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 ח"כ עאידה תומא סלימאן 

 הכנסת 

 

 הקמת לשכות עבודה ביישובים בדואים בנגב  –בקשת סיוע  הנדון: 

 

 עאידה היקרה שלום רב, 

אליך בהמשך לפעולותינו המשותפות בתחום תעסוקת נשים ערביות בנגב בעבר,   ות פונ  ואנ

 ובהמשך לפנייתנו לשרת הכלכלה, אורנה ברביבאי.  

מפרט את טענותינו בנוגע לצורך בהקמת לשכות   המכתב לשרה המצורף בנספח .1

תעסוקה ביישובי הבדואים, שחלקם יישובים רבי תושבים. לטעמנו, אין צדק בכך  

יהודים קטנים כמצפה רמון וירוחם יפעילו לשכות תעסוקה ואילו    שיישובים

יישובים בדואים גדולים מהם לא זכו בלשכה, למעט העיר רהט. הפרישה הקיימת  

 אינה מבוססת על אמות מידה שוות ואינה מוצדקת בכל דרך.  

 

הפרישה הקיימת פוגעת בפיתוח מקורות תעסוקה ביישובי הבדואים, שבהם   .2

 מהילדים חיים בעוני.    80% -שיעורי אבטלה גבוהים, ו

 

הפרישה הנוכחית כרוכה בפגיעה בזכויות דורשי העבודה הבדואים, הנדרשים   .3

לנסיעה ליישוב יהודי סמוך או מרוחק לקבלת שירות. הפרישה הבלתי שוויונית  

גיעה מיוחדת באוכלוסיות ספציפיות כגון דורשי עבודה עם מוגבלות,  כרוכה בפ

המתקשים בניידות, דורשי עבודה שאין ברשותם רכב, ובמיוחד נשים שאין ברשותן  

 רכב או רישיון נהיגה, ונשים הנאלצות להגיע ללשכה עם תינוקות וילדים.  

 

בדואים, בחינה  אנו סבורות כי לנוכח מצב התעסוקה החמור והמחמיר ביישובי ה  .4

 מחדש של פרישת הלשכות נדרשת שבעתיים. 

 

זועבי ממרכז עדאלה  -במכתב נפרד שנשלח לשרה, תובעת עו"ד נארימאן שחאדה .5

 בשם עדאלה ובשמנו הקמת שש לשכות בפרישה אזורית.  
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במקביל פנינו לנציבות שוויון בתעסוקה ולנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   .6

בבקשה להכין חוות דעת מקצועיות ולהצטרף לתביעותינו, וכעת אנו פונות לראשי  

 הרשויות המקומיות הערביות ולגורמים נוספים בבקשה לתמיכה.  

 

נוגע לדרישותינו,  נודע לנו כי שירות התעסוקה מכין לשרה חוות דעת חיובית ב  .7

מצורפת תשובת מנכ"ל שירות ויתכן כי קיימת כעת אפשרות לשינוי חיובי!. 

 התעסוקה למכתב.  

 

ולבקש את  או למי מיועצה  נודה לך מאד אם תואילי לפנות לשרת הכלכלה .8

התערבותה לטובת הקמת הלשכות, ולבקש דיון בנושא בועדות הרלוונטיות. כמו 

ות אלו בתוכנית החומש ליישובים הערבים כן נבקשך לפעול להכללת לשכ

 כמובן שנשמח לסייע בכך, ככל שנדרש. . 2021-2022ובתקציב המדינה לשנים 

 

 בברכה ובתודה מראש,  

 

 חיה נח,  חנאן אלסאנע, 

 ת ומשותפ  תומנכ"לי 

 פורום דו קיום בנגב 
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