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בקרב נשים הראשון  של סיום תעסוקה במהלך ההיריוןהנרטיב הנשי  "קולות מושתקים":

 מוסלמיות ערביות

 אלנבי עבד עלי רונה

 תקציר

שכן נשים מהוות כמחצית מכוח העבודה בעולם , כלכלית מהמעלה הראשונה-סוגיה חברתית היאתעסוקת נשים 

 בוחן את מחקר זה. בשוק העבודה עדיין נחות מזה של גברים, הן בארץ והן בעולם. עם זאת, מעמדן המערבי

תקופה משמעותית  הואהיריון ובסמוך לו. ה הראשון נןריוהבמהלך סיום התעסוקה של נשים ערביות מוסלמיות 

 התרבותי, הן בממד האישי, הן בממד החברתי בממדמעלה קשיים והתמודדויות חדשות הן הוא אישה ובעבור ה

תעסוקתי. בנוסף, השילוב בין חיי העבודה לבין חיי המשפחה הוא אתגר משמעותי בחייהן -והן בממד הארגוני

 של נשים רבות בארץ ובעולם, ובפרט בעת ההיריון ובתקופה הסמוכה לו.

שינויים אף כי מחקרים רבים בחנו את נושא ההיריון בקרב נשים עובדות, רובם התמקדו בעיקר ב

. אך מחקרים מעטים ים המתחוללים במשפחה בקשר הזוגי ובהסתגלותה של האם להולדת התינוקיהפרקט

בלבד עסקו בהיריון בעולם העבודה, ולא נמצאו כלל מחקרים שבחנו תופעה זו בקרב נשים ערביות מוסלמיות 

בישראל. המשתייכות לתרבות פטריארכלית מסורתית זו ומתגוררות לרוב בפריפריה הגאוגרפית והחברתית 

ההתחקות אחר חוויותיהן  .התעסוקה של נשים אלו במהלך ההיריון הראשוןבחוויית סיום הנוכחי עוסק מחקר ה

 של אותן נשים תוכל לפתוח צוהר לתופעה שעדיין אינה מוכרת דיה.

( שעסק בפיטוריהן של עובדות הרות 2016שמילוביץ' )-המחקר הנוכחי צמח מתוך מחקרה של בר און

ת בית הדין בישראל. במחקר נמצא שעובדות הרות מהחברה הערבית כמעט שלא מגישות תביעות בראי פסיק

לחשוף היא  הראשונההמטרה לבתי הדין לעבודה בגין פיטוריהן. לאור זאת, מטרת המחקר הנוכחי הינה כפולה: 

וכה לו, ולתאר את סיפורן האישי של נשים ערביות שתעסוקתן הסתיימה במהלך הריונן או בתקופה הסמ

במהלך  סיבות סיום תעסוקתןנאת שיצרו הנשים, הן מסבירות  הנרטיבבעזרת  ,איך הביןל היא השנייה המטרהו

של העובדות ההרות כפי שעולה מהתנסותן ובא לידי קולן המושתק מחקר זה ייחודי בהשמעת . ההיריון הראשון

ן של הנשים בפריפריה הגאוגרפית חברתית הנוכחי מאיר גם את מיקומ ביטוי דרך סיפורי החיים שלהן. המחקר

 בקרב המיעוט הערבי בגליל, ובעיקר בגליל התחתון. –דתית בפרט -אתנית-בישראל בכלל, ובפריפריה הלאומית

המחקר הנוכחי על תאוריית המודרניזציה כמסגרת פרשנית להבנת מהבחינה התאורטית מתבסס 

דתי וה אתנילאומי, הניתוח ביקורתי של המבנה הקר דרך הנשים. תאוריה זו באה לידי ביטוי במחהנרטיב של 

עומק  נותראיו , והנתונים נאספו דרךאיכותניתה בוצע בשיטת המחקר המחקרית. ישראלחברה ההאופייני ל



ן. המרואיינות כפר מנדא, מג'אר וטורעאמשלושה יישובים כפריים בגליל: מרואיינות  25בקרב  למחצה-יםמובנ

 .שלגהכדור ית באסטרטגינדגמו 

מעלים שש תמות עיקריות הנובעות מחוויותיהן של נשים ערביות שתעסוקתן הסתיימה ממצאי המחקר 

תרבותיים בתכנון ההיריון החברתיים והשיקולים מציגה את ה הראשונה התמהבמהלך הריונן ובסמוך לו. 

 ומכרים נוספים רובי משפחהק מצד ניכרים לחציםמושפע לרוב ממועד הכניסה להיריון ראשון , ולפיה הראשון

, ולפיה בשורה על ההיריון במקום העבודהמתמקדת ב השנייה התמהשמעורבים במידה רבה בקשר הזוגי. 

שני גורמים המדרבנים  זו מוצגיםתמה ב. והראשונים של בשבועותעל הריונן כבר נוטות לבשר העובדות ההרות 

מציגה את האופן שבו המרואיינות תפסו את היחס השלישית  התמה. בשורהל יםהמעסיק, ואת תגובות מהלך זה

השפיע על חווית העבודה שלהן ולעיתים היה קשור גם ליחס ש ,של עמיתיהן במקום העבודה כלפי הריונן

, ובה תוארו ארבעה תעסוקתי-לא הקשרב מקומן של העובדות ההרותבוחנת את  הרביעית התמה המעסיק.

, המעגל המשפחתי בעליהן: על פי סדר היררכי מתרחבתעסוקתן בעת ההיריון  מעגלי השפעה שעמדו ברקע סיום

 הערבית החברהשל  המעגל החברתי הרחבומעגל החברים והסביבה הקרובה , המשפחה המורחבתכולל 

במהלך  תעסוקת הנשיםלסיום מציגה את ארבעת הגורמים הישירים  החמישית התמה. הכפרית המוסלמית

שייכותן ל . רוב הסיבות קשורותעובדת ההרה עצמהוה מעסיק, ההמשפחתימעגל ה, זוגבני ה :הראשון ןהריונ

, שאינה מעודדת תעסוקה מחוץ לבית בקרב אימהות ורעיות, אלא מצפה תרבות פטריארכלית מסורתית-לתת

בחוויית  המושתקים קונפליקטיםהקשיים וה מציגה אתהשישית  התמהמהן לטפל בבית ובמשפחה בלבד. ו

. קושי שחזר ועלה הראשון הריונןבמהלך  תעסוקתןלאחר סיום  התמודדו המרואיינותעימם ש סיום התעסוקה

לבין  הצרכים והרצונות של הנשיםנוצר בין שקונפליקט , והלהיריון כניסהעת הב שנדרשו לעשות ויתוריםהוהיה 

 .דרישות החברה

הערבית המוסלמית הכפרית בפריפריה הגאוגרפית אף כי התגלו נרטיבים שונים, מאפייני החברה 

התעסוקתית של האישה ההרה העובדת בחברה משפיע ומעצב מחדש את הזהות בישראל התגלו כגורם מרכזי ש

 הערבית


