
פרק שלישי

על משכילים ומתוסכלים

כיצד אוכל בכלל לעבוד כפועל חקלאי או בעבודת נגרות? 
אני רוצה לפתח את יכולותיי ואת הניסיון שצברתי במקצוע 
שלי. אם אעבוד במקצוע אחר אני חושש שאשכח כליל את 
כל מה שלמדתי במהלך ההתמחות שלי. כל העת אני מנסה 

למצוא מקום תעסוקה התואם את המקצוע שרכשתי.1

צעיר מטול כרם בעל תואר בהנדסת חשמל 

על  להסתמך  נדרש  הפלסטיני  הצעיר  הדור  של  דיוקנו  ניתוח 

הצגה פרטנית של הנתונים הקשורים לנושא, ובכלל זאת משקלה 

הכלכלי  בתחומים  ומאפייניה  הקבוצה  אותה  של  הדמוגרפי 

באוכלוסייה  הצעירים  שיעור  לכן,  קודם  שצוין  כפי  והחברתי. 

הפלסטינית גדול יחסית, וזאת כמו ביתר העולם הערבי: כ־38% 

מתוך כ־4.87 מיליון הפלסטינים החיים בגדה המערבית וברצועת 

בני  ו־67%  ומטה,   19 בני   48% ומטה,   15 בני  הם  כיום2  עזה 

29 ומטה. שכבת הגיל שבין 29-15 - קבוצה המתאפיינת בחוסר 

שקט בסיסי - מונה 1.4 מיליון איש, כלומר כשליש מהפלסטינים 

בזירת "הפנים". בגדה המערבית מונה שכבת הגיל הזאת כ־800 

אלף איש מתוך 2.76 מיליון איש )כ־29%(, וברצועת עזה כ־580 

 The Status of Youth in Palestine 2013 (Ramallah: Sharek  .1
 Youth Forum, 2013), p. 7.
ראו:  ירושלים,  במזרח  מתגוררים  פלסטינים  אלף  כ־360  עוד   .2
הקורבן,  חג  לרגל  נתונים   - בישראל  המוסלמית  האוכלוסייה 
האוכלוסיה  ]להלן:   )2021 )15 ביולי  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

המוסלמית בישראל[.
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בכ־72%  לכך,  נוסף   3.)28.5%( איש  מיליון  כ־2.1  מתוך  אלף 

מהמשפחות הפלסטיניות יש לפחות צעיר אחד.4 

האוכלוסייה הפלסטינית מתאפיינת בקצב גידול גובר, שבגינו 

בחברה.  הצעיר  הדור  בני  של  משקלם  השנים  לאורך  מועצם 

מגמות של עלייה בגיל הנישואין והרחבת הצטרפות הנשים לשוק 

העבודה אומנם ממתנות את קצב הגידול הדמוגרפי, אולם זה עדיין 

נותר גבוה יחסית. ב־1997 מנו תושבי הגדה המערבית ורצועת 

עזה 2.9 מיליון איש, ב־2007 הם מנו 3.77 מיליון ומספרם כיום 

עומד כאמור על 4.87 מיליון. שיעור הפוריות בחברה הפלסטינית 

השנים  לאורך  מצטמצם  כי  אם  הערבי,  בעולם  מהגבוהים  הוא 

בעקבות תמורות חברתיות ובראשן חיזוק מעמד הנשים. השיעור 

 3.9 הפוריות -  בגיל  לאישה  ילודים   3.8 על  כיום  עומד  הזה 

ברצועת עזה )לעומת 5.8 ב־1999( ו־3.8 בגדה המערבית )לעומת 

4.1 ב־1999(. באשר לגודל המשפחה הפלסטינית - בשנת 2000 

היא מנתה בממוצע 6.1 בני אדם, ב־2007 נמנו בה 5.8 נפשות 

ירידה  נרשמה  עזה  )ברצועת  ב־2021  ל־5.1  ירד  הזה  והשיעור 

ובגדה המערבית מ־5.7 בשנת  כיום,  2000 ל־5.7  מ־6.9 בשנת 

2000 ל־4.7 כיום(.5 

הגידול הדמוגרפי מחייב לא רק ייצור של מקורות מזון רבים 

יותר והרחבה של התשתיות האזרחיות, אלא גם של עוד כיתות 

כתאב פלסטין אל־אחצאא'י אל־סנוי, 2021, עמ' 24; אל־פלסטיניון   .3
לל־אחצאא'  אל־מרכזי  אל־ג'האז  )ראמאללה:   2020 עאם  נהאית  פי 
פי  אל־פלסטיניון  ]להלן:   24-19 עמ'   ,)2020 דצמבר  אל־פלסטיני, 

נהאית עאם 2020[.
ראו מפקד האוכלוסין הפלסטיני שפורסם בדצמבר 2017: אל־נתאא'ג'   .4
אל־אוליה לל־תעדאד אל־עאם לל־סכאן ואל־מסאכן ואל־מנשאאת 
לל־אחצאא'  אל־מרכזי  אל־ג'האז  פלסטין,  דולת  )ראמאללה:   2017

אל־פלסטיני, מרס 2017(.
כתאב פלסטין אל־אחצאא'י אל־סנוי, 2021, עמ' 26-25.   .5
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מרב  לפי  תעסוקה.  מקומות  ובעיקר  חולים  בבתי  מיטות  לימוד, 

הקרובות. מחקר  בשנים  האלה  בהיבטים  הרעה  צפויה  התחזיות 

הממשלה  ראש  במשרד  השיכון  ועדת  על־ידי  שקודם  משותף 

הפלסטיני וקרן האוכלוסייה של האו"ם חזה כי ב־2030 תעמוד 

 9.5 על  וב־2050  איש,  מיליון   6.9 על  הפלסטינית  האוכלוסייה 

התעסוקה,  תחום  על  במיוחד  ישפיע  הדמוגרפי  הגידול  מיליון. 

שבו קבוצת גיל העבודה )64-15( צפויה להתרחב מכ־60% כיום 

לכ־67% ב־6.2050 

שחלו  התמורות  את  בולט  באופן  מגלם  ההשכלה  תחום 

היקף  התרחב  האחרונים  בעשורים  הפלסטינים.  הצעירים  בחיי 

במערכת  הפועלים  האקדמיים  המוסדות  ב־52  הסטודנטים 

לתואר  הזכאים  אחוז  ומכללות(.  )אוניברסיטאות  הפלסטינית 

ראשון בגדה המערבית זינק מ־5.3% ב־1997 ל־11.8% ב־2015, 

וברצועת עזה מ־5.9% ל־15.1%. כיום 16.3% מהאוכלוסייה הם 

בעלי תואר ראשון לפחות )14.8% בקרב הגברים ו־17.8% בקרב 

הנשים(; בגדה המערבית שיעור בעלי התואר הראשון עומד על 

וברצועת  נשים(  בקרב  ו־17.7%  גברים  בקרב   13.5%(  15.5%

עזה על 17.5% )17% בקרב הגברים ו־18% בקרב הנשים(. כך, 

בעלי  היו   29-18 בגילאים  צעירים  אלף  מתוך   120 ב־2008 - 

תארים אקדמיים, בעוד ששיעורם כיום עומד על 180 מתוך אלף 

הסטודנטים  היקף  הגברים(.  בקרב  ו־130  הנשים  בקרב   230(

 .26% על  כיום  ועומד  למדי  גבוה   24-18 הגיל  שכבת  מקרב 

במוסדות  לימודיהם  את  סטודנטים  אלף  כ־41  סיימו  ב־2021 

מיליון   4.7  2050 בשנת  לחיות  צפויים  המערבית  בגדה  המחקר,  לפי   .6
איש וברצועת עזה 4.8 מיליון איש. ראו: פלסטין 2030 - אל־תע'ייר 
דולת  הפרסום:  מקום  ציון  )ללא  לל־תנמיה  פרץ  אל־דימע'ראפי: 
לל־סכאן  אל־וטניה  אל־לג'נה   - אל־וזראא'  רא'יס  פלסטין/מכתב 

בשיתוף עם UNFPAו, 2016(.
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האקדמיים הפלסטינים, מהם כמעט 3,000 בוגרי תואר שני. זינוק 

 130 חד במיוחד נרשם בקרב הנשים הפלסטיניות: משיעור של 

מתוך אלף שהשתלבו בלימודים אקדמיים ב־2008 ל־230 מתוך 

הלומדים  סטודנטים  אלף  כ־215  מתוך  אלף  )כ־132  כיום  אלף 

כיום הן נשים(.7 

לתסכול  מקור  מהווה  ההשכלה  בעלי  בקרב  הגידול  ואולם 

את  תואמת  אינה  האקדמאים  שכבת  שהתרחבות  מכיוון  עמוק, 

יכולת הקליטה של המשק הפלסטיני או של זה הישראלי. מדי שנה, 

כאמור, מסיימים את לימודיהם האקדמיים כ־41 אלף איש, בשעה 

שכמות המשרות החדשות הנפתחות במשק הפלסטיני עומדת על 

כ־18-15 אלף. לפיכך, 54% מבעלי התעודות האקדמיות - אשר 

נתפסות כאמצעי יעיל לשיפור המציאות הכלכלית והחברתית - 

תואמות  שאינן  במשרות  מועסקים  או  מובטלים  עצמם  מוצאים 

את השכלתם, לרוב עבודות כפיים בתחומי התעשייה והחקלאות. 

 1.5 פי  גדול  אוניברסיטאות  בוגרי  בקרב  האבטלה  שיעור 

שיעור  כך,  בגרות.  תעודות  מחזיקים  שלא  המובטלים  משיעור 

 38.5% על  כיום  עומד   29-20 בני  האקדמאים  בקרב  האבטלה 

בקרב הגברים ו־69.2% בקרב הנשים; ואבטלת בוגרי התארים 

האקדמיים בני הדור הצעיר ברצועת עזה עומדת על 78.4% )!( 

ובגדה המערבית על 8.35.2% 

בקרב  הגבוה  האבטלה  לשיעור  המרכזיות  הסיבות  אחת 

בין  ההלימה  חוסר  היא  הצעירים  הפלסטינים  האקדמאים 

בוגרי  אלף  כ־41  מתוך  כך,  השוק.  למצאי  שנרכשה  ההתמחות 

 - www.pcbs.gov.ps - אתר האינטרנט של הלמ"ס ברשות הפלסטינית  .7
5 בינואר 2020, 14 בפברואר 2020, 12 באוגוסט 2020, ו־30 בדצמבר 

.2021
 - www.pcbs.gov.ps - אתר האינטרנט של הלמ"ס ברשות הפלסטינית  .8

13 ביולי 2021.

http://www.pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps
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וחינוך,  הוראה  למדו  כ־5,600  ב־2021,  האקדמיים  התארים 

על  עומד  הלימודים  מסיימי  בקרב  האבטלה  שיעור  שבו  תחום 

73% )59.3% בקרב הגברים ו־77.7% בקרב הנשים(; כ־11,500 

בוגרי  בקרב  האבטלה  שיעור  שבו  תחום  עסקים,  מנהל  למדו 

בקרב  ו־68.9%  הגברים  בקרב   31.7%( ל־48%  הגיע  התואר 

האבטלה  שיעור  שבו  תחום  רפואה,  למדו  וכ־4,800  הנשים(; 

עומד על 42% )37.7% בקרב הגברים ו־65.7% בקרב הגברים(.9 

בוגרי התארים האקדמיים במערכת הפלסטינית )בני 29-20(: 
נתוני יסוד )2021(10

מקצוע 
הלימוד

פילוח מקצועות הלימוד 
מקרב בוגרי התארים 

האקדמיים 
)אחוזים מתוך 100( 

שיעור האבטלה 
בקרב בעלי התארים 

האקדמיים במקצועות 
השונים

)באחוזים מתוך כלל 
הבוגרים(

שני 
המינים

שני נשיםגברים
המינים

נשיםגברים

2828.927.448.131.768.9מנהל עסקים

13.75.918.97359.377.7חינוך

11.713.818.94237.765.7רפואה

6.69.44.850.438.969.5משפטים

6.438.667.348.573שפות

מקצועות 
הנדסיים

6.211.62.639.530.470.4

טכנולוגיות 
מידע

3.85.22.758.953.669.5

שם.  .9
שם.   .10
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3.26.21.351.847.571.7אדריכלות

3.11.24.364.962.973סיעוד

31.34.169.459.272.8מדעי החברה

2.52.92.257.643.679.4אומנות

2.41.82.868.748.780.3מדעי הטבע

תקשורת 
ועיתונות

2.22.32.2565161.1

מדעי הרוח 
)לא כולל 
לימודי 
שפות(

1.812.472.42486.2

1.70.92.356.212.169.3מדעי החיים

חשבונאות 
וסטטיסטיקה

1.30.427859.481.2

1.31.71.14022.575.5משאבי אנוש

מקצועות 
נוספים

1.12.50.326.324.935.8

10010010053.938.569.2סך־הכל

שיעור האבטלה בקרב בוגרי תארים אקדמיים בני 29-20: 
השוואה בין הגדה המערבית לרצועת עזה )2021(11

שיעור המקצוע
האבטלה 
בקרב כלל 
בוגרי התואר

הגדה 
המערבית

)באחוזים מתוך 
כלל הבוגרים(

רצועת עזה
)באחוזים 
מתוך כלל 
הבוגרים(

48.131.874.9מנהל עסקים

7353.882חינוך

4220.373.6רפואה

שם.  .11
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50.434.866.9משפטים

67.344.789.5שפות

39.524.274.7מקצועות ההנדסה

58.942.483.2טכנולוגיות מידע

51.838.783.7אדריכלות

64.940.490.3סיעוד

69.448.895.3מדעי החברה

57.645.978אומנות

68.752.590.1מדעי הטבע

תקשורת 
ועיתונות

5636.576.3

מדעי הרוח
)לא כולל לימודי 

שפות(

72.428.992.8

56.241.670.8מדעי הטבע

חשבונאות 
וסטטיסטיקה

7873.5100

403565.7משאבי אנוש

26.31637.2מקצועות נוספים

53.935.278.4סך־הכל

גם לאחר שמצאו תעסוקה - בין אם כזאת התואמת את מקצועות 

- מתמודדים צעירים רבים עם  ובין אם לא  הלימודים שנרכשו 

קשיי קיום, בעיקר כאלה המחדדים את הפער בין ציפיותיהם ובין 

שאינו  כזה  או  נמוך  שכר  בשל  בעיקר  וזאת  בפועל,  המציאות 

מקרב   33.4% כך,  שלהם.  האישיות  התכניות  למימוש  מספיק 

דיווחו על  נשואים  היו  בוגרי האוניברסיטאות הפלסטינים שלא 

בשל   20% בכסף,  מחסור  בשל  משפחתיים  תאים  להקים  קושי 
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חוסר יכולת לאתר מקום מגורים הולם, ו־26.6% העידו על קושי 

כללי למצוא בני זוג מתאימים.12 

האבטלה אינה רק נחלת הצעירים שרכשו השכלה, אלא בעיה 

נוכח  מחריפה  והיא  הצעיר,  הדור  בני  כלל  מתמודדים  שעימה 

האבטלה  שיעורי  חברתית.  קבוצה  אותה  של  הדמוגרפי  הגידול 

בקבוצת  כיום  מסתמנים  הפלסטינית  בחברה  ביותר  הגבוהים 

הגילאים 24-15. בקרב השכבה הזאת עומד שיעור האבטלה על 

ובגילאים  בגדה המערבית(,  ו־28%  עזה  ברצועת   59%(  42.1%

ברצועת  ו־53.1%  המערבית  בגדה   26.3%(  32.4% על   34-25

המערכת  בכלל  האבטלה  לממוצע  בהשוואה  זאת  כל  עזה(.13 

14: 15.7% בגדה המערבית15 ו־46.6% 
הפלסטינית העומד על 26% 

מובטלים,  אלף  כ־377  על  מדובר  הכול  )בסך  עזה16  ברצועת 

האבטלה  ממוצע  הגברים  בקרב  עזה;  ברצועת  אלף   220 מהם 

מעלה  מקיף  מבט   .)40% על  הנשים  ובקרב   22.5% על  עומד 

בעלייה  מצויה  הפלסטינית  המערכת  בכלל  האבטלה  מגמת  כי 

אל־ח'ריגון  אל־אנסאן:  חקוק  עלא  ואת'ארהא  אל־בטאלה   .12
אל־ג'אמעיון פי קטאע ע'זה אנמוד'גאן )עזה: מרכז אל־מיזאן לחקוק 

אל־אנסאן, 2018(, עמ' 33 ]להלן: דוח מרכז אל־מיזאן[.
על  כיום  האבטלה  שיעור  עומד   24-15 הגילאים  בין  הגברים  בקרב   .13
 34-25 הגילאים  בין  הגברים  בקרב   ;70% על  הנשים  ובקרב   36.6%
כתאב   :51.5% על  הנשים  ובקרב   26.7% על  האבטלה  שיעור  עומד 

פלסטין אל־אחצאא'י אל־סנוי, 2021, עמ' 61.
לל־סכאן  אל־מתחדה  אל־אמם  וצנדוק  אל־פלסטיני  אל־אחצאא'   .14
יסתערדאן אודאע אל־סכאן פי פלסטין במנאסבת אל־יום אל־עאלמי 
לל־סכאן, 11 ביולי 2021 )מצוי באתר האינטרנט של הלמ"ס ברשות 

.)www.pcbs.gov.ps - הפלסטינית
פלסטין  כתאב   - הנשים  בקרב  ו־42.1%  הגברים  בקרב   13.2%  .15

אל־אחצאא'י אל־סנוי, 2021, עמ' 59. 
27% בקרב הגברים ו־63.6% בקרב הנשים - שם, שם.   .16
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מתמדת במהלך העשור האחרון: מ־21.7% ב־2007 לכמעט 27% 

ב־2016; בגדה המערבית נותר שיעור אבטלה יציב יחסית העומד 

ב־2007  מ־30%  זינק  הוא  עזה  שברצועת  בשעה  כ־16%,  על 

והביטחוניות  וזאת על רקע הנסיבות הפוליטיות  כיום,  לכ־47% 

הקשות שבהן שרוי האזור מאז החמאס השתלטה עליו ב־17.2007 

לבעיית  מייחסים  הצעיר  הדור  שבני  הרב  למשקל  ראיה 

התעסוקה - לרוב על פני כל סוגיה פוליטית או חברתית אחרת - 

 2016 בספטמבר   JMCC מכון  שערך  קהל  דעת  בסקר  מצויה 

הסקר  ממצאי  לפי   .29-15 בני  פלסטינים  צעירים  אלף  בקרב 

באיתור  הקושי  ואת  האבטלה  את  הגדירו  מהנשאלים   54.5%

המערכת  מתמודדת  שעימה  המרכזית  כבעיה  תעסוקה  מקומות 

הפלסטינית; 10.7% את המשברים במישור הפוליטי; כ־10% את 

על  המושתות  התנועה  מגבלות  את   6.7% הנמוכות;  המשכורות 

הפלסטינים על־ידי ישראל; 4.2% את העלייה בעלויות הנישואין; 
ו־3.2% את הקודים החברתיים המגבילים.18

הדור  בני  מתמודדים  שעימה  הכלכלית־חברתית  המציאות 

והיא  העתיד  כלפי  מעורפלת  תחושה  בקרבם  יוצרת  הצעיר 

המערכת  את  שמאפיין  הקולקטיבי  הוודאות  בחוסר  משתלבת 

התארים  את  להשיג  כדי  המושקע  הרב  המאמץ  הפלסטינית. 

שקלים  אלפי  לעשרות  פעם  לא  מגיעה  שעלותם  האקדמיים, 

לציפיות  חריף  בניגוד  רבות  פעמים  עומד  בשנה,  חדשים 

לממש  מתקשה  הצעיר  הגבוהה.  ההשכלה  רכישת  את  המלוות 

במערכת  הכללי  האבטלה  שיעור  עמד   2012 בשנת  השוואה,  לשם   .17
של  בעיצומה  ב־2002,   ;21.7% על  ב־2007   ;23% על  הפלסטינית 
על  העימות,  ערב   ,2000 ובשנת   ;31.2% על  השנייה,  האנתפאדה 

14.3% - שם, שם.
המכון:  של  האינטרנט  באתר  מצוי  הסקר   .24 עמ'   ,88 מספר  סקר   .18

.www.jmcc.org
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מסכי  דרך  הרף  ללא  חוזה  הוא  החומריים שבהם  הפיתויים  את 

בין  תלוש  עצמו  ומוצא  החכמים,  הטלפונים  צגי  או  הטלוויזיה 

העולמות שאליהם הוא כֵָּמּה ובין המציאות שבה הוא חי. הערפול 

קהל  דעת  בסקר  גולם  העתיד  כלפי  הצעירים  מבט  את  המלווה 

שנערך על־ידי מכון AWRAD בדצמבר 2015 בקרב בני 35-16 

רווי  עתיד  לעצמם  צופים  הם  כי  מהנשאלים   84% טענו  ובו 

ההזדמנויות  מעולם  רצון  שביעות  חוסר  הביעו   86% באיומים; 

הפלסטיני  הצעיר  הדור  עתיד  כי  טענו   84.2% בפניהם;  שניצב 

קודר ורווי באיומים; וכ־50% ציינו כי הם פסימיים במבטם כלפי 

העתיד.19 

המצוקה המתמשכת של בני הדור הצעיר דוחקת ברבים מהם 

להגר מחוץ למערכת הפלסטינית, מגמה הבולטת במיוחד בקרב 

בעלי ההשכלה הגבוהה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

איש  אלף   22 היגרו   2009-2007 בין  הפלסטינית,  הרשות  של 

פלסטינים  מומחים  ולהערכת  עזה,  ומרצועת  המערבית  מהגדה 

צעירים  אלף   70 היגרו   2020-2014 השנים  בין  ובין־לאומיים 

מרצועת עזה ולא שבו לאזור.20 עוד עלה כי ב־67% מהמשפחות 

הפלסטיניות בזירת "הפנים" יש לפחות בן משפחה אחד שהיגר, 

 29-15 מבני   37.5% שהיגרו.  חמישה  יש  מהמשפחות  וב־1.2% 

המערבית  בגדה   27%( להגר  עניין  הביעו  הפלסטינית  במערכת 

 33% ב־2020.  ל־58%  שזינק  שיעור  עזה(,  ברצועת  ו־44.2% 

"בריחת   .44-30 בני  היו  ו־25.6%   29-15 בני  היו  מהמהגרים 

המוחות" במערכת הפלסטינית מגולמת בעובדה כי ב־2010 36% 

.www.awrad.org :הסקר מצוי באתר האינטרנט של המכון  .19
צח'רה  עלא  יתחטם  אל־הג'רה  חלם   - ע'זה  קטאע  מן  "שבאב   .20
איאד   ;2020 בנובמבר   8  ,www.dw.com כורונא״,  ג'אא'חה 
אל־ח'טר״,  נאקוס  תחק  ט'אהרה  אל־שבאב  "הג'רת  אל־חרימלי, 

www.maanews.net, 27 באפריל 2019.
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מהמהגרים היו בעלי השכלה אקדמית, ו־36% נוספים היו בעלי 

הסיבה  כי  הבהיר  המהגרים  של  המוחלט  הרוב  בגרות.  תעודות 

לעזיבה היא חומרית )41% שאפו לשפר את רמת חייהם; 26.3% 

 7.5% ורק  השכלה(,  לרכוש  ו־12.5%  עבודה;  מקום  לאתר 

הסיבה  היא  הפלסטינית  במערכת  הפוליטית  המציאות  כי  העידו 

להגירה.21 

הפתח  ובתנועת  הפלסטיני  בממשל  בכירים  עם  מפגשים 

וברצועת עזה מעניקים ביטוי מוחשי לתחושות  בגדה המערבית 

מבניהם  ניכר  חלק  הפלסטינים.  הצעירים  של  חייהם  ולמציאות 

ומבנותיהם של אותם אישים שעימם נפגשתי בשנים האחרונות, 

בזירת  נשארו  לא  אקדמית,  השכלה  שרכשו  אלה  במיוחד 

וחומר לא חתרו להשתלב בפעילות הפוליטית או  "הפנים", קל 

בפתח  בכיר  של  בתו  הפלסטינית.  במערכת  הממשל  במוסדות 

ברצועת עזה עקרה יחד עם בעלה הפיזיקאי לסן פרנסיסקו, שם 

אקדמיים  בלימודים  המשיכה  והיא  היי־טק  במיזמי  הוא השתלב 

במדעי החברה; בנו של בכיר במערך הדיפלומטי הפלסטיני עקר 

לרומא ופתח שם מסעדה מצליחה; בעל סוכנות ידיעות מצליחה 

ילדיו  ששאר  לאחר  מבניו,  אחד  עם  רק  מתגורר  עזה  ברצועת 

באזור  בפתח  בכיר  של  בתו  ולארצות־הברית;  לספרד  עקרו 

בבית  רופאה  משמשת  השנייה  ובתו  לאיסלנד,  עקרה  שכם 

חולים בערב־הסעודית; ושלושת בניו של עיתונאי בכיר ממזרח 

ירושלים עקרו לארצות־הברית, התאזרחו בה והשתלבו בפעילות 

שנה  מדי  מאבדת  הפלסטינית  המערכת  כך,  ועסקית.  אקדמית 

ותדאעיאתהא  אל־פלסטיני  אל־שבאב  "הג'רת  חלס,  מוחמד  ראא'ד   .21
עמ'   ,)2016 )סתיו   265 מס'  פלסטניה,  שא'ון  אל־אקתצאדיה״, 
 A Voice for Change – ]להלן: חלס, הג'רת אל־שבאב[;   122-120
 Arab Youth Survey (Dubai: ASDA’A – bcw, 2020), p.7.

]להלן: דוח מכון אצדאא'[.
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המוני צעירים איכותיים שמעדיפים מימוש עצמי בחו"ל על פני 

המחייב  דבר  במולדת,  הקולקטיביים  היעדים  בקידום  דבקות 

התמודדות מתישה עם ההגבלות שמשיתה ישראל מצד אחד ועם 

חוליי הממשל הפלסטיני מהצד האחר.

המצב החברתי־כלכלי הוא אפוא משפיע מרכזי על התנהגות 

חשיבות  הזה  לרכיב  הייתה  בעבר  גם  כיום.  הפלסטיני  הציבור 

על  האחרונים.  בעשורים  מתחזק  משקלו  כי  נדמה  אולם  רבה, 

המערכת  את  בעבר  שהניעו  אסטרטגיות  חלופות  העדר  רקע 

וההתנגדות  גיסא  מחד  המדיני  הפלסטינית - המשא־ומתן 

הפלסטיני,  מהציבור  גדול  חלק  מעדיף   - גיסא  מאידך  הצבאית 

ובפרט הצעירים בקרבו, להתמקד בשימור מרקם חייו ובטיפוח 

וחומריים. "רוח התקופה" העולמית  אינדיווידואליים  יעדים  של 

הרשתי  למרחב  והחיבור  וא־פוליטיות  דה־אידיאולוגיזציה  של 

מעניק  היום  הפלסטיני  הצעיר  הזאת.  הנטייה  את  מעצימים 

חשיבות רבה יותר מאשר הדורות הקודמים למימוש עצמי, אולם 

ותוך  אליהן,  הלאומיות אלא במקביל  הכמיהות  במקום  לא  זאת 

״מסגור״ מחודש ועדכני של היעדים הקולקטיביים וניסיון לשלב 

בינם ובין שאיפותיו האישיות.




