעורו בשאר האזורים. במזרח ירושלים שיעור העני בקרב 

הוא   ערביות  במיוחד:    .70.3%משפחות  גבוה  בנגב,  הבדואים  הדרום,  ערביי  בקרב  העוני  שיעור  מן    66.6%גם 

המשפחות הן מתחת לקו העוני, כשיתכן כי שהמצב גרוע אף יותר שכן אוכלוסיית הכפרים הלא מוכרים בנגב אינה 

 8נכללת בסקרים. 

  

 

 1.6%אלף נפש והיא מהווה    147מנתה האוכלוסייה הדרוזית    2021נכון לשנת  .    2022  שנת  של  בפתחה  ישראל  אוכלוסייתהלמ"ס,    4
אלף נפש והיא מהווה   180מהאוכלוסייה הערבית בישראל ואילו האוכלוסייה הנוצרית מנתה     7.5%-מסך כל האוכלוסייה בישראל ו

מיליון    1.669מהאוכלוסייה הערבית בישראל . לעומתם האוכלוסייה המוסלמית מנתה    7.0%-ייה בישראל ומסך כל האוכלוס   1.9%
(.  האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021מהאוכלוסייה הערבית בישראל )למ"ס,  83%-מסך כל האוכלוסייה בישראל ו 18.0%נפש שהם 
  פער,  להתחבר  מנסיםמאוכלוסיית הנגב )קשק והנדלס,    30%-רוב למאוכלוסיית ישראל וק  3.5%-אלף איש, ומהווה כ  270מונה כיום  

 (. הקורונה  משבר בזמן  בדואים סטודנטים בקרב מרחוק ולמידה   דיגיטלי
מנתה אוכלוסיית הגברים הערבים בשנת   2020. על פי נתונים אלה בשנת  וגיל   מין  דת ,  אוכלוסיה  קבוצת  לפי   אוכלוסיה הלמ"ס,    5

 איש.  981,000 2020
  קבועים במחירים  בית משק  של מעבודה ברוטו חציונית הכנסה, חיים איכות  מדדיהלמ"ס,   6
 ההייטק  ענף על  בדגש הערבית בחברה ושכר תעסוקה  נתוני(.  2020בוטוש, נ' ) 7
נ. חדאדחאג' יחיא, א. סייף, נ. קסיר, המכון  , המקומיות הרשויות  וחולשת   ממשלתית מידניות עוני,  הערבית בחברה הרווחה מצב 8

 2021, 160הישראלי לדמוקרטיה,מחקר מדיניות  
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  נתונים  –ג. חובות והליכי חדלות פרעון במשקי בית ערבים בישראל  

 

 נתונים מרשות האכיפה והגביה. 1

מצא   9חובות בחברה הערבית על ידי האגף לתכנון ומדיניות ברשות האכיפה והגביה בעניין   2018בשנת  מחקר שנעשה  

רבית החייבים בחברה הערבית הם גברים. באותו מחקר פנו מבצעי המחקר לחייבים באמצעות סקר טלפוני.  מכי  

  83%נשים. באזור המשולש    26%  - מהחייבים שהשיבו היו גברים בעוד ו  74%מבחינת העונים לסקר, באזור הדרום  

 נשים.   31%גברים לעומת  69%נשים, ובאזור הצפון   17%גברים, לעומת 

שנתונים אלה אינם מצביעים על שיעור החייבות לעומת החייבים אלא על שיעור העונים לסקר מאוכלוסיות    למרות

 אלה, יש להניח שנתונים אלה משקפים באופן כללי את היחס בין החייבים לחייבות. 

כפיים אשר בעוד שמרבית הגברים הערבים המצויים בחובות עובדים בעבודות    - מבחינת התעסוקה של החייבים  

הן   בו  הגיאוגרפי  באופן משמעותי מהאזור  בחובות מושפעת  נשים המצויות  של  נמוך, תעסוקתן  בשכר  מתוגמלות 

חיות: באזור הדרום, הן כלל לא עובדות והסיבה העיקרית היא שהן עסוקות בטיפול בבני המשפחה ובמשק הבית. 

ציתן לא עובדות בעיקר מהסיבה של טיפול בבני  באזור המשולש, מחציתן של הנשים עובדות בעבודות כפיים ומח

 10המשפחה ובמשק הבית; באזור הצפון, מרבית הנשים בחובות עובדות בעבודות משרדיות.

בהקשר זה נציין כי העובדה שנשים אשר עוסקות בעיקר בטיפול במשק הבית ובבני המשפחה מצויות בחדלות פירעון,  

די התנהלות כלכלית של בן הזוג, אשר רשם חובות או התחייבויות על מעלה את הסברה כי חובות אלה נוצרו על י

הערבית   מהחברה  בחלקים  המקובלות  התפיסות  לאור  מתחזקת  זו  סברה  בכך.  מעורבות  היתה  שלהן  בלא  שמן, 

 בישראל לפיהן נשים אינן אמורות לעסוק בענייני כספים )ראו להלן(. 

( הערבית  בחברה  החוב  להיווצרות  הסיבות  החייבים מבחינת  מרבית  מחקר,  אותו  במסגרת  כאחד(,  ונשים  גברים 

היא גיאוגרפי,  אזור  בין  ללא הבחנה  לפועל,  במערכת הוצאה  להיווצרות החוב  הנפוצה  התנהלות   השיבו שהסיבה 

הכוללת בתוכה אי עמידה בהחזר הלוואות, אי יכולת לנהל את ההוצאות או מול ההכנסות, פזרנות  כלכלית לא נכונה,  

בשימוש מופרז במסגרות אשראי וכדומה. הסיבה השנייה הנפוצה שונה בכל אזור גיאוגרפי: באזור הצפון    המתבטאת

 אובדן הכנסה ובאזור המשולש התחייבויות בגין ערבויות שניתנו לאחר.  -כישלון עסקי, באזור הדרום  -

לותם דירה. כאשר באזור הדרום , אזי מרבית המשיבים בכל האזורים דיווחו שאין בבעמבחינת נכסים שהיו לחייבים

מהמשיבים דיווחו     37%  -רק כ  –אחוז המשיבים שהם בעלי דירה נמוך ביחס לאזור המשולש והצפון. לגבי רכב פרטי  

 כי יש להם רכב פרטי. מרבית המשיבים בכל האזורים דיווחו שאין בבעלותם רכב. 

  23%יבים דיווחו כי הם פנו להליך של פשיטת רגל:  בצפון ובדרום יותר מש   מבחינת התמודדות עם החובעוד נמצא כי  

  11מאזור דרום.  17%-מאזור המשולש עברו לפש"ר ו 8%מתושבי הצפון עברו לפש"ר,  

 

 . נתונים מהממונה על חדלות פרעון  2

ם המצויים בחדלות פרעון בחברה דייהממונה על חדלות פרעון העוסקים ביח של  רשמיים    פרסומים מאחר שלא מצאנו  

   .נתונים לקבל וביקשנו ,בבקשה על פי חוק חופש המידעהערבית, פנינו אל הממונה 

 
 2018, האגף לתכנון ומדיניות, רשות האכיפה והגביה, דצמבר הערבי במגזר לחוב  סיבות 9

 18שם, בעמ'  10
 11שם, בעמ'  11

https://www.gov.il/BlobFolder/news/study_on_the_causes/he/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%202018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/study_on_the_causes/he/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%202018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/study_on_the_causes/he/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%202018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/study_on_the_causes/he/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%202018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/study_on_the_causes/he/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%202018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/study_on_the_causes/he/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%202018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/study_on_the_causes/he/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%202018.pdf
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דתם של היחידים להם נפתח תיק פש"ר/חדל"פ, בנתונים המצויים בידי הממונה אינדיקציה לגבי  אין  לאור העובדה ש

אשר מתגוררים המצויים בהליכי חדלות פרעון    יחידיםמתייחסים ל השתמשנו בנתונים אשר התקבלו מהממונה ואשר  

מתוך    - וזאת   ,  נפש  2,000ואשר אוכלוסייתם עולה על    בישובים אשר מרבית תושביהם מוסלמים/נוצרים/דרוזים

, ולפיכך יכולים לייצג את מצבם של יחידים ערבים תושבים של ישובים אלה אכן משתייכים לחברה הערבית  כי  הנחה  

 פרעון.   צויים בהליכי חדלותהמ

משקפים   להלן  שיובאו  הנתונים  לעיל,  האמור  פרעון/פש"ר  לאור  בחדלות  יחידים  על  נתונים  ורק  המתגוררים אך 

 )להבדיל מישובים שאוכלוסייתם מעורבת(.  שמרבית אוכלוסייתם ערבית בישובים 

 

 כמות הנשים המצויות בחדלות פרעון בחברה הערבית ושיעורן היחסי 

 הליכי פש"ר/חדל"פ כנגד יחידים בישראל:  139,443נפתחו  2013-2022בין השנים 

ו  91,681  לגברים,  נפתחו  היוו    47,762   -הליכים  נשים  כלומר  לנשים,  נפתחו  בהליכי    34%הליכים  היחידים  מן 

 פש"ר/חדל"פ בישראל )מהאוכלוסיה הכללית(.  

מתוכם נפתחו לנשים, כלומר שיעור  7,885ש"ר ליחידים, כאשר  הליכי פ  30,939לעומת זאת, בישובים ערביים נפתחו 

, כאשר בישובים הבדואים שיעור 25%הנשים הערביות מתוך כלל היחידים הערבים המצויים בהליכי פש"ר עומד על  

  הנשים שמצויות בהליכי פש"ר נמוך עוד יותר.  

  . רבית החייבים בחברה הערבית הם גברים, לפיהם מנתונים אלה מתיישבים עם הנתונים שנתקבלו מרשות האכיפה

 

 מצב משפחתי  

הנשים   הנן  הערביות  מספר  אשר  הנשים   ממספר  משמעותי  באופן  גבוה  פש"ר  בהליכי  מצויות  אשר  הנשואות 

אלה בהליכים  מצויות  ואשר  הכללית. גרושות/אלמנות/פרודות  באוכלוסיה  הרלבנטיים  למספרים  ביחס  בוודאי   ,

אשה נשואה בחברה הערבית להכנס להליך חדלות פרעון גבוה לאין שיעור מאלה של אשה גרושה כלומר סיכוייה של 

)בהקשר זה יש לציין כי אין זה אומר שמצבן של נשים אלמנות או גרושות טוב יותר  או אלמנה בחברה הערבית. 

  מבחינה כלכלית אלא שהן מגיעות פחות להליכי חדלות פרעון(. 

 

 מצב תעסוקתי 

הנש הערבית  ים  מרבית  פש"ר בחברה  בהליכי  למעלה    חדל"פ/המצויות  בנגב  בדואים  בישובים  אולם  שכירות,  הן 

מצב תעסוקתי זה מחדד את השאלה שהועלתה כבר קודם לכן בדבר חלקן של   ממחציתן מובטלות או עקרות בית.

 . בהקלעות למצב הכלכלי שהוביל אותן להליך חדלות פרעון נשים אלה 
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תרבותיים שיש בהם להשפיע באופן ספציפי על נשים בחברה -ד. מעמד אזרחי והקשרים חברתיים

 בהתמודדותן עם חובות והליכי חדלות פרעון בישראל הערבית 

 . תפיסות מגדריות בחברה הערבית בישראל  1

בחברות שבהן רמת   המשפחה מהווה מוסד מרכזי בחיי הפרט.ישראל, בשונה ממדינות המערב, היא חברה שבה  

בנוסף, השילוב בין מעמדם האזרחי   12המשפחתיות גבוהה יש לכך השלכה על מעמדן של הנשים כאימהות וכרעיות. 

מביאים לכך   13של ערבים בישראל לבין מעמדה של הדת היהודית במדינה והגדרתה של ישראל כדמוקרטיה אתנית 

 התערבות. בעקבות  -של "רב תרבותיות" שמשמעותן אי שהמדינה מחזקת מסורות דתיות ומרבה לנקוט פרקטיקות

 14כך מימוש זכויות המיעוט מאפשר לא פעם לשמר מנהגים תרבותיים מסורתיים הפוגעים בזכויותיהן של נשים.

מאלה  יותר  מסורתיים  בה  הנוהגים  המשפחה  חיי  של  והתרבותיים  החברתיים  ההיבטים  הערבית  בחברה  וכך, 

ה מכך בהקשרים חברתיים ומשפחתיים רבים זכויות הנשים הערביות עלולות להיפגע וכתוצא  15שבחברה היהודית 

 יותר מאלה של הנשים היהודיות.  

  נשים ערביות  -)א( ה'תסריט המגדרי' 

חלוקת העבודה בשכר והעבודה בבית מתרחשת על פי    ,בפרט  בישראל  בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית

תסריט זה מייעד את הבית לנשים ואת הספירה החיצונית לגברים. ומכאן, הוא    16התסריט המגדרי הפטריארכלי. 

הציפייה  נשים.  בקרב  מסוימות  ואסטרטגיות  תפיסות  גם  בזמן  ובו  נשים  כלפי  שונות  חברתיות  ציפיות  מעצב 

משפיעה על  חראיות העיקריות לטיפול בילדים ומגברים להיות המפרנסים העיקרייםהחברתית מנשים להיות הא 

אורח החיים שלהן ועל דפוסי התעסוקה שלהן. לפיכך, נשים ככלל, עובדות בשיעורים גבוהים יותר במשרות חלקיות 

חשבון גובה השכר. שיעור  ובמשרות שתנאי העבודה בהם מאפשרים להן לממש את מחויבותן לטיפול בילדים, גם על  

  85%האימהות שדיווחו שמרבית מטלות הבית הוא באחריותן גבוה יותר בקרב משיבות ערביות לעומת יהודיות )

  17בהתאמה(. 72%לעומת  

את  נשים מעוצבות במקום שהודף  לנוכח חסמים מבניים. פעמים רבות עמדות של  גם  התסריט המגדרי מתעצב 

כלכלי שמשמעו שיעורי תעסוקה נמוכים, ושיעור גבוה של משרות חלקיות  -ה החברתיהתרבות, אבל השוליות והמבנ

 
12Identity construction of Arab young women -Eshel, S., & Elias, H. (2022). The self-Alnabilsy, R., Pagorek 

who were abused in childhood within a complex cultural and socio-political context. Journal of Family 
Violence. DOI: 10.1007/s10896-021-00343-9 

13Oxford Handbook of Israeli The Jewish ethnic divide and ethnic politics in Israel. In Smooha, Sammy. (2019).  
Politics and Society, edited by Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung, and Gideon Rahat. 

Oxford Handbooks Online.  
 . 9-26, עמ'  1תרבותיות. פוליטיקה, גיליון מס'  -(. הרהורים על פמיניזם ורב1998מולר אוקין, ס' ) 14
15 (8),54, Marriage & Family Reviewaneous Trends". Meler, T. (2017). "The Palestinian Family in Israel: Simult 

Karkaby, M., and Stier, H. (2017) Links between education and age at marriage among -.; Sabbah810-781
Palestinian women in Israel: Changes over time. Studies in Family Planning 48 (1): 23-38 

16Sa'ar A. (2016) Economics citizenship neoliberal paradoxes of empowerment N.Y. Oxford: Berghahn Books  
 . מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל לצמצומם מדיניות  וכלי  גורמים:  מגדריים שכר פערי(.  2021מאיר, א' וסומך, ס' )-וילנר ת'., בן 17

https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/07/Report_Heb_RR-869-21.pdf
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ופוגעניות מביאים לכך שנשמר תסריט מגדרי המעצב חלוקת תפקידים מגדרית דיפרנציאלית. התלות של נשים בבני  

 18משפחותיהן ובבני זוגן נשארת מאד גדולה והיכולת שלהן לערוך מו"מ מצומצמת. 

הליכי חדלות פרעון, העובדה שמטלות הבית וגידול הילדים הינם באחריות הנשים, עלולה להקשות   בהקשר של ניהול 

עליהן למצוא זמן פנוי לנהל את ההליכים, להגיש בקשות, להתייצב לדיונים, להתייצב לקורס להתנהלות כלכלית 

שלהן לעבוד במשרה מלאה   נכונה, כמו גם למצות "כושר השתכרות" ולעמוד בצווי תשלומים, בשל חוסר היכולת

 ומתגמלת. 

  גברים ערבים  –)ב( ה'תסריט המגדרי' 

התסריט המגדרי המחזק חלוקת תפקידים מגדרית דיפרנציאלית, מביא גם לכך שבקרב משפחות ערביות רבות הגבר 

לכלכלה   נשים  של  וגוברת  ההולכת  התרומה  למרות  וזאת  אותם,  ומנהל  הפיננסים  בעניינים  שמטפל  זה  הוא 

בחברה המש רבות  במשפחות  ובינהן  בישראל,  רבות  במשפחות  הכספים  וניהול  החלוקה  דפוסי  ככלל,  פחתית. 

הערבית, מעוגנים בתפיסות מגדריות לפיהן נשים לא מצופות לפתח עצמאות כלכלית וצריכות לחפש יציבות וביטחון  

כ על  מדברות  אינן  כספים,  בענייני  מבינות  אינן  שנשים  הנחות  ולילדיהן;  פיננסיות. להן  מהחלטות  וחרדות  סף 

  19ולעומתן, גברים, הם המפרנסים העיקריים וגם מבינים בענייני כספים. 

על בסיס  בחברה הערבית היא שנשים רבות מנהלות את הכספים להוצאות המשפחה  התוצאה של תפיסות אלה 

זוגן,  מבן  קבועה  ובמ   20'קצבה'/הקצאה  אליו  גישה  או  החשבון  בניהול  ידע  להן  ממודרות אין  אף  הן  רבים  קרים 

מחשבון הבנק בו מתנהלים כספי המשפחה. בנוסף, נשים רבות אינן אוטונומיות ברוב הפעילות הכלכלית והן נדרשות 

 לתיווך של גברים במשפחה, כמו כן אין להן נגישות שווה וישירה לרכוש ולמשאבים הכלכליים.  

ל פרעון, התנהלות משפחתית שבה  הליכי חדלות  כך מבחינת  על  להצביע  יכולה  לכספי המשפחה,  גישה  אין  אשה 

 שאותה אשה נקלעה לחובות שלא בידיעתה אלא עקב ההתנהלות הכלכלית של בעלה.  

 

 )ג(  דפוסי מגורים בחברה הערבית בישראל 

רבים   ערבים  וקיפוח  בישראל  בישובים  אפליה  של  שונות  ממסדיות  פרקטיקות  ונהוגות  באדמות  מחסור  קיים 

ופוליטיים אלה תורמים לשיעתוק העיקרון   היוצרות הגבלה מרחבית של ההתיישבות והפיתוח. חסמים כלכליים 

התרבותי הפטרילוקאלי לפיו במקרים רבים נשים עוברות לגור באזור מגוריו של הגבר ובבית שהינו רכוש משפחתו  

עובדה זו מעמידה את האישה במצב שאין לה בטחון ויציבות במגורים, ובעת פרידה או   21או רכושו מלפני הנישואין. 

גירושין היא עלולה למצוא את עצמה מגורשת מביתה וללא קורת גג. במצבי אלמנות, בהם האישה יכולה להמשיך 

יד על  ופגיעה  לשליטה  חשופה  עצמה  את  למצוא  עלולה  היא  מותו,  לאחר  גם  הזוג  בן  בבית  משפחתו  להתגורר  י 

 המורחבת של הבעל, שבדרך כלל גרה בקרבת מקום או באותו בניין/מרחב משפחתי. 

 
18, Marriage & Family ReviewMeler, T. (2017). "The Palestinian Family in Israel: Simultaneous Trends".   

810-781 (8),54 
19The  inequality within marriage among Palestinian families in Israel.Meler, T. (2019). Money, power, and  

640.-, 68(3),623Sociological Review 
20The Sociological Pahl, J. (1983). The allocation of money and the structuring of inequality within marriage.  

Review, 31, 237–262. 
(. על זכויות לאומיות קולקטיביות, שוויון אזרחי וזכויות נשים: נשים פלסטיניות בישראל ושלילת זכותן  9200טביך, ל' ) -אבו 21

 .70-43 ,34 ,תיאוריה וביקורתלבחור את מקום מגוריהן. 
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  שליטה ופיקוח  ,אלימות  - )ד( נשים ערביות

ולחיזוק   גורמים להתכנסות בתוך הקולקטיב  והדרה  לאומי, אי שוויון, אפליה  מיעוט  ומעמד של  גורמים מבניים 

החשוב   -ולעתים אף הכלכלי    -בישראל עדיין נחשבת למוסד החברתי  מבנים תרבותיים. באופן זה, המשפחה הערבית  

מוערך בעיקר על פי השתייכותו    בישראל  והמרכזי ביותר, אשר יש לשמור על שלמותו. לכן הפרט בחברה הערבית

המשפחתית, ומכיוון שהוויית חייו ועתידו מותנים בנכונותו לקבל את סמכות המשפחה, הוא נוטה לשמור על נורמות 

  22ההתנהגות המקובלות בה. 

המורחבת, המשפחה  בבית  מתגוררות  רוב  פי  על  נשים  לפיהן  המגורים  של  הסדרי  פטריארכלי  מכשיר  משמשים 

שליטה ופיקוח. קרבתה של האישה לבני המשפחה מאפשרת להם להפעיל עליה פיקוח הדוק ובכלל זה על התנהלותה 

  23ת חייה.בתחומים שונים, לדרוש ממנה דיווח וככלל לנהל א

השליטה והפיקוח האמורים מונעים מנשים ערביות הנתונות להם להסתובב במרחב הציבורי ללא פיקוח, דבר שעלול   

להגביל אותן מלקבל החלטות עצמאיות לגבי המקומות אליהם ילכו. בהקשר להליכי חדלות פרעון, דבר זה עלול 

על   פירעון  בהליכי חדלות  לפתוח  למנוע ממנה  למנוע מהאשה אפשרות  בעלה/משפחתה,  הסכמת  ללא  עצמה  דעת 

להתייצב לדיונים או מפגשים הדרושים לצורך ההליך, או לקחת חלק בקורס להתנהלות כלכלית נכונה, ללא אישורו  

של בעלה/משפחתה. גם אם הבעל/המשפחה מסכימים לאמור לעיל, הרי שמאחר שבחלק מן המקרים נדרש ליווי של 

לא מתאפשר לגבר ללוות אותה, יתכן שלא תוכל להתייצב להליכים גם אם היתה הסכמה האשה על ידי גבר, אם  

 עקרונית לכך. 

 

 שלילה של הירושה או ויתור עליה  -)ה( נשים ערביות מוסלמיות  

 נשים   לפיה  המגמה חרף העובדה כי על פי החוק הדתי לאישה המוסלמית זכויות לרשת, בשנים האחרונות ניכרת  

ויתורה של הבת על ירושתה   . חלקן  על  מוותרות  ואחרות  המשפחתית   בירושה  חלקן  משלילת  סובלות  רבות   ערביות 

נתפס כחלק מ"עסקת חבילה"   בנכסי המקרקעין של משפחת המשפחתית  זכויותיה  היא ממירה את  שבמסגרתה 

המקור שלה בטובות הנאה אחרות, כספיות או חברתיות )למשל תמיכה עתידית של אחיה במקרה ותתגרש(. מנהג  

זה מעוגן גם בדפוסי הנישואין ובעובדה שגברים מעודדים לעיתים את בנות זוגן לוותר על הירושה כדי לא להיות 

ברכוש של אחיה של האישה, או משיקולים של פוליטיקה מקומית. הוויתור של נשים נובע מכך שהן אינן    מעורבים

להם  והכלכליים  הפיזיים  והקשיים  העוינות  מן  חוששות  שהן  ומכך  מסביבתן  ממשפחתן,  מוקעות  להיות  רוצות 

לכלית של האשה בגבר ומונעת  שליטת הגבר ברכוש ובבית מגבירה את התלות הכ  24ייחשפו במקרה של סירוב לוותר.

 יציבות ובטחון בדיור עבור האישה הערביה וילדיה. 

על הירושה, עלולים לגרום להחרפת המצוקה הכלכלית של נשים  וויתור  מגורים במשק ביתו של הבעל ומשפחתו 

לה  נשים  מובילים  כשהם  הפגיעות  במעגלי  נשים  להותיר  עשויים  הם  כן,  כמו  גירושין.  של  במקרה  יעזר ערביות 

 
22; .810-781 (8),54, Marriage & Family Review(2017). "The Palestinian Family in Israel: Simultaneous Trends".  Meler, T. 

Sa'ar A. (2016) Economics citizenship neoliberal paradoxes of empowerment N.Y. Oxford: Berghahn Books 
 שם  23
2434. ;-(6), 224, violence towards Palestinian Israeli women. International Journal of Innovative and Applied Research2016). Economic Meler, T. (   

  ." YNET 8.5.07לשחרורן  כליל  הנשים מאויב הדת את להפוך(. "2007' )יעברי, 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3391864,00.html
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במקורות סיוע אחרים מתוך רשתות משפחתיות וחברתיות שאף הם עשויים להנכיח מחדש יחסי תלות ואלימות  

  25כלכלית. 

 

 . חוסר אמון בממסד ובמערכת המשפט 2

  26מעמד של מיעוט ומציאות של אפליה וחוסר השוויון הקיים בישראל בין החברה הערבית לבין החברה היהודית 

פעמים רבות ישנה העדפה בקרב גורמים שונים לפתרון פנימי של הבעיות באמצעות גורמים דתיים או  מביא לכך כי  

אנשים וארגונים מיופי כוח קהילתיים, במקום לפנות למוסדות מדינתיים. בשל מעמדן המודר כשייכות לקבוצת 

 27ית, זכויותיהן לא מובטחות מיעוט, לנשים ערביות רבות ברור כי אף שהחוק הישראלי מצדד בהן מבחינה נורמטיב 

גם בהקשר של .  התוצאה היא שנשים ערביות נמנעות מלפנות למערכת המשפט גם כאשר יתכן שהדבר יסייע להן.

חובות, ניתן להניח כי נשים ערביות יטו פחות להגיש בקשה לפתוח בהליכי חדלות פירעון ביוזמתן, גם אם הדבר יכול 

 העדר סיוע במיצוי זכויות(.   -להלן   וראלהיטיב את מצבן. )לעניין זה גם 

 . מחסור בשירותים מדינתיים 3

 )א( העדר נגישות תחבורתית  

ישנם הבדלים בניידות בין גברים לנשים. מסקר שערך משרד התחבורה עולה כי ככלל, לנשים יש פחות נגישות לרכב 

ניתנת חשיבות רבה יותר לצרכים של   פרטי והן משתמשות לעיתים תכופות יותר בתחבורה ציבורית. ברוב המקרים

למשל, אם משפחה חולקת רכב יחיד, ברוב המקרים הוא עומד לרשות הגבר הנתפס כ"מפרנס העיקרי".   – הגבר  

במדריך להטמעת חשיבה מגדרית של הרשות לקידום מעמד האשה נקבע כי הבדלי ניידות הם אחד הגורמים שיש 

 28ו פרוייקט. להתיחס אליהם בכל הצעה למדיניות, חוק א 

כי   טוענים  שונים  מחקרים  יותר.  עוד  חמור  ניידות,  מבחינת  הערבית  לאוכלוסיה  המשתייכות  נשים  של  מצבן 

. ככלל, רמת האוכלוסייה הערבית משתמשת יותר בתחבורה ציבורית מהאוכלוסייה היהודית אך פחות מרוצה ממנה

שביישובים היהודים. אי ההתאמה המרחבית, הנובעת  שירותי התחבורה הציבורית ביישובים הערביים ירודה מזו  

הנסיעה  עלויות  את  מגדיל  גדולים,  תעסוקה  ממרכזי  ומהמרחק  הערבית  האוכלוסייה  של  הגיאוגרפי  מהבידול 

בנוסף, היעדר   .29היומיומיות לנשים ערביות, מגביל את גישתן למרכזי תעסוקה ומקשה על השתלבותן בכוח העבודה 

 קת מקשה על נשים ערביות את התנועה במרחב הציבורי.  מספ נגישות תחבורתית

חסמים של ניידות והגבלת התנועה במרחב הציבורי עלולה גם להקשות על נשים להתייצב להליכים בבית המשפט 

נדרשים לצורך הליכי חדלות פרעון. להעדר הנגישות התחבורתית מצטרף אלמנט   או בהוצאה לפועל, ככל שאלה 

 
25vulnerability: Simultaneous prohibition and & …. (Accepted 23.8.21). Dangerous ., Meler, T., E, Lavee 

coercion in Palestinian-Israeli single mothers’ relationships with men. Journal of Social and Personal 
Relationships 

26of Israeli  Oxford HandbookThe Jewish ethnic divide and ethnic politics in Israel. In Smooha, S. (2019).  
Politics and Society, edited by Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung, and Gideon Rahat. 

Oxford Handbooks Online.  
 . רסלינג אמהות יחידניות בחברה הפלסטינית בישראל( שוליות מרובה, 2017מלר, ט. ) 27
 ד האשה, הרשות לקידום מעמ 2021 ,מגדרית  חשיבה להטמאת  המדריך 28
 טאוב . מרכז בישראל  (יוממותה ) לעבוד  הגעה דפוסי( הלוך ושוב: 2018בלייך, חיים' ) 29

https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/gender_mainstreaming_guide/he/gender_mainstreaming_guide_hebrew.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/summarycommutingforwork.pdf


    
 
 

10 

 

ת במרחב הציבורי, ולהקשות עוד  הפיקוח והשליטה על נשים ערביות אשר עלול למנוע מהן לעיתים תנועה חופשי

 יותר על התייצבותן להליכים.

 )ב(  מחסור במעונות יום 

נשים ערביות  מחסור במעונות יום מצר את מרחב האפשרויות העומדות בפני נשים עובדות בישראל ככלל, ובפני 

ים מחסור במעונות בישובים ערביים קיבפרט, וכן מקשה עליהן התנהלות יומיומית עצמאית ללא נוכחות ילדיהן.  

שנים ברשויות המקומיות   3חודשים עד    3מהילדים בגילאים    16%-כ  2016על פי דוח משרד הכלכלה משנת    יום,

מהילדים בגילאים אלה ברשויות    28%  -הערביות מתחנכים במסגרות מפוקחות )מעונות יום ומשפחתונים(, לעומת כ

 200לים אף יותר, ברשויות מקומיות יהודיות יש מעון יום לכל  המקומיות היהודיות. הפערים במעונות יום בלבד גדו

( לרעת הרשויות 5ילדים. מדובר בפער אדיר )פי    990ילדים, ואילו ברשויות המקומיות הערביות יש מעון יום לכל  

מחסור זו הופך להיות קריטי עבור נשים רבות בחברה הערבית המטופלות בילדים רבים. שכיחותן של   30הערביות. 

גבוהה כמעט פי שניים בהשוואה לאוכלוסייה היהודית. כך יוצא   17משפחות ערביות עם ארבעה ילדים ויותר עד גיל  

 31אפוא שללא מסגרות מסובסדות ומפוקחות לילדים )מעונות/משפחתונים( נשים מתקשות להשתלב בשוק העבודה, 

 ולחדלות פירעון.   ןוכן עלולות להתקשות להתפנות לנהל הליכים הקשורים לחובותיה 

 )ג( מחסור במענים ובשירותי רווחה  

-משיעורם באוכלוסייה היהודית    8.1שיעור הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים באוכלוסייה הערבית גדול פי  

ערבים, שהם    391 לעומת    9.23%אלף  לשירותים חברתיים,  רשומים במחלקות  הערבית,  אלף   920מהאוכלוסייה 

נתונים אלו מבטאים את מצוקתה של האוכלוסייה הערבית   32מהאוכלוסייה היהודית.   5.13%שהם  יהודים )ואחרים(  

 ואת הצורך בשירותי רווחה אישיים וקהילתיים חזקים ביישוביהם.  

למרות נתונים אלה, המצביעים על דרישה גבוהה לשירותי רווחה, ידוע כי ישנו תת שימוש בשירותי הרווחה בחברה 

פורמאליים  שירותים  פחות  לצרוך  נוטים  מיעוטים  בני  כי  מצביעים  והעולם  בארץ  מחקרים  בישראל.  הערבית 

ם. הגורמים לתת שימוש זה הם חוסר מקבוצות הרוב ונוטים לצרוך יותר שירותים בלתי פורמאליים בקהילה שלה

,  הערביתהאמון בטיב השירותים, ובנותני השירותים אשר נתפסים כמשתייכים לקבוצת הרוב. במקרה של החברה  

מפקפקים  השירותים,  את  המציעים  הפורמאליים  הממסדיים  הגופים  של  במניעיהם  חושדים  השירותים  מקבלי 

מחקרים נוספים הצביעו על הפערים בין רשויות חזקות    33יהודים.בכנותם וחשים עצמם מופלים לרעה בהשוואה ל

  34לרשויות מוחלשות ובין רשויות יהודיות לרשויות ערביות במתן מענה לתושביהן בתחום הרווחה. 

 
  לבחינת משרדית -בין  לוועדה  המוגש עמדה נייר מדיניות והמלצות  חסמים - הערבים  ביישובים  יום  מעונות בינוי(.  2019סיכוי ) 30

  .היום מעונות מצב
 שם 31
 2017,"משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, נובמבר    2016 החברתיים השירותים  סקירתיקותיאל צבע )עורך(, "  32
)-ניג'ם  33 ואח'  מכון  בישראל  וטיפול  רווחה  בשירותי  הערבית  לחברה  המתאימים  והתערבות  עבודה  עקרונות(  2018אכתילאת   ,

 .The perception and utilisation of social support (2008). Azaiza, Fברוקדייל מרכז אלגלברג לילדים ולנוער;  -ג'וינט-מאיירס
  203.-Welfare, 17, 198 Social International Journal of in times of cultural change: the case of Arabs in Israel, 

  17", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ) ינג'מצ( התואם  המימון בשיטת המקומיות  ברשויות רווחה  שירותי מימוןעדו אבגר, "  34
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כאשר משפחות שיש להן צורך בשירותי רווחה אינן מקבלות שירותים אלה, הדבר מקשה הן על חיי היומיום שלהן, 

סיון של הקליניקה, פונים רבים מופנים לקליניקה לצורך יהן על ההתנהלות מול רשויות אחרות. מנ בהעדר סיוע, ו

קבלת סיוע משפטי באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים. עובדות סוציאליות מאותן מחלקות מסייעות לפונים 

הרשויות ומפנות אותם לגורמים שיכולים להיות מודעים לזכויותיהם ולהשיגן, עוזרות להם בניהול ענייניהם מול  

לסייע להם, גורמים שפונים אלה לא היו מודעים לקיומם ללא אותן עובדות סוציאליות. הן מסייעות לעיתים במילוי  

טפסים רשמיים, מילוי דו"חות הנדרשים בהליכים שונים, מתן מכתבי המלצה להפחתת חוב לרשויות או מוסדות  

אן שללא סיוע מהמחלקות לשירותים חברתיים, אנשים הנדרשים לסיוע כזה, גברים ונשים בשל מצב כלכלי, ועוד. מכ

כאחד, עלולים למצוא עצמם מתקשים להיות מודעים לזכויותיהם ולא יהיה מי שיסייע להם, מטעם המדינה, לקבל 

 את המגיע להם. 

 חוסר שליטה בשפה העברית  - . קשיי שפה 4

ל בשנת  סקר חברתי שערכה הלשכה המרכזית  ל  2020סטטיסטיקה  כי  בשפה העברית מצא    59%- בנושא שליטה 

עברית.  לדבר  כלל  יודעות  שאינן  או  חלשה  בינונית,  שליטה  רמת  הערביות  קרוב    35מהנשים  כי  הסקר  קובע  עוד 

( בגילאי  46%למחצית  הערבים  מן  חלוקה   65(  נעשתה  לא  אלה  גילאים  )לגבי  עברית  כלל  דוברים  אינם  למעלה 

   36מגדרית(. 

 

, שכן  חוסר השליטה בעברית משפיע על היכולת להתמודד עם הליכים בירוקרטיים, מילוי טפסים והגשת בקשות

 .האתרים הרלבנטיים אינם מונגשים במלואם בשפה הערבית

למשל,   )כך,  המשפטים  משרד  וסרטי  gov.ilאתר  בו,  המופיעים  הטפסים  גם  ובהתאם  הערבית  בשפה  מונגש   )

בשפה העברית בקשה לחדלות פרעון    :הטפסים המשמשים לצורך ההליך אינם מתורגמים במלואםההדרכה, אך  

באמצעותו ניתן  נט-אתר הממו ים בלבד.ד חמישה עמו כוללטופס המשלב עברית וערבית אילו העמודים, ו 37 כוללת

מופיע ברשת בעברית בלבד, דבר שאינו מאפשר לאנשים שאינם   ,לממונהופניות  להגיש דיווחים חודשיים או בקשות  

  .באמצעות המחשבדוברי עברית להשתמש בו ללא סיוע ולהגיש בקשות או דיווחים חודשיים 
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טמ"ת( ואשר ( הוא הפער בין אלו שיש להם גישה לטכנולוגיות מידע ותקשורת )להלן:  Digital Divideפער דיגיטלי )

ידע כזה  גישה או  ובין אלו שאין להם  מיטבית,  כיצד להשתמש בטכנולוגיות אלו בצורה  בגישה 37יודעים  . פערים 

לנבוע מאי שוויון בהימצאות תשתיות ראויות במקום המגורים )חשמל, טלפון ואינטרנט בעיקר( - לטמ"ת עשויים 

מאפשר חיבור לרשת ושימוש בה )מחשב, טאבלט או  המאפשרות חיבור לרשת האינטרנט ובעלּות על אמצעי קצה ה

  38טלפון חכם(. פערים במיומנויות השימוש הנדרשות לסביבה הדיגיטלית לרבות שימוש במקורות מידע מורכבים. 

הדו"ח הצביע באופן מובהק על   39התפרסם דו"ח מקיף אודות הפערים הדיגיטליים המתקיימים בישראל.  2018-ב

פערים גדולים בין החברה הערבית בישראל לחברה היהודית, גם בקרב האוכלוסייה הצעירה, בכל הקשור למיצוי  

  50%- האפשרויות הגלומות באינטרנט ולמאפייני השימוש בו, בעיקר בהיבטים הפונקציונאליים שהוא מאפשר. רק כ

בחברה היהודית )שם( ובקרב   80%-גישות לאינטרנט מהמחשב לעומת כמכלל החברה הערבית בישראל הם בעלי נ

  40החברה הבדואית בדרום המצב עגום עוד יותר. 

, מחקרים ישנים בתחום טענו כי נשים משתמשות באינטרנט פחות מגברים. אולם מחקרים עדכניים מבחינה מגדרית

כך   על  מ- שאימצביעים  נעלם  לגברים  נשים  בין  הדיגיטלי  היקף השוויון  מבחינת  לא  אך  לאינטרנט  גישה  בחינת 

אקונומי ואתניות -. ההבדלים הם תלויי גיל, מגדר השכלה, מעמד סוציוהשימוש, גיוונו ורמת האוריינות הטכנולוגית

מכך   יתרה  בו.  ולשימוש  לאינטרנט  לנגישות  מיומנויותיהן    -ביחס  את  להעריך  נוטות  נשים  כי  מצאו  מחקרים 

  41ה יותר מגברים.  הדיגיטליות בצורה נמוכ

מצא 42  2018בשנת    חובות בחברה הערביתמחקר שנעשה על ידי האגף לתכנון ומדיניות ברשות האכיפה והגביה בעניין  

מהמצויים בחובות דיווחו כי הם משתמשים בשירותים הדיגיטליים שהרשות לאכיפה ולגבייה מציעה   4%רק  כי  

. מאחר שכאמור לעיל נשים נוטות להשתמש עוד פחות מגברים ממצא המבטא מחסור במיומנויות דיגיטליות  להם,

ניתן להניח כי אחוז הנשים המצויות בחובות ואשר משתמשות בשירותים דיגיטליים לצורך  בשירותים מסוג זה, 

 הליכי חדלות פרעון קטן עוד יותר. 
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הינו   התעסוקה  שיעור  שבה  חברתית  קטגוריה  הן  ערביות  הלשכה נשים  שנתוני  למרות  בישראל.  ביותר  הנמוך 

עדיין   האחרון,  בעשור  המועסקות  הערביות  הנשים  בשיעור  מתמדת  עלייה  על  מצביעים  לסטטיסטיקה  המרכזית 

- ל  2021הגיע ברבעון הרביעי של    25-64שיעור התעסוקה של נשים ערביות בגילאי   43שיעור המועסקות נמוך מאוד.

 
37DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C. & Shafer, S. (2004). Digital Inequality: From Unequal Access to  

Differentiated Use. In Social Inequality. Edited by Kathryn Neckerman. New York: Russell Sage Foundation. 
355-400 

ה בעידן האינטרנט,  מעוף ומעשה: הוראה ולמיד .בישראל   מוחלשות  אוכלוסיות   בקרב   הדיגיטלי  הפער   צמצום(.  2012זלכה, ג' )  38
14 ,138-101 

הישראלי    איגוד האינטרנט   .למדיניות  והמלצות  ראשונית   מצב  תמונת  –  בישראל  הערבית  בחברה  האינטרנט(.  2018גנאים, א' )  39
.divide digital 

.  הקורונה  משבר   בזמן  בדואים  סטודנטים  בקרב  מרחוק  ולמידה   דיגיטלי  פער:  להתחבר מנסים(.  2020קשק, ה'., ומנדלס, י' )-אבו  40
 (.  2018מכון מופ"ת ומכללת ספיר. גנאים, א' )

41  ( ג'  ה"ש  (.  2012זלכה,  אבו-לב  .לעיל  83ראה  א',  בריינין,  א',  ס'   -און,  ונעים,  נ'  שטיינפלד,  ט',  זילברשטיין,  ה',  קשק, 
 ה " להב   בתוכנית ההשתתפות  של והארוך הקצר בטווח והשפעות המשתתפים  אפיון: הפער  את מצמצמים (.2019)

 2018, האגף לתכנון ומדיניות, רשות האכיפה והגביה, דצמבר הערבי במגזר לחוב  סיבות 42
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .ערביות נשים  התעסוקה  שיעור - תעסוקה איכות,עיקריות  תכונות לפי  - חיים איכות מדדי 43
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  2019, שרובו לפני הקורונה, ושיעורים נמוכים עוד יותר בסוף  2020ברבעון הראשון של    38.2%. זאת לעומת  40.5%

  44. 2020, בדיוק כמו ברבעון הראשון של  27.7%הגיע ל־   20-24(. שיעור התעסוקה של צעירות בנות 37.4%)

למרות ששיעור זה דומה   )מעל ששה חודשים( אצל נשים ערביות הינו הגבוה ביותר.  גם שיעור האבטלה הממושכת

אחוז( הוא כמעט כפול ביחס לזה   29.1אחוזים )גברים    29.3על    2019וקרוב לזה של גברים ערבים ועומד נכון לשנת  

  45אחוז(. 13.4של נשים יהודיות ) 

על העובדה שקיים קושי בקרב נשים ערביות למצוא עבודה במשרה מלאה למרות רצונן בכך ניתן ללמוד מהנתון לפיו  

מהנשים,  בעוד שאצל נשים  4.1%עומד על שיעור של   אחוז הנשים הערביות המועסקות במשרה חלקית שלא מרצון

שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בכוח העבודה מושפע גם   46. 2019נכון לשנת    1.8%יהודיות עומד שיעור זה על  

מהנשים הערביות המועסקות   70%-כ  .47גוריםמסוג הישוב שבו הן מתגוררות )ישוב כפרי או עירוני( וגם ממחוז המ

  20%-מהמועסקות מתגוררות ביישובים באזור הצפון ובנפת חיפה, למעט העיר חיפה עצמה( ו  50%מתגוררות בצפון )

כ־ נכללים  ובמחוז המרכז.) בשני אזורים אלו  בנפת חדרה  )יישובים   70%מהמועסקות מתגוררות באזור המשולש 

המועסקות הערביות  המגורים   מהנשים  ביישוב  עובדות  הנשים  של  הארי  חלק  האזורים  לישובים    48בשני  קירבה 

יהודיים מגדילה את הזדמנויות התעסוקה. כמו כן בישובים עירוניים שיעור ההשתתפות בעבודה הוא כמעט כפול  

שר יש הצע תושבים. שיעור הנשים המועסקות עולה כא  10,000מזה שבישובים כפריים. וגדל בישובים שיש בהם מעל  

  49של מקורות תעסוקה בקרבת מקום מגוריהן. 

ששכרן החודשי הממוצע נמוך מזה של גברים ערבים ומזה של נשים גם כאשר נשים ערביות מוצאות תעסוקה, הרי  

מהשכר החודשי   53.7%-ש"ח, גבוה בכ 9,679היה   2018. הממוצע הארצי של השכר החודשי של נשים בשנת יהודיות

 ש"ח.   6,296ם ערביות, שהיה הממוצע של נשי

הקושי התעסוקתי של נשים ערביות, בשילוב שכרן הנמוך יחסית עלול למנוע מהן לשלם את חובותיהן ואף לעמוד  

 בצווי תשלומים שיינתנו להן בהליכי חדלות פירעון. 

  

 
 2021מעקב אחרי יעדי התעסוקה של הממשלה, למ"ס  44
 המרכזית לסטטיסטיקה , הלשכה (חודשים ששה מעל) ושכתהממ  האבטלה שיעור , עיקריות  תכונות לפי  - חיים איכות מדדי 45
 . ומגדר נשים ידע מרכז - יודעת(. 2022מדד המגדר ) 46
, מחוז  28.5%, על השיעורים הבאים: מחוז צפון  2017ור התעסוקה של נשים ערביות עומד, נכון לשנת  בחלוקה למחוזות שיע  47

. יש לשים לב שבמחוז דרום 53.5%ומחוז תל אביב  19.8%, מחוז ירושלים 33.5%, מחוז מרכז 31.3%, מחוז חיפה 15.7%דרום 
אביב יוצא דופן מבחינת תעסוקת נשים ערביות, ביחס למחוזות    ובמחוז ירושלים, שיעורי התעסוקה נמוכים ביותר, ואילו מחוז תל

, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   הפריפריה  למחוזות  המרכז  מחוזות  בין  השוואה  -  בישראל  נשים  תעסוקת  על  תוניםהאחרים )נ
21.10.2018 .) 

מרכז טאוב לחקר המדיניות    05.2018(. הלוך ושוב: דפוסי הגעה לעבודה (יֹוְממּות( בישראל. נייר מדיניות מס'  2018בלייך, ח' )  48
 החברתית בישראל. 

מכון מסאר;  . התערבות  למודל והצעה  2018  מצב תמונת  בישראל  מועסקות לא  אקדמאיות ערביות  יםנש (. 2018עסבה, ח' )-אבו 49
 Sa'ar. ירושלים : מרכז טאוב.  ושכר  תעסוקה,  השכלה:  העבודה  בשוק  ערביות  נשים  השתלבות(.  2018ווילסון, ת' )-ופרידמןפוקס, ה'  

A. (2016) Economics citizenship neoliberal paradoxes of empowerment N.Y. Oxford: Berghahn Books 
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   ה. אלימות כלכלית בקרב/כלפי נשים ערביות בישראל

 

 . התמודדות עם אלימות 1

וחוסר האמון של החברה הערבית בישראל במערכת המשפט, מביא לכך שגם מקרי אלימות בחברה הערבית הניכור 

אינם מופנים תמיד לטיפול הרשויות. האישה הערבייה, נפגעת האלימות, מודעת להשלכות ההרסניות של האלימות  

השמ החברתיות  לציפיות  מודעת  אף  היא  לעיתים  אולם  משפחתה.  ועל  ילדיה  על  בהיקלעה עליה,  ממנה,  רניות 

בן יחסים אלימה, ולעיתים היא נושאת באחריות ואף באשמה לאלימות  זוגה כלפיה. מנגד, לעיתים גם -למערכת 

לאלימות    50מופגנת סלחנות מצד החברה כלפי הגבר האלים.  החברה הערבית מעודדת אמנם את הנשים להתנגד 

ופן פעיל על מנת להפסיק את התנהגותו הפוגענית, אך זוגן וקוראת להן להתמודד בא-המופעלת כלפיהן מצד בני

נעשית במישרין אל בני/ות -התמודדותן עם האלימות מקובלת רק כאשר היא  בן הזוג, תוך רתימת קרובים,  מול 

אנשי קהילה מכובדים.  או  הרווחה   51משפחה  לשירותי  לפנייה  בישראל מתנגדת  כלומר, בחלקה החברה הערבית 

הזוג האלים. עם זאת, יש להסתייג ולציין, כי במקרים שבהם מוצו כל הדרכים -גנה מפני בן ולמשטרה לשם תמיכה וה

 52הזוג בפרידה ובגירושין.- המקובלות ישנה נטייה לייעץ לנפגעת לפנות לשירותים הפורמאליים או לאיים על בן

בחברה הערבית שלא לדווח לרשויות על תקריות אלי לנטייה  כי פרט  לציין  יש  זה  לא  בהקשר  מות, הרשויות אף 

מטפלות כראוי בפניות שמגיעות אליהן בנושאים אלה, ויתכן שגם עניין זה משפיע על חוסר הרצון לדווח. עדויות 

ודו"חות רבים מצביעים על שורה של כשלים ומחדלים של המשטרה בטיפול בפשיעה בחברה הערבית בכלל, ובמקרי  

  הערבי וצאות עצמן מודרות כפליים: פעם בשל היותן חלק מהמיעוט נשים ערביות מ  –בפרט. וכך  ערביותרצח נשים 

 53במדינה המגדירה את עצמה כמדינת העם היהודי, ופעם בשל היותן נשים. 

 

 . אלימות כלכלית 2

שבו מצב  הינה  זוגית  במערכת  כלכלית  כלכליים  אלימות  במשאבים  בשליטה  מעורבות  הזוג  מבת  מונע  הזוג  בן 

נשים רבות   54מגביל את מעורבותה, ומנסה לשלוט ביכולתה להשיג משאבים כלכליים או להשתמש בהם. ופיננסיים או  

 בישראל סובלות מאלימות כלכלית, ונשים ערביות אינן יוצאות דופן בעניין זה.  

ך מחקר איכותני שנער ניצול כלכלי.  ב שליטה ובחברה הערבית סוגית האלימות הכלכלית מבן הזוג באה לידי ביטוי ב

כך, מרבית הנשים   העלה ממצאים על האופנים בהם באה לידי ביטוי האלימות הכלכלית בחברה הערבית.  2013בשנת  

כא הזוג,  בן  מצד  כלכלית  ואלימות  שליטה  יחסי  תיארו  תלויה ששרואיינו  היתה  לא  הכלכלית  האלימות  הפגנת  ר 

 
(. עמדות של נשים ערביות כלפי דפוסי התמודדות שונים עם אלימות נגד נשים על ידי בני זוג. בתוך א. לשם. 2003, מ. )יחיא-חאג'  50

 (. ירושלים: מאגנס. 195-228)עמ'  שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנושסטריאר )עורכות(,  -ודרואר
51-Haj In M.M. partner violence against Palestinian women in Israel. Intimate (2019).Alnabilsy, R., & Elias, H.  

Mental health of the Palestinian Arabs in Israel. Indian university press (Eds.), Yahia, O. Nakash, & I. Levav. ;.
 ( לעיל 2003יחיא מ. ) - וראה חאג'

52N. (2005). Arab women’s patterns of coping with violence against them. In A.  Yahia, M. M., & Shhadi,-Haj 
144). Israel: -Ghanem & M. Mustafa (Eds.), Civic developments among the Palestinians in Israel, II (pp. 89

Khalduns.-Ibn 
, שירין בטשון, עמותת נשים נגד אלימות, מרכז אלטופלה    ישראל  אזרחיות פלסטינאיות נשים רצח במקרי  המשטרה  טיפול 53

 ושדולת הנשים בישראל 
613-(,3. עיוני משפט, לט)נכפית לגבריות   גברית  דומיננטיות  בין: במשפחה כלכלית   אלימות( 2016ברזילי, א' ויוסרי, ש' )-רנן 54
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: מניעת  על האשה. אלימות זו כללהמשה אמצעי שליטה נוסף שהופעל  יבהכרח במצב הכלכלי של המשפחה, אלא ש

וגישה   קבלת החלטות כלכליות, דרישה להצדיק כל הוצאה, האשמות לא מוצדקות בבעיות כספיות, מניעת מידע

למידע בנושאים כספיים ןכן איסור על עבןדה מחוץ לבית ושליטה בהכנסות האשה. התנהגויות נוספות שזוהו עם 

פניות רגשית במהלך העבודה, - או מניעת העבודה באמצעות הצקות ואי   אלימות כלכלית: התערבות בעבודת האשה

השתלטות על כספי האשה וסירוב לתת לה כסף, מתן אישור לאשה לקנות לעצמה דברים רק בליווי אחת מבנות 

יכולתה להחזיק ברכוש משלה: הגבר -המשפחה על מנת שזו תפקח על הוצאותיה. דוגמה נוספת הממחישה את אי

ח לעצמו את מפתחות הרכב או מונע מהאשה להשתמש במכונית שהיא עצמה רכשה או מוכר את רכבה הפוגע לוק 

  55ללא ידיעתה וללא הסכמתה. 

 

 . אלימות כלכלית כלפי נשים ערביות גרושות ואלמנות3

.  יותר מאחיותיהן הנשואות   גדול עודכלכלי  סובלות מקושי  אשר יש להן ילדים,  ,  אלמנותאו  נשים ערביות גרושות  

עקב גירושין, אלמנות או פרידה   יהן לבדןד המגדלות את יל  ,בחברה הערבית בישראלהנשים  על אף העלייה בשיעור  

   56נתפס כבושה למשפחה.של נשים אלה לקבלה חברתית. פעמים רבות מעמדן  זוכה ועדיין אינמבן זוג, הדבר 

לתחום הדיור ולסוגיית רישום הרכוש. בישובים ערבים רבים ת הקשורה  נשים גרושות סובלות בעיקר מפגיעה כלכלי

אזרחים   כלפי  הנהוגה  והאפליה  במדינה  הנהוג  הדיור   ערביםבשל משטר הפרדת הקרקעות  לתחום  ישנה   57ביחס 

ניטראלי שאינו שייך   או שכ"ד בשטח  ציבורי,  )דיור  ניטרליות  ואין כמעט אפשרויות מגורים  דיור חריפה  מצוקת 

מאפיין ייחודי נוסף הנובע מההבניה המשפטית של חלוקת   ערביותהוריות  - למשפחה(. למצוקת הדיור של אימהות חד

ת הנישואים עקב גירושים או עקב מותו של בן הזוג,  הרכוש בשעת פקיעת הנישואים. לפי חוק יחסי ממון, עם פקיע

קודם  ברשותם  שהיו  נכסים  למעט  המשותפים,  הנכסים  כלל  של  משוויים  למחצית  הזוג  מבני  אחד  כל  זכאי 

לנישואיהם או שקיבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואים. ואולם, בשעה שזוגות רבים בחברה היהודית בישראל 

דירתם המשותפת ה   רוכשים את  הנישואים, בחברה  יבנה את הבית קודם   ערבית במהלך  בישראל מקובל שהגבר 

שהתגרשה או התאלמנה אינה נהנית   הלנישואים, ומשום כך נחשב הבית כשייך לגבר או לאביו. לפיכך אישה ערבי 

גנה הן  מחוק יחסי ממון ומכיוון שמוסד הרכוש המשותף בין בני זוג אינו מוכר באסלאם הרי שהיא נותרת חסרת ה

 מבחינת החוק האסלאמי והן מבחינת החוק הישראלי.  

סובלות לעיתים עוד יותר, באשר לעיתים הן נותרות בלית ברירה להתגורר במתחם בחברה הערבית  אלמנות  נשים  

השייך למשפחת הבעל, ונתפסות כמי שמחזיקות ברכוש לא להן, ולעיתים אף חשופות לאלימות ממשפחת הבעל. 

שפחת הבעל, הנובעת, בין היתר, גם מכך שבחברה הערבית שיוך הילדים הוא של משפחת הבעל השארותן בקרב מ

 
-הזוג: הזיקה של ההקשר החברתי-. "הבית ּדֹוֵעְך בהיעדר נשותיו", אלימות נגד נשים ערביות מידי בן(2013אלנאבולסי, ר. ) 55
פוליטי לתפיסת בעיית האלימות, השלכותיה וההתמודדותעמה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לעבודה  -רבותי והסוציות

 סוציאלית. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 
 .(. שוליות מרובה: אימהות יחידנית בחברה הפלסטינית בישראל. תל אביב: רסלינג2017)מלר, ט.  56
התחילה המדינה   2001-משלתיות האמורות לטפל בצורכי הדיור של האוכלוסיה הערבית מצומצמות ביותר. רק בתוכניות מ 57

מקדמת. בנוסף, נכללת ההחלטה לטפל   להכניס כמה ישובים ערביים )נצרת ואום אל פחם( לתוכניות הבנייה הציבורית שהיא
  (.2009)דוח עמותת סיכוי,   2007-בתחום הדיור במסגרת היעדים המוצהרים של הרשות לפיתוח כלכלי ותעסוקתי שהוקמה ב
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)העקרון הפטרילינאלי(,  מאפשרת להן ולילדיהן קיום סביר אולם אף מאלצת אותן לאמץ דפוסי התנהגות נוקשים 

  58שמשמעותם שיתוף פעולה עם מישטור פיקוח והגבלת צעדיהן. 

 = 
 מבט מהשטח  -תיאור מקרה  . ו

 

מקרה שנתגלגל לאחרונה לפתחה של ניתן למצוא ב  בישראל  דוגמא לחסמים הצולבים בהן נתקלות נשים ערביות 

בחיפה. לפועל  יוםערביה  אשה  ,  באותו מקרה  59לשכת ההוצאה  א  קשת  בג'סר  להליכי ,  זרקא-המתגוררת  נקלעה 

 .  הנובע מחובות צריכה בסיסיים א"ש 21- חדלות פרעון בשל חוב של כ 

 

למרות הפרידה האשה שמונה שנים.  כלפני  מבעלה   נפרדהאשר    (קטינים)חמישה מהם  מדובר באשה עם ששה ילדים  

התגוררו בעבר   הילדיםששת  )  הבעל השייכת למשפחתו של  קטנה  בדירת שני חדרים  עם ילדיה    ממשיכה להתגורר

היא פוחדת לעשות כן  אך    מבעלהלהתגרש  האשה רוצה  .  (חזרו הביתה לאחרונהאך  בפנימיות ובמשפחות אומנות,  

חי עם אשה אחרת ויש להם למרות שלא התגרש ממנה,  שכן היא חוששת שתמצא את עצמה ברחוב. הבעל, מצידו,  

. כתפיהילדיו וכל פרנסתם של הילדים מוטלת על  עבור ששת    אינו משלם מזונות  הואחמישה ילדים משותפים.  כבר  

, וכן היא  ש"ח  1,500-2,000עומדת ע"ס  הכנסתה  ובמשרה חלקית כעובדת נקיון בבית ספר  מתפרנסת מעבודה    שהאה

  יחה לעשות כן ל ניסתה להגדיל את אחוזי המשרה שלה לא הצהאשה  למרות ש.  ש"ח  1,078מקבלת קצבת ילדים בסך  

ממילא, , ועובדת במשרה מלאהלא מלומדת  שכן באותו אזור לא מקובל חברתית שאשה  ,  התנגד לכךמאחר שהמעביד  

כלכלית  שאין לה כל עזרה  מאחר  שעות  לא היתה יכולה לעבוד יותר    –גם אם היה מסכים להעלות את אחוזי משרתה  

אינם מסייעים   ה אחיה של האש.  בזמן שהיא עובדתאת ילדיה לבד בבית    להשאיראינה יכולה  והיא  או אחרת מאיש,  

, היא אומרת שלא המגורים(  ביתנכס מקרקעין )  בבעלותוולמרות שאביה נפטר והיה  ,  לה כלכלית או בכל אופן אחר

  תוכל לקבל את חלקה בעזבון כי אחיה יתנגדו לכך.   

 

טי יידעה אותה על  רק לאחר שעורכת דין מהסיוע המשפ  -מעבר לכל אלה, היא אינה מודעת לזכויותיה על פי חוק   

מזונות מהביטוח הלאומי וסייעה לה להגיש תביעה, החלה לקבל מזונות מהביטוח הלאומי. תשלום  זכותה לקבל  

  יכולה לקרוא מסמכים.   אינההיא אינה יודעת קרוא וכתוב בערבית או בעברית, היא מבינה עברית אך 

 

אשר שמעה את סיפורה של האשה סברה כי נסיבות חייה מצדיקים מתן הפטר לאלתר, תוך    רשמת ההוצאה לפועל

בו  שהיא מציינת כי מדובר במקרה חריג. ניתן רק לקוות שאכן כך הוא, ומדובר במקרה חריג במיוחד, אשר הצטלבו 

ים המיוחדים ואת סיפורה של אשה זו יש בו כדי להציג את הקשי   –חסמים רבים, אבל בין אם כך ובין אם אחרת  

להחלץ   יכולתן  ועל  נשים בחברה הערבית, ואשר משפיעים על מצבן הכלכלי  החסמים הצולבים איתן מתמודדות 

  ממנו.  

 

 .מצורף כנספח למסמך זה 26.5.2022אשר ניתן ביום  ק הדין פס

  

 
 .65ה"ש ראה   (.2017מלר, ט'. ) 58
 הוצל"פ חיפה   20-12-8054529תיק  59
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  . המלצותז

בקטגוריה   המתקיימת  השונות  חרף  כי  עולה  זה  במסמך  שהוצגו  הדברים  זומן  ערביות    ,חברתית  בישראל נשים 

 סובלות גם מבעיות הייחודיות להן שעלולות להקשות עליהן, לעיתים, לקיים את הדרישות בהליכי חדלות פירעון.  

להלן נפרט את המלצותינו לגבי הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייבות ערביות. המלצותינו יתחלקו לשלושה 

 חלקים.  

מנסיוננו, מהם הגורמים שחשוב לקחת בחשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון בעת טיפול בנשים   בחלק הראשון נפרט,

 ערביות.  

 בחלק השני נסביר את חשיבות העברת הידע לגורמים הרלבנטיים.  

התייחסות מיוחדת   תתובחלק השלישי ניתן המלצות פרקטיות ביחס לנקודות צומת בהליכי חדלות פרעון, בהן יש ל

 יות. לנשים ערב 

 גורמים שחשוב לקחת בחשבון במסגרת הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי של נשים בחברה הערבית  .1

.  המצויות בהליכי חדלות פירעון   להלן נפרט את הגורמים שלדעתנו יש לקחת בחשבון בעת טיפול בנשים ערביות

ישום פרקטי של מודל מותאם  אנו סבורות כי יש להכיר גורמים אלה ולהתחשב בהם לכל אורך ההליך ובכל  

 לאוכלוסיה זו: 

בינונית ומטה,    בישראל  למעלה מחמישים אחוז מהנשים הערביות  –  קושי שפתי (1) עברית  הן בעלות רמת 

 ולפיכך יתקשו להבין ולמלא טפסים בעברית או לנהל הליכים בשפה העברית. 

ינטרנט, או שאין להן ידע  אין גישה למחשב או לא   בישראל  לחלק מהנשים הערביות  –  פערים דיגיטליים (2)

מהחייבים עושים שימוש באינטרנט לצורך    4%רלבנטי בשימוש במחשב לצורך ביצוע הליכים. העובדה שרק  

הליכים, צריכה להביא למסקנה כי נקודת המוצא בכל הנוגע לנשים ערביות המצויות בחדלות פירעון, היא  

האינטרנט הרלבנטיים להליכי חדלות פרעון   כי במרבית המקרים לא יהא באפשרותן לעשות שימוש באתרי

 לצורך הגשת דו"חות חודשיים, מסמכים או בקשות. 

ערביות   (3) נמוךלנשים  השתכרות  זאת    כושר  לקחת  ויש  יהודיות,  נשים  משל  פחותות  תעסוקה  ואפשרויות 

במצבים   או  פריפריאליים  בישובים  מחריפים  עוד  אלה  נתונים  תשלומים.  צווי  קביעת  בעת  בחשבון 

 הורות )גירושין או אלמנות(. - חתיים של חדמשפ

, שבמסגרתה נמנעה מהן גישה למידע פיננסי. הדבר  מאלימות כלכליתנשים ערביות בחובות, סובלות לעיתים   (4)

עלול להשליך על יכולתן להשיב, במסגרת הליך חדלות פירעון, על שאלות הנוגעות למצב הכלכלי של התא  

להשיב על שאלה כזו או אחרת, אין להניח מיד כי מדובר בהסתרה  המשפחתי שלהן. אם אישה אינה יודעת  

 או בחוסר תום לב.  

, אם בשל העובדה שהוא מנהל את כספי המשפחה, ואם  בחובות שנוצרו על ידי הבעלפעמים רבות מדובר   (5)

בשל רישום חובות או התחייבויות על שם האשה ביוזמתו. ולפיכך יש לבחון בכל מקרה של חדלות פרעון של  
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אשה, האם היא אכן היתה מעורבת ביצירת החוב ובאיזה אופן, במיוחד כאשר מדובר בנשים שאינן עובדות  

 בשכר מחוץ לבית ומתרכזות  בטיפול בילדים ובמשק הבית.

, והן יתקשו להשתקם  מצא במצב כלכלי קשהילאחר פרידה או התאלמנות מבן זוג נשים ערביות עלולות לה  (6)

 עיתים נדרש סיוע בסיסי. כלכלית ללא סיוע, כאשר ל

בשל עניין הפיקוח והשליטה והעדר תחבורה ציבורית נאותה בישובים ערביים, כמו גם העדר מסגרות חינוך   (7)

לעיתים נשים אלה יתקשו להגיע לדיונים או ימנע    –מסודרות לילדים דבר המטיל את עול גידולם על הנשים  

 להגיש מסמכים או להגיע לקורסים, ויש להתחשב בהן בעניין זה. מהן להגיע לדיונים, הן עלולות להתקשות   

במקרים בהם יתאפשר לאישה להגיע לדיונים בבית המשפט, היא עשויה להיות מואשמת על ידי סביבתה   (8)

בדבר ולראות בה כפוגעת במשפחה ו"בכבודם" בעצם הגעתה לבית משפט או בשל העובדה שהיא משתמשת  

דים. מצב זה עלול  להוביל להתרחקות ממנה ואף לנידויה על ידי הסביבה.  בשירותי מוסדות המדינה היהו

לכן יש להבין את המחירים הכבדים שהאישה עשויה לשלם בשל מפגשה הפיזי עם בית המשפט ומוסדות  

 המדינה, ולהתחשב בהם בזמן ניהול ההליך.  

 העברת ידע לגורמים הרלבנטיים .2

בטרם ניכנס להמלצות הפרקטיות העוסקות בהתייחסות המיוחדת שיש ליתן לנשים ערביות בכל אחד משלבי ההליך, 

ידע   כי  ותסבור מסמך זה    וכותבותהקליניקה    חשוב להעביר לגורמים שונים את הידע הרלבנטי.נציין כי מעל לכל  

צריך להיות כי חדלות פירעון ושיקום כלכלי  בנוגע לחסמים המיוחדים עימם מתמודדות נשים ערביות המצויות בהלי

מועבר, הן בדרך של הכשרות מקצועיות והן בדרך של העברת חומרים כתובים ומקוונים, לכל הגורמים הרלבנטיים 

 להליכי חדלות הפירעון, לרבות לנאמנים/ות, לממונים/ות ולשופטים/ות.  

זו    הקליניקה סבורה כי יש להעביר את הידע לכלל הנאמנים, כדי  שאלה ידעו להתייחס בצורה נכונה לאוכלוסיה 

מתוך הבנת הקשיים המיוחדים לה. בהקשר זה הקליניקה ממליצה כי בהכשרה הכללית הניתנת לכל מי שמבקש 

 לשמש כנאמן ע"פ חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יהיה פרק שיעסוק במאפייני האוכלוסייה של נשים ערביות.   

פרקטיות של הקליניקה ומחברות דו"ח זה המתייחסות לנקודות צומת בהליך חדלות פרעון בהן נדרשת המלצות   .3

  התייחסות מיוחדת לנשים ערביות:

 

 להלן נסקור את השלבים בהליכי חדלות פרעון ונציין לגבי כל אחד מהם, מהן המלצותינו. 

  שלב פתיחת ההליכים  
 
ושהן יוכלו למלא טפסים גם בשפה הערבית. יש   אתר מונגש בשפה הערביתיש לוודא שלנשים ערביות יהיה  (1)

 דא שכל הטפסים הנגישים בעברית יהיו נגישים גם בשפה הערבית.  ולו

יש למנות נאמן או נאמנת שקיבלו הכשרה מתאימה, רצוי אישה דוברת ערבית, או     -   קביעת זהות הנאמן  (2)

 תורגמן.  שיש לה גישה למ 

מטעם הממונה שתלווה באופן אישי את האישה בהליך ותהיה    עובדת סוציאלית דוברת ערביתמומלץ למנות   (3)

איתה בקשר רציף, תסייע במילוי מסמכים ודו"חות, או הגשת בקשות. לחלופין, יש לקשר את האשה ללשכת  
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  צדיק זאת. הרווחה באזורה ולודא שתקבל סיוע מעובדת סוציאלית, ככל שמצבה הכלכלי מ

 

  תקופת הביניים 
 
 יש לגלות רגישות תרבותית וחוסר שיפוטיות בחקירה.   – בחינת מצבה הכלכלי של החייבת ונסיבותיה (4)

נוצר החוב (5) כיצד  נוצר עקב התנהלות  יש לברר  ביצירת החוב או האם החוב  יש חלק  ולברר האם לאשה   ,

חובות על שם האשה על ידי בן זוגה, במיוחד כאשר האישה  כלכלית של בן הזוג או בן הזוג לשעבר, או רישום  

 אינה עובדת בשכר, אלא מטפלת בילדים ובמשק הבית.

יש נשים שלא יוכלו לצאת מן הבית בלי שיציאתן מהבית תעורר שאלות, ואף ישנם מצבים    –  ביצוע בירור (6)

והזמן הנכון עבורה ועל    שימנעו מהן לצאת ללא פיקוח או ליווי. לפיכך רצוי לתאם עם האשה את המקום

מנת לאפשר לה להפגש ללא פיקוח או השפעה של בני משפחתה. בכל מקרה יש לקבוע מיקום נוח ומועדים  

נוחות לנשים שהן אימהות שמטפלות בילדים, תוך התחשבות בכך שלחלק מהנשים תתכן   שיהיו בשעות 

הבירור, כאשר רצוי שהבירור יעשה    יש לגלות גמישות ורגישות תרבותית בביצוע  -בעית תחבורה. בנוסף  

 בסיוע אשת מקצוע דוברת השפה הערבית.   

יש לגלות התחשבות במצבה, להתחשב בעניין יכולת ההשתכרות.    -   כתיבת דו"ח ותוכנית לשיקום כלכלי  (7)

לאור שיעורי התעסוקה הנמוכים של נשים ערביות יש לשים לב לאפשרויות ההשתכרות האפשריות לצורך  

, במיוחד במחוזות בהן שיעורי התעסוקה של נשים ערביות נמוכים או במצבים משפחתיים  צו התשלומים

 מגבילים. אם מדובר בחובות כפויים יש לשקול הפטר לאלתר, הפחתת תשלומים או קיצור תקופת השיקום. 

טפסים  בנוסף לליווי והסיוע על ידי עו"ס, חשוב לנקוט בגישה גמישה בנוגע למילוי ה  -   גמישות בירוקרטית  (8)

 והעמידה בזמנים.  

הממונה,   (9) אתר  באמצעות  חודשיים  דוחות  להגיש  הנראה,  ככל  יוכלו,  לא  אלה  שנשים  בכך  להתחשב  יש 

  ולמצוא להן פתרונות בהם יוכלו לעמוד על מנת להגיש את הדו"חות. 

 

 צו שיקום 

ת התשלומים  יחשבו כנסיבות המצדיקות הפחתת תקופת השיקום לפחות משלוש שנים, הפחת  חובות כפויים (10)

החודשיים או למתן הפטר לאלתר. רצוי לשקול לקבוע שחוב כפוי יהווה טעם מיוחד להיכנס להליך חדלות  

 פירעון, גם אם סכום החוב נמוך מהרף הנדרש. 

אם האשה אינה מלווה על ידי גורם תומך יתכן שיהיה לה קשה    –  דוחות דו שנתיים לאחר מתן צו שיקום (11)

השיקום. מכשול השפה והיות האשה נטולת יכולת למלא מסמכים יהווה בגדר  למלא דוחות לאחר מתן צו  

 שנתיים.  -"נסיבות מיוחדות" המאפשרות מתן פטור מהגשת דוחות דו

יש להפנות נשים להכשרה כלכלית בשפה הערבית, אשר מתחילה מהבסיס, שכן פעמים    –  הכשרה כלכלית (12)

רבות חסר ידע כלכלי בסיסי, כולל ניהול חשבון בנק. רצוי לעשות את ההכשרה במרכזים סמוכים למקום  

המגורים ושבהם תתאפשר באותו זמן תעסוקה לילדים שכן כך יהיה לנשים קל יותר להשתתף. במקרים  

ש פיקוח על ניידותן נשים יוכלו לקבל אישור על קיום פעילות לילדים ולא על השתתפות בקורס. יש  בהם שי

 לגלות רגישות ואם נראה שההשתתפות בקורס תסכן את חייה, לא לחייב בקורס כזה. 
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   . דברי סיום ח

 

ומצבי חוב הם חלק מההתנהלות הכלכלית של בני אדם. עם זאת, רק בעשורים האחרונים החלה   הליכי חדלות פרעון

מתמקד   מסמך זהמדיניות.     תופעה זו לקבל הכרה כבעיה חברתית ואף לזכות בהתעניינותם של חוקרים ומגבשי

בהבנת מצבן של נשים ערביות בישראל המצויות בחובות ובחדלות פרעון תוך ניסיון ללמוד על הקשיים והחסמים 

תהליכי חדלות פרעון ומצבי חוב היא חלק ממנעד רחב יותר של תופעות של    הייחודיים להן בהליך זה. הסוגיה של

וביניהן נשים ער-אלימות מגדרית נשים בכלל  זוג כלכלית שחוות  זוג/ובני  ביות בישראל, המושתת עליהן מצד בני 

זו, ככלל, מעט נכתב   זה הוא ראשוני בהתמקדו בסוגיות אלה ובקטגוריה חברתית  מסמךבני משפחה אחרים.  ולשעבר  

בישראל אודות נשים בחובות ובפרט בהליכי חדלות פרעון כל כשכן ביחס לנשים ערביות. כפי שניתן ללמוד ממחקרים 

זו  ודו"חות ק  ושוליות מרובה. מורכבות  צולבים  חיים שונים חסמים  נשים ערביות בישראל חוות בתחומי  ודמים 

חברתי דתי שבו הן חיות, ויש לה השלכות -מעוגנת במעמדן האזרחי בישראל כבנות קבוצת מיעוט ובהקשר התרבותי

כליות שבהן נתונות רבות מהן  על יחסים משפחתיים ומגדריים, על מצבן התעסוקתי, שיעורי העוני והמצוקות הכל

כלכלית  -כיום. זוהי אומנם קבוצה הטרוגנית אך שיעורים גבוהים מקטגוריה חברתית זו נמצאת בפריפריה החברתית

חברתית  כבעיה  בעולם  כיום  מוכרת  הכלכליים  החובות  בתופעת  ההתמקדות  ישראל.  מדינת  של  והגיאוגרפית 

ון בסוגיות אלה חשיבות ותרומה מרבית בהקשר של מדינת ישראל. המגבירה את העוני וההדרה הכלכלית ולכן לדי

אנו   מסמךלבסוף,   סוציאלית(  ועבודה  סוציולוגית  )משפטית,  מחקריות  פרספקטיבות  של  שילוב  מתוך  נכתב  זה 

סינרגטיות  לתוצאות  הוביל  הבינתחומי  המחקרי  והניסיון  הדיסיפלינאריות  המבט  נקודות  שילוב  כי  מאמינות 

חבה יותר על מצבן של נשים ערביות בישראל בהליכי חדלות פרעון, מצבי חיים מורכבים שבהם מחקר ולהסתכלות ר

תחומית עשוי להוביל לתרומה מיטבית ורחבה לשיפור מעמדן של נשים -ותכנון מדיניות מתוך שילוב הסתכלות בין

  החוות מצבים מורכבים אלה.

 

 

   
 ד"ר רג'דה אלנאבולסי     ד"ר טל מלר    מירי ברנשטיין, עו"ד     
      

 המחלקה לעבודה סוציאלית   החוג למדעי ההתנהגות  הקליניקה לעריכת דין קהילתית        
 המרכז האקדמי רופין   המכללה האקדמית צפת  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים        
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