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חוסר מעש בקרב
כלל הצעירים

חוסר מעש בקרב
הצעירים הערבים 37%

28%

מהו חוסר מעש?

חוסר מעש הוא מצב של אי-השתייכות לשום מסגרת – 
תעסוקתית או לימודית. שיעור חסרי המעש בקרב 

הצעירים בישראל בגילים 29-15 הוא מהגבוהים 
28%. תופעה זו שכיחה במיוחד  - OECD במדינות

בקרב הערבים אזרחי ישראל. 

וכך, 37% מהצעירים הערבים בגילים 23-19 לא 
נמצאים במסגרת רשמית כלשהי, כלומר הם שרויים 

במצב של "חוסר מעש". לשם המחשה, כל צעירה 
ערבייה שנייה וכל צעיר ערבי רביעי מעידים על עצמם 

שהם אינם עושים דבר.

המחקר אומד את תופעת חוסר המעש בקרב הצעירים הערבים בישראל, מנתח את הגורמים 
המנבאים חוסר מעש ובודק מה הצעירים הערבים מציעים לעשות כדי לעזור להם לצאת 

ממעגל חוסר המעש.

מדוע שיעור חוסר המעש כל כך גבוה דווקא בקרב הצעירים הערבים?

הצעירים הערבים אזרחי ישראל מתמודדים עם המעבר מלימודים לשוק העבודה או 
הלימודים הגבוהים מיד אחרי סיום התיכון ובלא כל הכנה לחיים הבוגרים. כבר בגיל 18 הם 

נדרשים לפלס לעצמם את דרכם כשהם חסרי מיומנויות וכישורים בסיסיים להשתלבות 
בשוק העבודה או במערכת ההשכלה הגבוהה. 

המחקר בודק את החסמים העומדים לפניהם בשלב שבו הם אמורים להיכנס למעגל 
העבודה או הלימודים. ההנחה היא שחוסר מעש בגילים צעירים גורם לכך שאותם אנשים 

אינם מצליחים להשתלב בשוק העבודה בהמשך חייהם הבוגרים.

החסמים הייחודיים לצעירים הערבים בישראל הם תולדה של היותם חלק ממיעוט אתני 
ולאומי ושל חיים במציאות של הזדמנויות מוגבלות, אפליה בתחומים רבים, מגורים 

בפריפריה, בעיית נגישות תחבורתית בין היישובים הערביים למוקדי התעסוקה ומחסור 
במסגרות לילדים קטנים (שיאפשרו יציאת נשים לעבודה). 



37% מהמשתתפים במחקר דיווחו שהם 
חסרי מעש.

51.6% מחסרי המעש אינם מוצאים 
עבודה אף שהם עושים כמיטב יכולתם 

למצוא כזאת. 

מאפיינים אישיים כגון מגדר, השכלה 
והשכלת הֵאם יכולים לנבא את הסטטוס 
"חוסר מעש". כלומר, הסיכוי להיות חסר 

מעש גבוה יותר אצל נשים, בעלי השכלה 
שהשכלת אמם נמוכה.  נמוכה ומי

גישה לכלי רכב פרטי ואינטראקציה עם הרוב היהודי (הגעה בתכיפות גבוהה ליישובים 
יהודיים ושליטה בשפה העברית) הם מאפיינים שחסרונם מנבא את הסטטוס "חוסר 
מעש". במילים אחרות, הסיכויים שלחסרי מעש תהיה גישה לרכב פרטי, שהם יגישו 

מועמדות לעבודה אצל מעסיק יהודי ושהם יגיעו בתדירות גבוהה ליישובים יהודיים נמוכים 
לעומת הסיכויים לכך בקרב עמיתיהם העובדים או הלומדים. 

מומלץ לפתוח ביישובים הערביים מרכזי הכוון תעסוקתי כדוגמת המרכזים הקיימים 
ביישובים היהודיים. מרכזים אלה ייתנו מענה לקשת הרחבה של צורכי הצעירים הערבים: 

הם יכוונו אותם לראיונות עבודה מתאימים להם ויכינו אותם אליהם מראש, הם יסייעו להם 
לחפש עבודה, הם יספקו ייעוץ אקדמי למעוניינים, והם יקנו להם מיומנויות נחוצות 

(למשל, כישורי עבודה במחשב). 

מומלץ לתגבר את לימודי העברית בבתי הספר הערביים לכל אורך שנות הלימוד, החל 
בכיתות היסוד וכלה בתיכון, בדגש על עברית מדוברת-תקשורתית.
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אז מה מומלץ לעשות כדי לעודד מעש בקרב הצעירים הערבים? 
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ִאם את
אישה

השכלה
נמוכה

אינטראקציה מועטה
עם הרוב היהודי

אי-גישה לכלי
רכב פרטי

ֵאם בעלת
השכלה נמוכה

מה יכול לנבא
חוסר מעש אצל
צעירים ערבים?



מדוע חשוב להתמודד עם תופעת חוסר המעש בקרב הצעירים הערבים אזרחי ישראל?

ָלאי-השתלבות של הצעירים הערבים בשוק העבודה יש כמובן השלכות כלכליות וחברתיות 
שליליות. יישום ההמלצות יגביר בראש ובראשונה את ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית 
בשוק העבודה. בד בבד, וכתוספת לכאורה אגבית, הוא גם יגדיל את השתתפותן של הנשים 

הערביות בשוק העבודה, שתופעת חוסר המעש חמורה אצלן אפילו יותר. 

הגדלת ההשתתפות וההשתלבות של הצעירות והצעירים הערבים בשוק התעסוקה הישראלי 
ובמערכת ההשכלה הגבוהה וההכשרה המקצועית צפויה לחזק את תחושת השייכות שלהם 

למדינה ומכאן אף לתרום לחוסנה החברתי והכלכלי של החברה הכללית ושל החברה 
הערבית בפרט. מעבר לתרומה לחוסן החברתי, שילוב הצעירים והצעירות הערבים יכול 

לשמש כמנוף צמיחה כלכלי. ראוי אפוא שצמצום ממדי תופעת חוסר המעש בקרב הצעירים 
הערבים יהפוך למשימה לאומית וכלכלית מן המעלה הראשונה.

ד"ר סאמי מיעארי הוא מרצה וחוקר במחלקה ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר 

לשעבר במכון הישראלי לדמוקרטיה. תחומי המחקר שלו הם כלכלת עבודה, כלכלת קונפליקט 
והעלויות הכלכליות של סכסוכים פוליטיים, אי-שוויון, הגירה כלכלית, אפליה נגד קבוצות מיעוט 

וכלכלה יישומית.

נסרין חדאד חאג' יחיא היא מנהלת (שותפה) של התכנית ליחסי יהודים-ערבים במכון הישראלי 

לדמוקרטיה. בעלת תואר שני בחינוך ובגאוגרפיה חברתית ודוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה 
באוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטור שלה עוסקת בהשפעה של חסמים במרחב החברתי על חוסר 

מעש בקרב צעירים ערבים בישראל.
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