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כתיבה: איה זינאתי, נעם רבינוביץ

ראיונות בעזה: נור סויירקי

איור השער: נעם רבינוביץ

עיצוב: נועה סיון

ארגון גישה מוקיר תודה לתורמים שאפשרו את הפרסום הזה. לרשימה מלאה של התומכים שלנו, אנא בקרו ב:

www.gisha.org/he/about/institutional-donors

http://www.gisha.org/he/about/institutional-donors
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צילום: אימאן מוחמד

סטודנטיות במכללה בעזה. אבטלה של 65.3% בקרב נשים. 

רקע

http://gisha.org/he-blog/2015/05/21/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99/
http://gisha.org/he/updates/7967/
http://gisha.org/he/updates/7103/
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צילום: אימאן מוחמד

סטודנטיות בעזה. יש שאיפות. אין הזדמנויות.

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ22016E.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/answer_merchant_permits_20.10.16.pdf
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סוהא ח'דר, מנהלת מחוז עזה בבנק אלקודס.

המדיניות הישראלית צריכה להשתנות 
בהתאם לשינויים סביבה. צריך להכיר 
בעובדה שיש נשים העוסקות במסחר, 

שמוכרות סחורה בשוק המקומי, שמנהלות 
חברות אך לא מייבאות או מייצאות סחורה 

דרך מעבר כרם שלום. )סוהא ח'דר(

ראיונות
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אני בת 35 וזו היתה הפעם הראשונה והיחידה 
שבה יצאתי מעזה, ופגשתי לזמן קצוב עולם 

אחר ואנשים אחרים. )מהא אבו-סידו(
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זהו הישג אישי עבורי כאישה להתקדם בעבודה, להכיר את הלקוחות ולעמוד מולם, לעודד אותם 
להשקיע בעוד פרויקטים. תפקידים אלה בדרך כלל מבוצעים על ידי גברים. הזכות להיות אשת 

עסקים מעזה לא מובנת מאליה. )היבא אלתמימי(

 .Unit one היבא אלתמימי, מנהלת שותפה חברת הטכנולוגיה
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אנחנו מבחינות שיש ירידה באחוז הנשים 
העובדות בענף החקלאות, גם בקרב נשים 

שיש להן אדמות. )מהא אלמצרי(

נשים ועבודה
נכון ל-2016, נשים מהוות 49% מכלל האוכלוסייה ברצועת עזה, קצת 
מעל ל-910,000 נפש. לסגר השפעות מרחיקות לכת על כלכלת עזה, 

ונשים במיוחד חוות על בשרן את ההשלכות של מגבלות התנועה.

ב-2005, לפני הטלת הסגר, אחוז האבטלה בקרב נשים ברצועת   ●
עזה עמד על 35.2%. כיום, אחוז האבטלה בקרב נשים בעזה עומד 

על 65.3%, לעומת 34.4% בקרב גברים.

אחוז הנשים בכוח העבודה המועסקות בענפי החקלאות והדיג,   ●
בלבד  ל-2.8%  ב-2007  מ-36%  ירד  הסגר,  בעקבות  קשות  שנפגעו 

ב-2016.

אחוז האבטלה בקרב נשים שמאחוריהן יותר מ-13 שנות לימוד   ●
עלה ב-38% בעשור שבין 2005 ל-2015.

בין 2005 ל-2015, אחוז האבטלה בקרב נשים עם תואר בחינוך   ●
במדעי  תואר  עם  נשים  בקרב  האבטלה  ל-68.7%.  מ-37.3%  עלה 

החברה או ההתנהגות עלתה מ-44% ל-75.5%.

נמוך  השכר  שבהן  בעבודות  עובדים  בעזה  מהגברים  רבים   ●
יחסית, כמו שרברבות ובנייה, לעומת נשים, שנוטות לעבוד בארגוני 
חברה אזרחית, שם השכר גבוה יותר. לפיכך, השכר היומי של נשים 
בעזה גבוה משכרם של גברים; ברבעון השני של 2016, שכר הנשים 
היומי הגיע ל-75.7 שקלים בממוצע, לעומת שכר הגברים שעמד על 

59.2 שקלים בממוצע..

נשים  בפני  העומדים  המרכזיים  מהמכשולים  הן  תנועה  מגבלות 
שמחפשות להתפתח מקצועית:

85% מהנשים בכוח העבודה מועסקות במקצועות שירות, כמו   ●
הוראה וסיעוד – שלפי הקריטריונים הצרים של ישראל, עובדותיו אינן 

זכאיות לבקש היתר יציאה למימוש הזדמנויות מקצועיות.

הטבות  שמאפשרים  בכיר,  סוחר  היתרי   350 של  מכסה  מתוך   ●
וכלכליות,  מקצועיות  הזדמנויות  למימוש  מעזה  ביציאה  והקלות 
רק ארבעה מוחזקים בידי נשים. לאחרונה, שניים מהארבעה נשללו 
בתואנה של "סיכון ביטחוני", כך שמתוך כ-70 היתרים פעילים כיום, 
לא  ישראל  שקבעה  בקריטריונים  נשים.  בידי  מוחזקים  שניים  רק 
מופיעה קטגוריה המאפשרת יציאה של עובדי ארגוני חברה אזרחית 
לכנסים,   – יותר  גדולים  במספרים  לעבוד  נוטות  שנשים  היכן   –
לפגישות עבודה ולהשתלמויות מקצועיות, מה שמגביל את יכולתן 

להתפתח בתחומן. ♦

צילום: אימאן מוחמד

סטודנטיות בעזה.
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מורות מעזה לרוב אינן מקבלות היתרים ואינן 
יכולות לקחת חלק בהכשרות והשתלמויות 

 מטעם משרד החינוך ברמאללה.
)סבאח אלעוייסי(

ד"ר סבאח אלעוייסי, מנהלת רשת גנים ובית ספר פרטי.



סיכום

צילום: קרל שמברי

ילדות נוטעות עץ בעזה. 
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http://gisha.org/he/publication/8767/
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