
 
 

 

 מנהל ביטוח לאומי עפולה  -חוסאם אבו בכר

 יה הערביתיעידוד תעסוקה הוא נושא מאתגר בכלל, ובפרט באוכלוס

 ו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות" אלברט איינשטיין "אי שפיות: לעשות אות

יה  ישל האוכלוסאקונומי -הסוציונתוני הביטוח הלאומי, שופכים אור נוסף לגבי מצבה 

 הערבית, וכאן אבקש לחדד נקודת מבט אחרת.

מהמשפחות הערביות נמצאות מתחת לקוו  50%על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, כמעט 

המשפחות  שיעור  העוני, ובחלקן משפחות אשר מתפרנסות מעבודה )בד"כ מפרנס יחיד(.

 הערביות מקבלות קצבת הבטחת הכנסה הוא כמעט כפול מהשיעור שלהן באוכלוסייה.

נפגעי עבודה, נפגעי תאונות דרכים, נפגעי סכסוכים ואלימות ושיעור התחלואה בחברה  

 הערבית הם בשיעורים מוכפלים מהשיעור שלהם באוכלוסייה הכללית.

ורמת ההכנסה בחברה הערבית )ממוצע  מרבית המשפחות הערביות חיות ממפרנס יחיד 

 מהממוצע הכללי. 30% -השכר( היא נמוכה ביותר מ

היפלטות משוק העבודה מתחילה בגילאי הארבעים בקרב האוכלוסייה הערבית, ובעיקר  

 בקרב גברים אשר נפלטים על רקע מצב בריאותי, שחיקה בעבודה, היעדר מקצוע וכו'...  

(, לא מוצאים את עצמם בשוק העבודה אחרי  18-20אי כמו כן, צעירים רבים )בעיקר גיל

.  התיכון. הם נעדרי מקצוע, לא משרתים בצבא או בשירות לאומי ואינם משתלבים באקדמיה 

 ולא מוכרים בנתוני האבטלה ונעדרי תוכניות התערבות.מת "שקופים" הם במידה מסוי

זקקים לשירותי הביטוח אלה הם האנשים שאנו בביטוח הלאומי רואים אותם בעיניים ואשר נ

 הלאומי.

 אתמקד בשתי אוכלוסיות: 

עבודה בגילאי הארבעים: נדרשת פעולת מיפוי מעמיקה אשר תהווה  מה םנפלטי .1

בסיס לתוכנית התערבות. לאחר מיצוי זכויותיהם בביטוח הלאומי ובשירות  

התעסוקה, הם הופכים לשכבת אוכלוסייה "שקופה", וברובם נעדרי תוכניות  

 ותאמות.התערבות מ 
כיוון הפעולה צריך לכלול המשך בחינת זכאות לקצבה מהביטוח הלאומי, אך מותנית  

 ה זו.יבתוכנית הכשרה מקצועית מותאמת/הסבה ותהליכי השמה מותאמים לאוכלוסי

 

צעירים: על פי נתונים לא רשמיים, אחוז האבטלה בקרב צעירים ערבים הוא גבוהה   .2

יב מיפוי ואפיון מעמיקים, והתאמת תוכניות  , כיוון הפעולה  מחיבמיוחד. גם כאן 

להכשרה מקצועית והשמה. התהליך צריך להתחיל כבר בתיכון ויכלול אמצעי ניבוי  

בכדי להתחיל בתוכניות הכשרה וטרום השמה. גם כאן, צריך לדאוג להכרה בשכבת  

 כזכאים לקצבאות עידוד ולאבטלה. 18-20גילאי 

 


