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מבוא

ניתן לזהות את מיצובם הנמוך של ערביי 
ירושלים בשוק העבודה כנובע מכשלים 
בשלושה שלבים בהתפתחות החינוכית 

והתעסוקתית שלהם: 

		מערכת החינוך העל-יסודית - שיעורי 
הנשירה בבתי ספר במזרח ירושלים 
גבוהים מאוד. ההערכה היא כי 36% 
מהתלמידים אינם מסיימים 12 שנות 
לימוד.4 עובדים שלא סיימו 12 שנות 

לימוד מוגבלים מראש לתפקידים בלתי 
מקצועיים בשוק התעסוקה.5

		שוק התעסוקה - לבוגרי התיכון 
ממזרח ירושלים קושי רב בהשתלבות 

תעסוקתית. מרבית התלמידים 
בוגרי מערכת החינוך הירדנית אינם 
דוברי עברית ברמה מספקת ותכנית 

הלימודים אינה ישראלית )מסלול 
התווג׳יהי הירדני(. נתונים אלה לא 

מאפשרים לבוגרי מערכת החינוך 
המזרח ירושלמית להשתלב בשוק 
העבודה הישראלי ולעתים קרובות 
הם נאלצים למלא תפקידים שאינם 

תואמים את כישוריהם. 

4 מזרח ירושלים - נתונים מרכזיים, עיר-עמים, 

פברואר 2016, עמ׳ 7�
5 לפי דיווח מינהל התעסוקה במשרד הכלכלה. 

ירושלים בירת ישראל היא העיר הגדולה 
והענייה ביותר בארץ, שבה תחולת 

העוני לנפש עומדת על 46% )2016(. 
האוכלוסייה הענייה ביותר בירושלים 

היא האוכלוסייה הערבית במזרח העיר. 
השכונות הערביות במזרח העיר משוייכות 

לאשכולות הנמוכים מבחינה חברתית 
כלכלית במדד החברתי כלכלי של הלמ״ס.1 

שיעורי העוני במזרח העיר גבוהים מאוד 
ובשנת 2016 9%�74 מהאוכלוסייה הערבית 

בירושלים חיה מתחת לקו העוני. העוני 
והמצוקה החברתית במזרח ירושלים 
מהווים כר פורה לשוליות חברתית, 

לפשיעה ולהקצנה לאומנית.

העוני במזרח ירושלים נובע משתי סיבות 
עיקריות: שיעור השתתפות נמוך מאוד של 
נשים בגילאי העבודה העיקריים )64-25(
בכוח העבודה )22%(2 ורמת שכר ממוצע 
נמוכה )כ-5,559 ש״ח בחודש(.3 שיפור 

רמת החיים של תושבי מזרח העיר, צמצום 
הפערים ברמות השכר והוצאת משפחות 

מקבוצות העוני מחייבים שינויים במערכת 
החינוך ובתשתית התעסוקתית של מזרח 

ירושלים. 

1 מזרח ירושלים, קיץ 2014, מציאות נפיצה 

והצעות למדיניות ישראלית, רמון, א. ולהרס, 
ל. מכון ירושלים לחקר ישראל, 2014� 

2 השנתון הסטטיסטי לירושלים מס׳ 32, מהדורת 

2018, לוח ז/1, מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
3 עיבוד נתונים, הלמ״ס, 2016� 
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		תעסוקה לאקדמאיים – כרבע מתושבי 
מזרח ירושלים בגיל העבודה למדו 

במוסד אקדמי, אולם רבים מהם 
בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם 
מוכרים ע״י המועצה להשכלה גבוהה 

בישראל )המל״ג(.

במהלך חמש השנים האחרונות, ממשלת 
ישראל באמצעות משרד הכלכלה, עיריית 

ירושלים והג׳ויינט מפעילים מוסדות 
ותוכניות העוסקות בשיפור מערכת 

החינוך במזרח ירושלים, קידום שילוב 
תעסוקתי ושילוב נשים בשוק התעסוקה, 

אולם התוצאות לא ניכרות עדיין, לא 
בירידה בשיעורי עוני ולא בעלייה ברמת 

ההשכלה. במחקר זה בחרנו להתמקד 
בתחום ההכשרות המקצועיות ככלי 

לקידום שינוי מבני חיובי לצמצום עוני 
ולשילוב תעסוקתי בקרב תושבי מזרח 

 Vocational( ירושלים. ׳הכשרה מקצועית׳
Training( היא הכשרה המדגישה ידע 
או כישורים ייעודיים לצרכי תעסוקה. 

מחקרים שנערכו בתחום במדינות שונות 
בעולם מראים כי הכשרות מקצועיות 

משמשות ככלי יעיל לשינוי מבני ולקידום 

תעסוקתי והכשרה מהירה של עובדים 
בתחומים שונים בשוק התעסוקה.6 תחום 

ההכשרות עשוי לתת מענה משמעותי 
וישים, בטווח הקצר, לעובדים ממזרח 
ירושלים חסרי השכלה תיכונית או על-

תיכונית )שהם מרבית המועסקים במזרח 
ירושלים כיום(, כמו גם לאפשר לעובדים 
בעלי הכשרה אקדמית לשפר את סיכויי 

קליטתם בשוק התעסוקה. 

כפי שנראה במחקר קיים במזרח ירושלים 
היצע של הכשרות מקצועיות פרטיות 

וציבוריות, אולם התשתית הקיימת חסרה 
ראייה מערכתית, העדר פיקוח והסדרה 

והעדר התאמה מספקת לביקושים בשוק 
התעסוקה. 

מטרת מחקר זה היא למפות את היצע 
האפשרויות להכשרה מקצועית הקיימות, 

כיום, במזרח ירושלים ולהציע מתווה 
לשיפור היצע זה לתושבי מזרח העיר 

באופן שיתאים לתנאים החברתיים, 
התרבותיים והפוליטיים המאפיינים את 

מזרח ירושלים. 

�OECD, 2015 6
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מתודולוגיה

הדסה, מכללת עזריאלי, מכללת דוד ילין, 
בית הספר לעיצוב בצלאל. 

בנוסף, בוצעו ראיונות טלפוניים עם: 
מכללת אונו, האוניברסיטה הפתוחה 

והאוניברסיטה העברית. ערכנו ראיונות 
עם עובדים בכירים ומנהלים במשרדי 

ממשלה ובעיריית ירושלים: מנהלת מינהל 
התעסוקה במשרד העבודה והרווחה, 

מנהל האגף להכשרות מקצועיות במשרד 
העבודה והרווחה, עובדי מינהל מחקר 

במשרד העבודה והרווחה, מנהלת מרכזי 
׳ריאן׳ להכוון תעסוקתי במזרח ירושלים, 

המפקחת על החינוך הערבי במשרד 
החינוך, מנכ״ל מט״י, מנהלת פעילות 

מט״י במזרח ירושלים, מנהלת מסגרות 
חינוך על-יסודיות בעיריית ירושלים 
ועובדת בכירה באגף לפיתוח מזרח 
ירושלים במשרד לענייני ירושלים. 

העבודה מורכבת מן הפרקים הבאים: 

	הקדמה, בה מוצגת סקירת ספרות  	
תיאורטית ומעשית על תחום ההכשרות 
המקצועיות והצגת כלי מדיניות בתחום 
זה, המיושמים במדינות שונות בעולם 

המפותח ובישראל בפרט, בדגש על 
האוכלוסייה הערבית-ישראלית; 

הפרק הראשון מציג את הרקע  	

הכלכלי-חברתי של מזרח ירושלים 
העכשווית בדגש על מאפייני מערכת 

החינוך ושוק התעסוקה; 
	

המחקר התבסס על שילוב של שיטות 
מחקר כמותיות ואיכותניות ונעשה 

שימוש בכלי המחקר הבאים:

	סקירות ספרות לצורך למידה על 
מגמות בהכשרה מקצועית בארץ 

ובעולם, החסמים הקיימים המונעים 
מהאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים 

להשתלב בשוק העבודה הישראלי, 
סקירת כלי מדיניות, המופעלים כיום 
והופעלו בעבר, לצורך הגדלת מספר 
המשתתפים בכוח העבודה והקטנת 

מספר המובטלים בקרב האוכלוסייה 
הפלסטינית;

מחקר אינטרנטי למיפוי תוכניות  	

ומוסדות לימוד להכשרה מקצועית 
הקיימים בארץ ובמזרח ירושלים 

בפרט; 

עבודה עם מאגרי מידע )למ״ס, מל״ג,  	

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, משרד 
הכלכלה, מינהל החינוך וגופים נוספים 
אחרים העוסקים בתחום( למיפוי מקיף 

של נתונים על קבוצות האוכלוסייה 
שהוגדרו. 

המחקר כלל 17 ראיונות עומק מובנים 
עם שחקנים מרכזיים בתחום ההכשרות 

המקצועיות במזרח ירושלים. 
בין המרואיינים: רכזי סטודנטים של 

התלמידים הפלסטינים במוסדות להשכלה 
גבוהה במערב העיר וביניהן: מכללת 



7

א
בו

מ

7

הפרק השני מציג מיפוי של שוק  	

ההכשרות המקצועיות במזרח העיר 
משלב החינוך המקצועי בתיכון דרך 

מערך המכללות הפרטיות והציבוריות, 
הפונות לצעירים ממזרח ירושלים, ועד 
לסוכנויות התעסוקה וההשמה שמדינת 

ישראל מפעילה במזרח ירושלים; 

הפרק השלישי מציג את הכשלים  	

והאתגרים העיקריים הקיימים במערכת 
התיכונית והעל-תיכונית במזרח 
ירושלים למול המלצות לשיפור 
והתאמת המדיניות הקיימת של 

ההכשרות לתנאים הייחודיים של מזרח 
העיר. 

עיקרי הממצאים והמלצות 

לתושבי מזרח ירושלים חסמים ייחודיים 
המונעים את השתלבותם בתעסוקה 

איכותית שמשפיעים על איכות חייהם. 
חסמים אלו נובעים מהמאפיינים השונים 

של האוכלוסייה, הן בהשוואה לשאר 
תושבי ירושלים והן בהשוואה לערביי 

ישראל. להלן תקציר הממצאים העיקריים:

ראשית, חסם השפה העברית  		

הוא קריטי לשילוב תעסוקתי 
איכותי של תושבי מזרח ירושלים� 

אוכלוסיית מזרח ירושלים לא 
לומדת את השפה העברית בבתי 

הספר ובמסגרות לימודים מתקדמות 
כדוגמת קורסים להכשרה מקצועית. 

היקף לימודי השפה העברית קטן 
ואינו מאפשר ידיעת השפה ברמה 

מספקת. אנו ממליצים להקים מסגרות 
ייעודיות ללימודי השפה העברית 

במזרח העיר וליישם את שיטת 
ה׳אולפנים׳ לעולים חדשים;

	

ברוב בתי הספר במזרח ירושלים  	

מלמדים את תכנית הלימודים 
הירדנית )לימודי תווג׳יהי( וזאת 
לא מאפשרת שילוב של לימודים 

מקצועיים. כיום רק ב-8 בתי ספר 
תיכון מוכרים מיושמים לימודי 

מקצוע כחלק מתכנית הלימודים 
הישראלית. מהמחקר עולה כי מערכת 

החינוך במזרח ירושלים לא נותנת 
מענה וחלופות לתלמידים שאינם 

מתאימים לימודים אקדמאיים, עובדה 
שמעודדת נשירה. כפתרון לאתגר זה 

אנו ממליצים לבנות מסלול ללימודים 
מקצועיים בבתי הספר בשילוב תכנית 

הלימודים הירדנית שתאפשר הכרה 
בתעודת המקצוע בישראל; 

	

מאפייני האוכלוסייה הבוגרת  	

במזרח ירושלים מייצרים חסמים 
המונעים השתלבותם בתעסוקה 
איכותית. כ-38% מתושבי מזרח 

העיר מעל גיל 18 לא סיימו 12 
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שנות לימוד.7 עובדה זו מהווה חסם 
משמעותי בבואם לרכוש השכלה 

מקצועית שכן במרבית המסלולים יש 
לעמוד בתנאי סף של 12 שנות לימוד. 

בכדי להסיר חסם זה אנו ממליצים 
לפתוח מסגרות לימודים להשלמת 12 

שנות לימוד.
	

במזרח ירושלים קיים היצע גדול  	

של מכללות להכשרות מקצועיות 
הפועלות ללא פיקוח והסדרה: 

במזרח ירושלים פועלות כ-21 
מכללות להכשרה מקצועית כאשר 

רק 10 מתוכן מוכרות ע״י משרד 
הכלכלה. מכללות אינן מציינות את 
תנאי הסף הנדרשים לקבלת תעודת 

מקצוע ואף מטעות את התלמידים 
בהצגת כלל הקורסים המוצעים 

במכללה כמוכרים. התלמידים אינם 
מודעים לקורסים המוכרים, היצע 

המקצועות דל והמקצועות הנלמדים 
מיושנים ומחזקים הטיות מגדריות. 

אנו ממליצים להקים מאגר מידע 
אינטרנטי, בשפה הערבית, המציג 

את כל המידע על המכללות המוכרות.
	

בפני קבוצת האקדמאיים הערבים  	

שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה 
במערב העיר, עומדים חסמים 

המונעים מהם השתלבות תעסוקתית 
איכותית במערב העיר ולשכות 
התעסוקה מתקשות בהשמתם. 

7 עיבוד נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי 

לירושלים מס׳ 32, מהדורת 2018, לוחות ג/2 
ו-ז/10, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2018�

עוד עולה כי תחומי הלימודים 
של הסטודנטים לא מגוונים, עקב 

אילוצים הנובעים מפערים בכישורי 
הלימודים והיעדר גיוון זה משפיע 
על אפשרויות התעסוקה העתידיות 

שלהם. אחד הכלים העיקריים שאנו 
ממליצים ליישם בכדי להתמודד 
עם אתגר זה הוא פתיחת תכניות 

להכשרה והסבה מקצועית המותאמות 
לאקדמאים. כמו כן, מאחר שהמגזר 

הציבורי הוא המעסיק העיקרי 
בירושלים, אנו ממליצים על ישום 
תכנית לשילוב אקדמאים במשרות 

במגזר הציבורי.
	

ממצא עיקרי נוסף שעלה ממיפוי  	

כלי המדיניות לשילוב תעסוקתי, 
הוא שהכלים המופעלים, כיום, 

פונים בעיקר לאוכלוסיית דורשי 
עבודה. כלומר, הסיכוי למי שאינו 
משתתף בשוק העבודה, להיחשף 

לכלי המדיניות העשויים לסייע 
לו קטן ביותר. לממצא זה השפעה 
משמעותית על אוכלוסיית תושבי 
מזרח ירושלים שכן נשים ערביות 

אינן יוצאות לעבוד ושיעור 
ההשתתפות שלהן בכוח העבודה 

נמוך, 22%�8 במחקר זה אנו ממליצים 
לייצר כלי מדיניות המותאמים 

למאפייני הנשים בחברה הערבית 
ומעבר ליצירת תשתיות שיאפשרו 

יציאה לעבודה כגון: תשתיות תחבורה 

8 שם. 
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ומסגרות לטיפול בילדים. יש לבחון 
שימוש בהכשרה מקצועית ליזמות. 

יזמות עסקית מאפשרת גמישות 
תעסוקתית הנחוצה לאוכלוסיית 

הנשים במזרח העיר. 
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הקדמה: הכשרה מקצועית — תיאוריה ומעשה

 Vocational( ׳הכשרה מקצועית׳
Training( היא הכשרה המדגישה ידע 
או כישורים ייעודיים לצרכי תעסוקה, 
כדוגמת תפקיד מסוים בעבודה )כגון 
כתבנות או נהיגה( או ללימוד כישורי 

אומנות )כגון ריפוד או טוויה(. בעשרות 
השנים האחרונות, בשל שינויים 

טכנולוגיים, כלכליים וחברתיים, שוק 
התעסוקה משתנה באופן דרמטי ובקצב 

הולך וגובר. תהליכי הגלובליזציה 
הגבירו את התחרות בין חברות וארגונים 

ויצרו דרישה לעובדים משכילים בשוק 
התעסוקה. במבט לעתיד, רובוטים, 

תוכנות ומכונות צפויות להחליף חלק 
מהעבודות שכיום מבוצעות על ידי בני 

אדם. תמורות אלו דורשות ממדינות 
לעדכן, תדיר, את ההכשרות האקדמיות 

והמקצועיות שהן מעניקות לעובדים.9 

 Avvisati, ;2017 ,9 המכון הישראלי לדמוקרטיה

�Jacotin, & Vincent-Lancrin, 2014

1. חינוך מקצועי בעולם המפותח

במדינות שונות בעולם המפותח קיימות 
הגדרות שונות ל׳הכשרה מקצועית׳ וגם 
המערכת המארגנת של ההכשרות שונה 
ממדינה למדינה. להלן מספר דוגמאות:

האיחוד האירופאי 

תחום ההכשרות המקצועיות באיחוד 
 Vocational Education האירופאי מכונה

)and Training )VET והוא פועל תחת 
הסוכנות CEDEFOP משנת 1975. ההגדרה 

VET מתייחסת הן להשקעה בהשכלה 

מקצועית בבתי ספר תיכוניים )חינוך 
שניוני( והן להשכלה על-תיכונית 

בין אם אקדמית או מקצועית )חינוך 
שלישוני(.10 במדינות האיחוד האירופי 

כשליש מהבוגרים בתכניות להכשרה 
מקצועית הם בעלי תעודה בתחומי 
ההנדסה, הייצור והבנייה. מדינות 

רבות באיחוד האירופי מעודדות יישום 
התמחות מעשית, באמצעות תמריצים 

פיננסיים, והיא אחד המרכיבים השלובים 
בתהליך ההכשרות המקצועיות.11 התמחות 

מעשית היא למידה והתנסות מקצועית 

 Education at a glance 2017, OECD 10

�Indicators, 2017
 Strengthening incentive and 11

 implantation of apprenticeships, OECD,
 �2017
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בחברות ובמפעלים, המאפשרת למידה 
והכנה לעולם התעסוקה.12 תהליך זה 
של התמחות מעשית מאפשר לעובד 

לרכוש כישורים מעשיים וניסיון הנדרש 
לתפקיד וכן, מאפשר לחברות לקבל עובד 

מוכשר יותר ובעל ניסיון. יחד עם זאת, 
במדיניות האיחוד האירופי התפתחו, 
עם השנים, שלושה דגמים שונים של 

הכשרה מקצועית שמקורם בשונות של 
הכלכלה הפוליטית ותרבות העבודה בכל 
מדינה.13 בין המודלים העיקריים נמנים: 

המודל הקפיטליסטי של בריטניה, המודל 
הבירוקראטי של צרפת והמודל הדואלי 

של גרמניה. 

בבריטניה בה התפתחה, באופן היסטורי, 
כלכלת שוק חופשי ובה קיימת עדיפות 

לחופש עסקי וכלכלי של חברות ופרטים, 
התפיסה היא שהפרט אחראי על ההכשרה 

שלו וההכשרה מתבצעת בארגונים 
המוכרים על ידי המדינה ומעניקים 

תעודה )Awarding Organization(. חלק 
מהארגונים הם חברות פרטיות, חלקם 

גופים מקצועיים וחלקם ארגוני צדקה.14 
אין תקן אחיד המפרט את תכני ההכשרה 
והשוק מווסת את אופי ההכשרות בהתאם 

לצרכים של חברות וארגונים. קיימת 
הפרדה בין חינוך מקצועי המתבצע בבתי 

ספר באחריות ובמימון המדינה לבין 
הכשרה מעשית המתבצעת בהסכם בין 

שחקנים בשוק החופשי. 

 .OECD, 2017 12

�Cedefop, 2004 13

�Frontier Economics, 2017 14

בצרפת התפתח מודל לפיו המדינה מגלה 
מעורבות גבוהה יותר בהסדרה של שוק 

ההכשרות המקצועיות. כך למשל, המדינה 
מסייעת כספית להכשרות של עובדים 

מרקע חלש יותר. החינוך המקצועי 
מתמקד במספר מוגבל של מקצועות 
שעליהם המדינה מפקחת. בתכניות 

הלימוד מלמדים תכנים כלליים שאינם 
מוגבלים או מתאימים רק לתחום מקצועי 

אחד, אלא סט כישורים הנדרש בכל תחום 
עבודה. התכניות נוטות להתמקד בתכנים 

מקצועיים וחלים בהם שינויים תמידיים 
בהתאם לצרכי השוק. 

בארצות דוברות גרמנית התפתחה 
מערכת קואופרטיבית דואלית של 

 Dual Vocational( הכשרה מקצועית
Training( המתקיימת במקביל למערכת 

האקדמית. למערכת זו מבנה ארגוני 
נפרד ורגולציה עצמאית. במערכת זו 

התלמידים חותמים על חוזה הכשרה עם 
מעסיקים פרטיים ומוקנה להם סטאטוס 

מתמחה. הצעירים נחשבים מבחינה 
חוקית כתלמידים וכפופים לכללי מערכת 

החינוך. להכשרה המקצועית מערך אסדרה 
שמטרתו להבטיח את איכות ההכשרה 
ברמה הלאומית. המעסיקים משלמים 
על ההכשרה והם קובעים את שיטת 

ותכני ההכשרה בחברה, כאשר המדינה, 
ארגוני העובדים והמעסיקים מקבלים 

החלטות משותפות על מאפייני המקצועות 
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הנלמדים. שיתוף הפעולה בין הגופים נועד 
להבטיח שהמקצועות המוכרים פועלים 

במסגרת כללי הרגולציה של הממשלה.15 
המערכת פועלת על-פי העקרונות של 

לימוד תוך כדי עבודה, ניהול עצמי ולימוד 
של מקצוע מעשי. עקרונות אלו מאפשרים 

שילוב של לימוד תיאורטי-מקצועי, 
הכשרה מעשית ורכישת מיומנויות כלליות 

ואישיות ששוק העבודה דורש.

�Hippach-Schneider & Huismann, 2016 15

המודל האמריקאי

בארצות הברית, בשונה מאירופה, מעט 
מאוד תלמידים עוברים הכשרה בתכניות 

של לימוד מעשי. ההכשרה המקצועית 
בארצות הברית סובלת מתדמית שלילית 

ומעלה חששות להסללה של מיעוטים 
וצעירים מרקע כלכלי חברתי חלש. 

הכשרות לעובדים בגילאים לאחר תיכון 
קיימות בעיקר בענף הבנייה. המשרד 
להתמחויות מפקח על תכניות הכשרה 

מקצועית בעבודה ומעניק לתכניות אלו 
הכרה מקצועית, עזרה טכנית ופעילויות 

קידום, אך הממשל הפדראלי לא משתתף 
במימון. מעסיקים, איגודי מעסיקים, 

סוכנויות ממשלתיות והצבא מספקים את 
שירותי ההתמחות.16

�Kuczera & Field, 2013; OECD, 2013 16

2. הכשרות מקצועיות בישראל

בישראל, תחום התעסוקה, ובכלל זה האגף 
להכשרה מקצועית, מנוהל על ידי משרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
)הועבר ביולי 2016 ממשרד הכלכלה(. 

תפקיד האגף הוא לקדם את פיתוח ההון 
האנושי בזיקה לפעילות ולצמיחה כלכלית 

במשק. ההכשרה המקצועית של דורשי 
עבודה בישראל מתקיימת במספר תכניות: 

)1( קורסים להכשרה מקצועית במימון 
מלא המופעלים במרכזי הכשרת יום 

ממשלתיים ובמרכזי הכשרה של זכיינים 

פרטיים )2( תכנית השוברים/וואוצ׳רים- 
מציעה שוברים לסבסוד של שכר הלימוד 
של קורסים להכשרה מקצועית במכללות 

מוכרות )3( תכניות בשיתוף מעסיקים 
כגון תכנית כיתה במפעל והכשרה תוך כדי 

תעסוקה )On the Job training(. תכנית 
ההכשרה נבנית בשיתוף עם המעסיקים 

ובהתאם לדרישותיהם המקצועיות. האגף 
אחראי גם על הכשרת בני נוער באמצעות 

בתי ספר מקצועיים.17

17 אלמסי, 2016�
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מוסד מרכזי העוסק בהשמה מקצועית 
ומפנה מובטלים להכשרה מקצועית הוא 

שירות התעסוקה, מוסד עצמאי שקם 
בשנת 1959 והחל משנת 2016 נמצא אף 

הוא תחת סמכות משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים. שירות התעסוקה 

מפנה דורשי עבודה לקורסים להכשרה 
מקצועית המופעלים ע״י האגף להכשרה 

מקצועית. השירות ניתן באמצעות לשכות 
התעסוקה המקומיות ומוכוון למחפשי 

עבודה, בעיקר למובטלים ומקבלי השלמת 
הכנסה. הקורסים להכשרה מקצועית 

המוצעים בלשכות התעסוקה מתקיימים 
בעיקר במסגרת לימודי יום, במהלך ימות 

השבוע ונמשכים על פני 12-4 חודשים. 
מסגרת הקורסים מקשה על שילוב 

עבודה בזמן הקורס והתלמיד אינו זכאי 
לתמיכה כלכלית בזמן הלימודים )חלק 

מהמשתתפים מקבלים קצבת אבטלה 
בזמן ההכשרה(.18 היעדר תמיכה כספית 

מקשה על סטודנטים להתמיד בלימודים.19 
הקורסים להכשרה מקצועית המוצעים 

בלשכות התעסוקה כוללים 17 מקצועות 

18 בישראל תקופת קצבת האבטלה תלויה בגיל 

המובטל, בגילאי 28-25 יש זכאות לקצבה 
במשך 67 ימים ובגילאי 28-25 למשך 100 ימים, 
כאשר התקופה המקסימאלית הינה 175 יום עבור 
אוכלוסיית בני 45 ומעלה. לאחר תקופה זאת גם 

באם המובטל נרשם ללימודי הכשרה מקצועית 
הוא לא זכאי לקצבה.

19 מנתוני מינהל המחקר במשרד הכלכלה עולה 

כי, כ-49% מהמשתפים בקורסי הכשרה מקצועית 
ציינו כי היה להם קושי לכלכל את עצמם במהלך 

הקורס. )מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה 
מקצועית במסלול מבוגרים יום כשנתיים 

בממוצע מסיום הקורס )בוגרי 2015-2014(, 
פורת, א. והריס, ר. משרד הכלכלה, מחקר 

וכלכלה, 2017(.

המקבילים לענפי התעסוקה והמשק: 
הארחה, חשמל ואלקטרוניקה, מטפלות, 

מתכת ומכונות, מינהל, רכב, בניין 
ועוד.20 ההכשרות המקצועיות המוצעות 

מתמקדות במקצועות בהם יש מחסור 
בעובדים במשק כגון: מתכות, חשמל 
ובניין. במרבית המסלולים המוכרים 

להכשרה מקצועית – תנאי קבלה בסיסי 
הנו 12 שנות לימוד. סיום הקורס והצלחה 
בבחינות הגמר של המשרד מקנות תעודת 

מקצוע המאפשרת השתלבות בעבודות 
מקצועיות במשק. 

הכללת תחום ההכשרות המקצועיות תחת 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים )לשעבר משרד הכלכלה( 

מרמז על תפיסה שונה מהתפיסה הרווחת 
במדינות האיחוד שנסקרו לעיל, בהן 

תחום ההכשרות המקצועיות נמצא לרוב, 
בסמכות משרד החינוך. מבנה ארגוני 

זה משקף את התפישה החברתית 
הנפוצה בישראל, לפיה תחום ההכשרות 
המקצועיות אינו חלק ממערכות החינוך 

20 שם. 
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הנורמטיביות, אלא אמצעי לפיתוח 
תעסוקתי של אוכלוסיות מוחלשות� 

מיצוב זה משפיע, באופן טבעי, על 
איכות שירותי ההכשרות המקצועיות.21 
כך לדוגמא, מורים במסלולי ההכשרה 
המקצועית אינם נדרשים למיומנויות 

פדגוגיות אלא מיומנות מעשית בלבד. 
בהתאם לכך, קהל היעד העיקרי 

להכשרות מקצועיות בישראל הוא דורשי 
עבודה בלתי מקצועיים או בעלי מקצוע 

המבקשים הסבה מקצועית. 

בשנים האחרונות, התקציב הכולל 
שהמדינה מפנה להכשרות מקצועיות ירד 
 22�OECD-והוא נמוך בהשוואה למדינות ה

בשנת 2016, תקציב האגף להכשרה 
מקצועית עמד על כ-873 מיליון ש״ח 

כאשר בשנת 2017 חלה ירידה בתקציב 
האגף והוא עמד על כ-837 מיליון 

ש״ח ובשנת 2018 התקציב עמד על 
כ-852 מיליון ש״ח.23 ההשקעה הכוללת 
בתחום הלימודים המקצועיים בישראל 
היא בהיקף של 06%�0 מהתוצר, פחות 
 OECD-ממחצית מהממוצע במדינות ה

וגם ההוצאה הכוללת על השתתפות פעילה 
בשוק העבודה )שירותי השמה, תמיכה 

במובטלים, ועוד( מאוד מצומצמת. כמו 
כן, בישראל, בניגוד למקובל באירופה, 

התמחות מעשית אינה חלק מתהליך 
ההכשרות המקצועיות. 

�OECD, 2014 21

22 שם.

23 תקציב לשנות התקציב 2018-2017, משרד 

הכלכלה.

2.1  תכניות הכשרה מקצועית למבוגרים 

תכניות הכשרה של האגף להכשרה   2.1.1
מקצועית

האגף להכשרה מקצועית אחראי על ייזום, 
תכנון, פיקוח וביצוע פעולות הכשרה, 

השתלמויות מקצועיות, הסבה מקצועית 
ושדרוג מקצועי בכ-20 ענפים במשק, 

בלמעלה  מ-350 מקצועות מוסדרים 
)ביניהם כ-70 מקצועות בעלי רישוי(. 
במסגרת ההכשרות קיים מגוון מסלולי 

לימוד המותאמים לאוכלוסיות היעד. 
פעילות האגף, הכוללת בתוכה בנייה 

ועדכון תכניות לימוד, הכרה במוסדות 
מכשירים, פיקוח מקצועי, פיתוח אמצעי 

הוראה, בחינות ומתן הסמכה מבוצעת 
באמצעות קורסים במימון האגף וקורסים, 

במימון התלמידים, המפוקחים על ידי 
האגף. למסיימים בהצלחה מוענקת תעודת 
גמר ממשלתית וכן תעודת מקצוע בהתאם 

למקצוע הנלמד.24

2.1.2  תכנית ׳השוברים׳

האגף להכשרה מקצועית מעניק הכרה 
לתכניות חיצוניות להכשרה מקצועית, 

אליהן מופנים מבקשי התעסוקה באמצעות 
שוברים. תכנית זו מציעה סבסוד של שכר 
הלימוד עד 85% מעלות הקורס, במוסדות 

המוכרים. 

24 אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים - האגף להכשרה מקצועית - 
http://employment.molsa.gov.il/About/

Units/Pages/manpowertrainingbureau.
aspx
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תכנית ׳השוברים׳ החלה לפעול בשנת 
2013 ובשנים האחרונות הפכה למסלול 
המועדף על משרד העבודה להכשרות 

מקצועיות. בין השנים 2015-2013 שולש 
מספר השוברים שחילק האגף להכשרה 

מקצועית מ-1,158 ל-3,224 בהתאמה.25 
היתרון בתכנית ׳השוברים׳ הוא בגמישות 

שמסלול זה מציע לתלמיד בבחירת 
המקצוע ובבחירת מקום הלימודים ובכך, 
מעבירים לתלמיד את האחריות על עתידו 
המקצועי. משך הקורסים לא עולה על 12 
חודשי לימוד )כיוון שמטרתם היא שילוב 

תעסוקתי מהיר של המועמדים בשוק 
העבודה(. יש לציין כי השוברים מאפשרים 
לפנות להכשרות מקצועיות הנמצאות תחת 

פקוח ובקרה של משרדי ממשלה אחרים 
ואף הרשמה ללימודי תעודה בפיקוח 
והכרה של המועצה להשכלה גבוהה.

2.2 בתי ספר תיכון מקצועיים

האגף להכשרות מקצועיות אחראי גם 
על בתי הספר המקצועיים. לתלמידי 

בתי ספר תיכון בישראל, החל מכיתה 
ט׳, יש אפשרות לבחור וללמוד בבית 

25 נתונים על הכשרה מקצועית שבאחריות 

המדינה לדורשי עבודה, הכנסת – מרכז המחקר 
והמידע, 2016� 

ספר מקצועי. בתי ספר אלו נמצאים גם 
הם בפיקוח וניהול של משרד העבודה 

והרווחה. מסלולים אלו מאפשרים לבני 
נוער לרכוש מקצוע, תוך התנסות בעולם 

טכנולוגי מתעדכן, באמצעות בתי ספר 
מקצועיים ותוכניות הכשרה המשלבות 

לימודים ועבודה. תכנית ביה״ס המקצועי 
היא ארבע-שנתית ובנוסף קיימים קורסי 
הכשרה מקצועית לתלמידים המצטרפים 

למערכת בכיתה י״א או י״ב. חניך שעומד 
בהצלחה בכל דרישות הלימודים זכאי 

לתעודת גמר ולתעודה מקצועית. התכנית 
מתקיימת לצד לימודי בגרות חלקית ולכן 

אינה ניתנת ליישום במערכת החינוך 
במזרח ירושלים שבה, כאמור, לא נלמדת 

תכנית הבגרות הישראלית. בנוסף לבתי 
ספר מקצועיים, קיימת תכנית לימודים 

בפיקוח משרד החינוך המאפשרת לתלמידי 
החינוך הטכנולוגי להמשיך ללימודי 

תעודת הנדסאי/טכנאי מוסמך או תעודת 
מקצוע במסגרת כיתות י״ג-י״ד. תכנית 

זאת מיועדת לבוגרי בתי ספר בהם לומדים 
בהתאם לתכנית לימודים ישראלית ולכן 

גם היא אינה מיושמת במרבית בתי הספר 
במזרח ירושלים. 
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3. הכשרה מקצועית לאוכלוסייה הערבית בישראל

בשנת 2013, בעקבות המודעות הגוברת 
של ממשלת ישראל ושל החברה האזרחית 

בצורך לקדם שילוב תעסוקתי איכותי 
בקרב החברה הערבית בישראל, הוקמה 

חברת ׳אלפנאר׳ כיוזמה משותפת של 
משרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה, 

ג׳ויינט ישראל וקרן פילנטרופית. חברת 
אלפנאר מפעילה 21 מרכזי הכוון תעסוקתי 

)׳מרכזי ריאן׳( ברחבי ישראל. מטרתם 
של מרכזי ריאן היא להגדיל את הנגישות 

של שירותי התעסוקה לאוכלוסייה 
הערבית, באמצעות מענה המותאם 

למאפייני האוכלוסייה ולחסמים אחרים 
בשוק התעסוקה. במסגרת מרכזי ההכוון 
מתבצעת חשיפה של תכנית ׳השוברים׳ 

לאוכלוסייה הערבית. בשנת 2015 דיווחו 
מרכזי ריאן על מעל 2,500 משתתפים 

בהכשרות מקצועיות וכ-10,000 השמות 
במקומות עבודה בכלל המרכזים בארץ.30 
יחד עם זאת, עולה כי אין מגוון בתחומי 

הלימודים במסגרת הקורסים המוצעים וכי 
מרביתם של הערבים המשתתפים בתכניות 

להכשרה מקצועית במסגרת תכנית 
׳השוברים׳ עוברים הכשרות בתחומי 

ההארחה, מטפלות ובניין.31 

http://www.alfanar.org. :30 מיזם אלפנאר

il/he/content/71
31 שם. 

החברה הערבית בישראל סובלת מאי 
שילוב ראוי בשוק התעסוקה הכללי והיא 

מאופיינת בשיעור השתתפות נמוך של 
נשים בשוק העבודה )שיעור השתתפות 

בשוק העבודה של נשים ערביות בישראל 
בגילאי 64-25, עמד על 35% בשנת 

2016(,26 עם שיעור גבוה של מועסקות 
בתחומי החינוך והבריאות ותת-ייצוג 

שלהן במקצועות האקדמאיים.27 עד 
לאחרונה שיעור ההשתתפות של אזרחים 

ערבים בשירותי ההכשרות המקצועיות 
היה נמוך מאוד. מסקירה כוללת של תחום 

ההכשרות המקצועיות עולה כי בשנת 
2015, מתוך 4,800 בוגרים של קורסים 

להכשרה מקצועית בישראל, רק 200 
משתתפים היו ערבים.28

עקב שיעורי השתתפות נמוכים של 
האוכלוסייה הערבית בתכניות להגדלת 
שיעורי התעסוקה, שהמדינה מפעילה, 

התקבלה, בשנת 2010, החלטת ממשלה 
מספר 1539 – תכנית חומש לפיתוח 

כלכלי של יישובים במגזר המיעוטים 
והוכר הצורך להשקיע משאבים תקציביים 

בכדי להגדיל את השתתפות האוכלוסייה 
הערבית בשוק העבודה ובכך להשפיע על 

התוצר ועל הפריון לנפש.29 

26 השנתון הסטטיסטי לירושלים מהדורה מס׳ 

32, 2018, לוח ז/1, מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות.

27 שנתון הלמ״סֿ, 2017, לוח 12�12�

28 נתוני מינהל התעסוקה במשרד הכלכלה, 2018�

29 אתר משרד ראש הממשלה. 
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פרק א׳: חינוך ושילוב תעסוקתי במזרח 
ירושלים — אתגרים והזדמנויות

פרק זה יתאר את המאפיינים העיקריים 
של אוכלוסיית המחקר ויבחן את 

האתגרים והחסמים העומדים בפני תושבי 
מזרח ירושלים בבואם להשתלב בשוק 

התעסוקה. 

כאמור, המחקר מתמקד בשלוש קבוצות 
אוכלוסיה: צעירים בגיל תיכון, בוגרי 

תיכון שסיימו את לימודיהם ללא מקצוע 
ושאינם מתאימים ללימודים אקדמאיים 

ובוגרי מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים 
ושאינם מוכרים ע״י המועצה להשכלה 

גבוהה בישראל.

א.1. תושבי מזרח ירושלים — רקע פוליטי, כלכלי וחברתי 

מבחינה פוליטית וחברתית-כלכלית, 
ערביי מזרח ירושלים מהווים 

קבוצה מובחנת בתוך כלל החברה 
הפלסטינית – במדינת ישראל, בשטחי 

הרשות הפלסטינית ובפזורה הפלסטינית 
בעולם. שורש ייחודם כקבוצה סוציולוגית 

וגיאוגרפית נעוץ בקורותיהם אחרי 
מלחמת 1948 ובעיקר לאחר מלחמת 1967� 
בעקבות מלחמת השחרור )1948( כשליש 
מערביי ירושלים, בכללם רבים מהאליטה 
הכלכלית והפוליטית של העיר, איבדו את 
בתיהם והפכו לפליטים בגדה המערבית, 

בארצות ערב או במדינות המערב. בנוסף, 
בירושלים המזרחית, הירדנית, הייתה 
נסיגה כלכלית וחברתית. תושבי העיר 

סבלו בתקופת השלטון הירדני )1949-
1967( מחוסר פיתוח ומהזנחה מכוונת של 
השלטון ההאשמי, שהעדיף להעצים, על 

חשבונה, את בירת הממלכה – עמאן.32 
 

ביוני 1967, בעקבות מלחמת ששת הימים 
הורחבו גבולות ירושלים ונוספו לה 

שטחים בהיקף של 70 קמ״ר )38 קמ״ר 
היה שטחה של ירושלים הישראלית עד 

1967(. תוספת שטחים זו אפשרה פיתוח 
כלכלי נרחב בשני העשורים הראשונים, 

ובעקבות זאת לעלייה ברמת השכר 
הממוצעת ולהתרחבות אדירה של השטח 

הבנוי,33 אולם בשנים אלו גם השתרשו 
נורמות של אפליה מוסדית כלפי תושבי 

32 גנחובסקי, 1994�

33 קמחי, 2008�
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מזרח העיר בתחומים רבים: בחלוקת 
התקציבים העירוניים בתחום החינוך 
והקהילה, בפיתוח פיזי וסביבתי של 

המרחב העירוני ובמתן אישורי בנייה 
למגורים ולמבני ציבור.34 בנוסף, מאז 

1967 בחרו תושבי מזרח ירושלים לנקוט 
מדיניות של אי-הכרה ואי-שיתוף פעולה 

ארגוני עם השלטון הישראלי ולכן רובם 
המוחלט לא מצביעים לרשות המקומית 

ואינם מיוצגים במועצת העיר.35 גורם זה 
מעצים עוד יותר את מיצובם הפוליטי 

והכלכלי הנחות ממילא. 

עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה בשנת 
1987, החלה הידרדרות כלכלית במזרח 

ירושלים, שהחמירה בעקבות האינתיפאדה 
השנייה וקריסת הסכמי אוסלו. בשנים 

אלו, כחלק ממדיניות ביטחונית למניעת 
פעולות טרור הוטלו הגבלות תנועה כנגד 
תושבי מזרח העיר בדרכים המחברות את 

מזרח ירושלים לגדה המערבית וסביב 
מזרח העיר הוקמו מחסומי קבע. גישתם 

של תושבי הגדה המערבית לירושלים 
הוגבלה באמצעות סגרים מלאים וחלקיים 

34 עיר עמים, 2016�

35 כהן, 2007�

ובשנת 2004, נוספה גם גדר ההפרדה, 
שהוקמה כדי למנוע זליגת טרור מהגדה 

המערבית, אשר יצרה חיץ פיזי קבוע בין 
העיר לגדה. כתוצאה משורת צעדים אלו 
כלכלת מזרח ירושלים נותקה, בהדרגה, 

משוק הצרכנים ומן העורף הכלכלי 
העיקרי שלה בכפרי הגדה ובעריה. לפי 

דוח שפרסם האו״ם36 תהליכים אלו הביאו 
להתרסקות הכלכלה המקומית במזרח 
ירושלים ולסגירתם של אלפי עסקים 
בעשור הראשון של שנות ה-2000� 

כיום, ערביי מזרח ירושלים37 מהווים 
כ-38% מאוכלוסיית העיר38 והם חיים 

בתנאים של מצוקה כלכלית-חברתית, 
הבאה לידי ביטוי בכמה תחומים: שיעור 

גבוה של משפחות שחיות מתחת לקו 
העוני – 5%�71 בשנת 2016;39 משבר 

במערכת החינוך המתבטא, בין היתר, 
במחסור של כ-3,055 כיתות בבתי הספר; 

בשיעור הגבוה בישראל של נשירה 
מבתי ספר תיכוניים40 ותשתיות עירוניות 
בקריסה כגון: ביוב, מים זורמים ודרכים 

בשכונות מזרח העיר.41 

�UNCTAD, 2013 36

37 במסמך זה מזרח ירושלים היא מונח גיאוגרפי-

פוליטי הכולל את כל השכונות הערביות ואת 
אזורי העסקים והמסחר הערביים שבשטח 

המוניציפלי של ירושלים. בהתאם לכך מערב 
ירושלים היא מרכז העיר המערבית והשכונות 
היהודיות שבשטח המוניציפלי של העיר, גם 

השכונות שנבנו לאחר 1967 מחוץ לקו הירוק. 
38 שנתון סטטיסטי לירושלים מס׳ 32, 2018, 

לוח ג/1, מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
39 שם, לוח ו/1�

40 כ–36% מהתלמידים במזרח ירושלים לא 

מסיימים כיתה י״ב. עיר עמים, 2016�
41 שם.
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החל משנת 2004, עם כישלונם המסתמן 
של הסכמי אוסלו, האינתיפאדה השנייה 

ובניית גדר ההפרדה ניכרות מגמות 
קוטביות בהתנהגות הכלכלית והפוליטית 

של תושבי מזרח העיר: ישראליזציה 
מעשית ובה בעת הקצנה לאומנית ודתית. 

מצוקה כלכלית כתוצאה מהנתק הכלכלי 
של מזרח ירושלים מהעורף הכלכלי של 

הגדה המערבית, הייאוש מאי-יכולתה של 
הרשות הפלסטינית לסיים את השליטה 
הישראלית על שטחי 1967 יצרו תלות 

גוברת של תושבי מזרח העיר במקורות 
תעסוקה ופרנסה במגזר היהודי במערב 

ירושלים וביישובים אחרים בישראל. 
בעקבות זאת השתנו דפוסי הפעילות 

של תושבי מזרח ירושלים ויחסי הגומלין 
בינם לבין מערב העיר ולמרחב הישראלי 

בכללותו. בשנים אלו גברה נוכחותם 
של תושבי מזרח העיר לא רק במקומות 

העבודה במערב ירושלים אלא גם במרחבי 
הצריכה והפנאי.42 הרצון להשתלב בשוק 
התעסוקה הישראלי הביא צעירים רבים 

ממזרח העיר ללמוד עברית ולנסות 
להתקבל למוסדות ישראליים להשכלה 

גבוהה43 ומספר הבקשות של תושבי 
מזרח העיר לקבל אזרחות ישראלית עלה 

מאוד.44 שינוי זה מכונה ׳ישראליזציה 
מעשית׳ בשל העובדה כי גילויי 

ההשתלבות של תושבי מזרח ירושלים 
במרחב הישראלי נובעים מן התלות 

הכלכלית הגוברת בכלכלת ישראל והיעדר 

42 שטרן, 2010�

43 חסון, 2015�

44 חסון, 2012�

אפשרויות או רצון להשתלב בכלכלת 
המגזר הערבי ולא מתוך שינויים בזהות 

הלאומית.

ערביי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה העירוני

תושבי מזרח ירושלים מאופיינים בהשתתפות 
כוללת נמוכה בכוח העבודה. כוח העבודה 

של תושבי ירושלים בשנת 2016 )מגיל 
15( עמד על כ-86,100 איש, שהם כ-28% 

מכוח העבודה הכללי בירושלים לעומת 
שיעור יחסי באוכלוסייה של כ-38%� 

מקור הפער הוא השתתפות נמוכה מאוד 
של נשים ערביות בכוח העבודה – 17% 

בלבד לעומת 62% במגזר היהודי45 – 
ואחוז גבוה של ילדים בני פחות מ-15, 
36% מהאוכלוסייה הערבית לעומת 32% 
מהאוכלוסייה היהודית.46 יחד עם זאת, 

גברים ערבים בירושלים משתתפים בכוח 
העבודה בהיקף גדול יותר מגברים יהודים – 

68% לעומת 60% בהתאמה.

בחינה של חלוקת ענפי הכלכלה וִמשלחי 
היד בין יהודים לערבים בירושלים מעיד 

על המרכיב האתני במבנה הכלכלי 
העירוני. ירושלים מאופיינת בחולשה 

ניכרת במגזר הבנקאות והפיננסים ובתלות 
תעסוקתית מובהקת במגזר הציבורי 

ובמוסדות להשכלה גבוהה. אולם גם בתוך 
המגוון המצומצם של אפשרויות התעסוקה 
בעיר מתגלה מדרג ברור בין האוכלוסיות. 

45 השנתון הסטטיסטי לירושלים מס׳ 32, 

מהדורת 2018, לוח ז/1, מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות.

46 שם, לוח ג/14� 
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תרשים א/1: ערבים תושבי ירושלים, בגילאי העבודה העיקריים )64-25(, לפי בית הספר האחרון 
בו למדו ומגדר, 2015 47

47 שם, לוח ז/11�

בשנת 2016, ענפי הכלכלה העיקריים 
שבהם עבדו שכירים ערבים בשוק 

התעסוקה בירושלים, היו ענפי המסחר 
)17%(, הבנייה )14%(, חינוך )13%(, 
שירותי בריאות, רווחה וסעד )11%(. 

לעומתם ענפי הכלכלה העיקריים שבהם 
עבדו שכירים יהודים הם חינוך )19%(, 

שירותי בריאות ורווחה )16%(, מנהל 
מקומי וציבורי )13%(, מסחר )9%(. 
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מערכת החינוך במזרח ירושלים — נשירה, תשתית רעועה ואי התאמה  א.2. 
לצרכי השוק הישראלי

אחד הגורמים העיקריים למצוקה 
הכלכלית-חברתית הנרחבת במזרח 

ירושלים הוא מצבה העגום של מערכת 
החינוך והאפשרויות המוגבלות להשכלה 

על-תיכונית העומדות בפני צעירים 
מקומיים. בשנת 2015, רק ל-25% מתושבי 

מזרח ירושלים בגילאי 64-25 הייתה 
השכלה אקדמית ו-9% למדו במוסד 

על-תיכוני לא אקדמי )ראה תרשים א/1 
ותרשים א/2(. כלומר, לרוב המכריע של 
האוכלוסייה הבוגרת במזרח ירושלים יש 

השכלה תיכונית ומטה. גורם זה מייצר את 
החסם העיקרי בפני אפשרויות השילוב 
התעסוקתי והפיתוח הכלכלי של תושבי 

מזרח העיר. 
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תרשים א/2: אוכלוסייה בירושלים בגילאי 15 ומעלה לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת 
אוכלוסייה ומגדר, 2015 )באחוזים(48

48 שם, לוח ז/10� 
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בגרות/תווג‘יה

תעודה על תיכונית

תואר אקדמי

נשים
ערביות

גברים
ערבים

ערבים נשים
יהודיות

גברים
יהודים

יהודים

מערכת החינוך העל-יסודית במזרח ירושלים 

אחת מהבעיות החברתיות-כלכליות 
העמוקות והקשות ביותר המזוהות במזרח 

ירושלים היא מצבה הירוד של מערכת 
החינוך העירונית. מערכת זו מאופיינת 
בתשתית פיזית חסרה, שיעורי נשירה 

גבוהים מאד ואיכות ירודה של רמת 
ההוראה. בנוסף, רוב התלמידים במזרח 
ירושלים לומדים לפי תכנית הלימודים 

הירדנית ומסיימים עם תעודת גמר 
תווג׳יה שלא תואמת את הצרכים של שוק 

ההשכלה והתעסוקה הישראלי. 

לפי נתוני מחלקת החינוך )מנח״י( 
בעיריית ירושלים בשנת תשע״ו - 

2015/16 - למדו בירושלים 110,600 
תלמידים במערכת החינוך במזרח 

ירושלים, מתוכם 42% בתי ספר של 
החינוך הרשמי )עירוני(; 42% בבתי ספר 

של החינוך המוכר שאינו רשמי )מוכש״ר( 
ו-16% במערכת החינוך הפרטית הלא-

מוכרת.50,49 המערכת הרשמית נמצאת תחת 
פיקוח מלא של העירייה ומשרד החינוך. 

49 בית ספר רשמי – מנוהל על ידי המדינה או 

הרשות המקומית. מקבל 100% מימון. בית-ספר 
מוכר שאינו רשמי – אינו נמצא בבעלות המדינה, 

אלא בבעלות גופים פרטיים )למטרות רווח או 
שלא למטרות רווח(. הם פועלים תחת רישיון 

והכרה של משרד החינוך וממומנים חלקית על-
ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות. הרשויות 

מפקחות עליהם באופן חלקי�
50 פרץ, ר. מערכת החינוך במזרח ירושלים: 

תמונת מצב תשע״ו, המחלקה לפיתוח, תכנון 
ובקרה, מנהל החינוך, עיריית ירושלים, 2016, 

עמ׳ 5� 
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תרשים א/3: התפלגות תלמידים בבתי ספר תיכון במזרח ירושלים לפי מערכות החינוך, תשע״ו 

שיעור נשירה גבוה

אחד הכשלים המרכזיים בחינוך במזרח 
ירושלים הם אחוזי התמדה נמוכים. 

בחינוך הרשמי והמוכש״ר אחוז הנשירה 
הכולל בין כיתות ט׳-י״ב במזרח ירושלים 

מגיע ל-29% )לעומת 3% בשאר חלקי 
העיר, ו-5% במגזר הערבי-ישראלי(.51 
בשלבים אלו אחוז הנשירה בקרב בנות 

51 שם, 10�

בתי ספר מוכרים 
שאינם רשמיים

42%

בתי ספר עירוניים
42%

בתי ספר 
לא מוכרים 

16%

הוא 22% ונמוך מזה שבקרב הבנים – 
34%. עיקר הנשירה מתרחשת במעבר 

מחטיבת הביניים לתיכון. מנתוני העירייה 
עולה שבמערכת החינוך הרשמי במזרח 
ירושלים במעבר לכתה י׳, נשרו, בשנת 

תשע״ו, 31% מהתלמידים, במעבר לכתה 
י״א נשרו % 16 מהתלמידים ובמעבר לכתה 

בתי ספר במערכת המוכש״ר מתוקצבים 
על ידי משרד החינוך ונמצאים תחת פיקוח 

מסויים של המשרד, אך לא נמצאים תחת 
פיקוח העירייה. בין בתי הספר במוכש״ר 

קיימת שונות רבה – חלקם איכותיים 
מאוד ומיועדים לאוכלוסייה מבוססת 
וחלקם בתי ספר מקצועיים המיועדים 
לתלמידים חלשים שנפלטו מבתי ספר 

עיוניים במערכת הרשמית. במערכת 
החינוך הלא-מוכרת נמצאים בעיקר בתי 

ספר של מוסדות הוואקף המשוייכים 
למשרד החינוך של הרשות הפלסטינית; 

מוסדות פרטיים )בעיקר נוצריים( 
יקרים ומוסדות אונר״א – הקולטים את 

האוכלוסייה החלשה ביותר לכיתות א׳-י׳ 
ולא מעניקים תעודות גמר. 
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תרשים א/4: שיעורי הנשירה במערכת החינוך במזרח ירושלים, תשע״ו54

54 פרץ, שם.

י״ב נשרו 14% מהתלמידים. סך הכל, 
בשנה אחת נושרים מעל 1,300 תלמידים 

ממערכת החינוך במזרח ירושלים.52 
כתוצאה מכך כיום, כ-14,700 איש, שהם 

22% מהאוכלוסייה הערבית בירושלים 
בגילאי העבודה העיקריים )64-25(, 

הם בעלי השכלה של בית ספר יסודי או 
חטיבת ביניים.53 אחת הסיבות לשיעורי 

52 שם. 

53 השנתון סטטיסטי לירושלים, מס׳ 32, 2018, 

לוח ז/11, מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

הנשירה הגבוהים היא היעדר מערכת 
המותאמת לתלמידים שלא יכולים לגשת 

לבחינת התווג׳יה. כלומר, אין מסלולי 
לימוד חלופיים לתלמידים כגון בתי ספר 

מקצועיים. לכן, ללא אופק תעסוקתי 
איכותי תלמידים אלו אינם רואים ערך 

בהישארות במערכת החינוך ובתעודת 12 
שנות לימוד. 

 

14%
16%

31%

בין כיתות י“א ל-י“בבין כיתות י‘ ל-י“אבין כיתות ט‘ ל-י‘

תכנית הלימודים ובעיית השפה

כ-95% מהתלמידים במזרח ירושלים 
לומדים על-פי תכנית הלימודים 

הפלסטינית-ירדנית וניגשים לבחינת 
התווג׳יה. בתכנית זו לא לומדים עברית 

ותכנית הלימודים מורכבת מתכנים 
שאינם תואמים את התרבות והנורמות 
הישראליות והרגלי הלמידה במוסדות 

אלו לא מתאימים למקובל במוסדות 
להשכלה גבוהה בישראל. תכנית התווג׳יה 

נחלקת למסלול הומאני וריאלי. המסלול 
הריאלי נחשב יוקרתי וקשה יותר. מחזור 
התלמידים בכיתות י״ב במזרח ירושלים, 
בשנת 2015 , עמד על 5,226 תלמידים. 

מתוכם 50% סיימו ללא תעודת גמר, 48% 



24

הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

25

תשתית פיזית לקויה

בשנים האחרונות חל גידול מתמיד במספר 
התלמידים הלומדים במערכת החינוך 

המוכר שאינו רשמי במזרח ירושלים,58 
אשר מנוהלת על ידי עמותות חינוך 

פרטיות, שנמצאות תחת פיקוח ממשלתי 
חלקי בלבד. במערכת חינוך זו קיים 

המחסור המשמעותי ביותר בתשתיות 
פיזיות, המבנים ארעיים, ללא מיזוג או 
חימום ואיכות ההוראה בהם נמוכה. לפי 

עיריית ירושלים, בשנת 2016 היה מחסור 
של 1,938 כיתות לימוד תקניות במזרח 

ירושלים. קצב הבנייה של כיתות חדשות 
נמוך מאוד ועומד על ממוצע של 37 

כיתות לשנה, מאז שנת 2001�59 העדרה 
של תשתית פיזית נאותה פוגעת באופן 
ניכר באיכות ההוראה וביכולת הלמידה 

וההתמדה של התלמידים.60 

58 פרץ, שם. 

59 טטרסקי, א. ומימון, א. דוח חינוך ירושלים 

המזרחית: חמישים שנים של הזנחה, עיר-
עמים, אוגוסט 2017�

60 וורגן, י. מערכת החינוך במזרח-ירושלים: 

כיתות לימוד ותוכניות לימודים, הכנסת – 
מרכז מחקר ומידע, 10 במאי 2010�

היו זכאים לתעודת תווג׳יה, ו-2% לתעודת 
בגרות ישראלית. בעוד שיעורי ההצלחה 

בבחינות התווג׳יה עמדו על כ-62%, 
שיעורי ההצלחה בבגרות נמוכים מאוד 

ועמדו על 12% בלבד.55

העובדה שלרוב הניכר של תושבי מזרח 
העיר תעודת גמר שאינה ישראלית 
פוגעת בסיכויי ההשתלבות שלהם 

במוסדות ישראליים להשכלה גבוהה 
ובהשתלבות במשרות איכותיות בשוק 

התעסוקה הישראלי. בשנים האחרונות, 
עושה עיריית ירושלים מאמצים להרחיב 

את מספר המסלולים ללימוד לבגרות 
ישראלית במזרח ירושלים. בעקבות 

מאמצים אלו עלה במעט שיעור התלמידים 
הניגשים לבגרות בין שנות הלימוד תש״ע 

לתשע״ז – מ-369 ל-544 תלמידים.56 
בקרב ארגוני ההורים ומנהלי בתי הספר 

במזרח ירושלים קיימת התנגדות פוליטית 
להכנסת תכני הבגרות הישראלית לבתי 

הספר ועקב כך קיים קושי להרחיב 
את כמות הניגשים לבחינות הבגרות 

הישראליות.57 

55 שם, 15�

56 שם, 15�

57 חסון, נ. זינוק של 60% ב-4 שנים בלומדים 

לבגרות ישראלית במזרח ירושלים, הארץ, 
�30�4�2015
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א.3. ערביי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה העירוני

במזרח ירושלים הגברים הם המפרנסים 
היחידים או העיקריים, ולכן קיים תמריץ 

גבוה ליציאה לעבודה, ללא קשר לרמת 
ההשכלה או המקצוע. יחד עם זאת, ניתן 

לראות כי באופן יחסי שיעור המועסקים 
הגבוה ביותר נמצא בקרב בעלי תעודה 

מקצועית על-תיכונית, במקום השני 
בוגרי תיכון עיוני ורק בסוף בעלי השכלה 

אקדמית. בתחתית ובהפרש ניכר יותר, 
בעלי השכלה יסודית או חטיבת ביניים. 
לעומת זאת, בקרב הנשים הערביות יש 

עלייה מובהקת בשיעור ההשתתפות בכוח 
העבודה ככל שרמת ההשכלה עולה. 

מכאן שמרבית הנשים המועסקות במזרח 
ירושלים הן בעלות השכלה על-תיכונית, 

עובדה המסבירה את שילובן בענפי 
החינוך והבריאות. יש לציין שהשתתפות 

בכוח העבודה אינה מעידה על התאמה 
תעסוקתית בין רמת השכלה למשלח יד 

בפועל.
 

כוח העבודה של ערבים תושבי ירושלים 
בשנת 2016 )מגיל 15 ומעלה( עמד על 

כ-86,100 איש, שהם כ-28% מכוח 
העבודה הכללי בירושלים. שיעור 

ההשתתפות של גברים ערבים )בקרב בני 
64-25( בכוח העבודה עומד על 84% 

ובקרב נשים על22%, לעומת 75% ו-80% 
בקרב יהודים בירושלים )בהתאמה(.61 

אחד הכשלים החברתיים-כלכליים במזרח 
ירושלים הוא היעדר קשר בין השכלה 

לתעסוקה. בקרב גברים הקשר בין השכלה 
לתעסוקה אינו לינארי )תרשים א/3(. 

בקרב הגברים הערבים אין הבדל ניכר 
בהשתתפות בכוח העבודה בין גברים 

משכילים ללא משכילים. למעשה, שיעור 
ההשתתפות בכוח העבודה של בעלי 

השכלה אקדמית מעט נמוך יותר מאשר 
בעלי תעודה על-תיכונית או תעודה 

של 12 שנות לימוד. במרבית בתי האב 

61 השנתון הסטטיסטי לירושלים מס׳ 32, 

מהדורת 2018, לוח ז/1, מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות.
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תרשים א/5: מועסקים ערבים בירושלים בגילים 64-25 )גילי העבודה העיקריים( לפי מגדר, שיעור 
השתתפות בכוח העבודה וסוג בית הספר האחרון בו למדו, 2015 62

62 עיבודים לנתוני הלמ״ס.

אבטלה ושכר

בשנת 2016, שיעור האבטלה בקרב 
גברים ערבים בגילאי העבודה בירושלים 

היה 5%, שיעור נמוך משיעור האבטלה 
בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר )6%(.63 

עם זאת, עיבוד של נתוני הלמ״ס משנת 
2016, מצביע על כך שהשכר החודשי 

הממוצע לשכיר ערבי בירושלים עמד על 
5,847 ש״ח בלבד, לעומת 8,679 ש״ח 
שכיר ירושלמי ו-8,060 ש״ח לשכיר 

ערבי ישראלי.64 אחד הגורמים המרכזיים 
לפערי השכר הוא פערי ההשכלה בין 

האוכלוסיות.

63 שם, לוח ז/1� 

64 הזמנה של עיבוד מיוחד לנתוני הלמ״ס, 2016� 

חלוקה לענפי כלכלה ומשלחי יד

מבט על חלוקת ענפי הכלכלה וִמשלחי היד 
בין יהודים לערבים בירושלים מעיד על 

המרכיב האתני במבנה הכלכלי העירוני. 
ירושלים מאופיינת בחולשה ניכרת במגזר 

הבנקאות והפיננסים ובתלות תעסוקתית 
מובהקת במגזר הציבורי ובמוסדות 

להשכלה גבוהה. אולם גם בתוך המגוון 
המצומצם של אפשרויות התעסוקה בעיר 
ניכר מדרג ברור בין האוכלוסיות. בשנת 

2015 ענפי הכלכלה העיקריים שבהם עבדו 
שכירים ערבים בשוק התעסוקה בירושלים 

היו ענפי הבנייה )15%(, המסחר )14%(, 

78%

92%94%89%89%

4%
14%

0%

30%

47%

אקדמי על תיכוני תיכון 
מקצועי

תיכון 
עיוני 

בית ספר 
יסודי 

וחטיבת 
ביניים 
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שירותי הניהול והתמיכה )תחזוקה וניקיון( 
)13%(, אירוח ואוכל )10%(. לעומתם ענפי 

הכלכלה העיקריים שבהם עבדו שכירים 

יהודים הם חינוך )19%(, שירותי בריאות 
ורווחה )14%(, מסחר )10%( ומנהל מקומי 

וציבורי )9%( )תרשים א/4(. 

תרשים א/6: שכירים בירושלים לפי ענפי כלכלה נבחרים וקבוצת אוכלוסייה, 2015

מקור: המוסד לביטוח לאומי, 652017 
 

65 שם.

3%

19%

14%

9%

6%

6%

3%

5%

6%

2%

10%

2%

0%

5%

1%

8%

9%

4%

13%

3%

1%

1%

10%

8%

14%

16%

1%

6%

0% 10% 20%

ערביםיהודים

תעשייה, כרייה וחציבה

אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר

בינוי

מסחר סיטונאי, קמעונאי ותיקונים

תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

שירותי אירוח ואוכל

מידע ותקשורת

שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

פעילויות בנדל“ן

שירותי ניהול ותמיכה

מנהל מקומי, ציבורי, ביטחון וביטוח לאומי

שירותי בריאות, רווחה וסעד

חינוך

אמנות, בידור ופנאי

לי
לכ

 כ
ף

ענ

% מכלל המועסקים

5% 15%



28

הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

29

אחד המאפיינים הבולטים בשוק התעסוקה 
של ערביי מזרח ירושלים הוא הפער בין 

המגדרים בהשתתפות בתעסוקה ובחלוקה 
לענפי כלכלה. בתוך כוח העבודה הערבי 

בירושלים יש חלוקה מגדרית ברורה 
בין ענפי כלכלה. על-פי נתוני השנתון 

הסטטיסטי לירושלים, בשנת 2015 בעוד 
שנשים ערביות הועסקו בירושלים בעיקר 

בענפי חינוך, בריאות, מסחר, רווחה 
וסעד; גברים ערבים הועסקו בעיקר 

בענפי מסחר, בנייה, תחבורה, ושירותי 
אירוח ומזון )תרשים א/5(. השונות 

המגדרית בכוח העבודה של תושבי מזרח 
ירושלים בולטת גם בהבדל בין משלחי 

היד הרווחים בקרב גברים ונשים: מרבית 
הנשים המועסקות עובדות בִמשלחי יד 
הדורשים השכלה על-תיכונית, ואילו 

הגברים מועסקים בעיקר בעבודות שאינן 
דורשות הכשרה מקצועית או השכלה 

)תרשים א/6(. 

תרשים א/7: מועסקים ערבים תושבי ירושלים לפי ענפי כלכלה נבחרים, 2015

א.4. תעסוקה ומגדר
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תרשים א/8: מועסקים ערבים תושבי ירושלים לפי משלחי יד, 2015

נשים ערביות בשוק התעסוקה בירושלים

שיעור התעסוקה של נשים ערביות 
במזרח ירושלים נמוך באופן משמעותי, 

גם בהשוואה לשיעור התעסוקה של נשים 
ערביות בישראל. בשנת 2016, עמד שיעור 

הנשים הפלסטיניות המשתתפות בכוח 
העבודה בירושלים, בטווח הגילים 64-25, 

על 22% בלבד,66 לעומת 35% בקרב נשים 
ערביות בישראל.67 

66 השנתון הסטטיסטי לירושלים מס׳ 32, 

מהדורת 2018, לוח ז/1, מכון ירושלים למחקרי 
מדיניות. 

67 שם

בשנים האחרונות פעלה ממשלת ישראל 
להעלאת שיעור התעסוקה בישראל בכלל 

ובקרב נשים ערביות בפרט. בין היתר, 
קבעה הממשלה יעדי תעסוקה רב-שנתיים 

והפעילה כלי מדינות שונים על מנת 
לתמרץ את היציאה לעבודה. ואכן, שיעור 

התעסוקה הכללי עלה בעשור האחרון, 
וכך גם שיעור התעסוקה של נשים ערביות 
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בישראל אשר עמד לפני כעשור על 
4%�23�68 עם זאת, בקרב נשים ערביות 

בירושלים לא ניכר שינוי משמעותי 
בשיעור התעסוקה בשנים האחרונות והוא 

נותר סביב ה-20%� נראה כי הכלים 
שהופעלו אינם משיגים את ההשפעה 

הרצויה בקרב תושבות מזרח ירושלים, 
אם בשל יישום לא מספק שלהם 

בעיר ואם בשל חוסר התאמה שלהם 
לאוכלוסייה הספציפית, נוכח החסמים 

הייחודיים לה שנסקרו לעיל: חסם 
השפה ואחוזי נשירה גבוהים ממערכת 

החינוך.

68 דו״ח הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה, 

http://www�boi�org�il/ :12 2010, עמ׳
deptdata/papers/paper19h�pdf

בפני נשים ערביות עומדים חסמים 
נוספים: מסקר שהועבר במרכז ׳ריאן׳ 
להכוון תעסוקתי לאוכלוסייה הערבית 
בשכונת בית חנינא עולה, כי כ-75% 

מהנשים שפנו למרכז מעדיפות לעבוד 
במזרח העיר )לעומת 25% מהגברים(, 

כאשר הסיבה העיקרית לכך קשורה 
לתחושה של מצב ביטחוני ואישי. 

כמו כן עולה כי נשים ערביות רבות נוטות 
לעזוב את מקום עבודתן או להפסיק את 

לימודי ההכשרה המקצועית כאשר הן 
מתחתנות. 

לסיכום, שרשרת כשלים שתחילתה במערכת החינוך במזרח ירושלים - 
היוצרים תנאים של תת-השכלה נרחבת במזרח ירושלים - ועד שילוב לקוי 

בשוק התעסוקה העירוני מקבעים את מקומם הנחות של ערביי מזרח ירושלים 
בשוק התעסוקה העירוני ולפערי שכר משמעותיים בין יהודים לערבים. מצב 
זה התאפשר בשל העדר מדיניות, הזנחה של תשתיות החינוך והבנייתה של 

מערכת כלכלית היררכית ומקוטבת בין יהודים לערבים בעיר מאז איחודה. לצד 
זאת, בעשור האחרון אנו עדים לשינוי חיובי הן ביחס של המערכת העירונית 

והממשלתית אל מערכת החינוך והתעסוקה במזרח העיר והן ברצון גובר 
להשתלבות של תושבי מזרח ירושלים במערכות הישראליות. למרות הקושי הרב 

בהתמודדות עם הפערים הגדולים שנוצרו במהלך חמישים השנים האחרונות, 
אנו רואים בתהליכים אלו הזדמנות משמעותית לשינוי חיובי ואפשרות לפיתוח 
כלכלי-חברתי במזרח העיר. לשיקום והסדרת מערך ההכשרות המקצועיות יש 

תפקיד מרכזי בהנעת תהליכים אלו. 
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פרק ב׳: מסלולים להכשרה מקצועית עבור 
תושבי מזרח ירושלים — מיפוי המצב הקיים 

והמלצות לשיפור

על רקע הכשלים המובנים במערכת 
החינוך של מזרח ירושלים והמצוקה 

הכלכלית-חברתית המאפיינת את כלל 
האוכלוסייה, בולט הצורך במסגרות 

איכותיות להכשרה מקצועית שעשויות 
לתת מענה תעסוקתי הן לציבור הנושרים 

ממערכת החינוך והן לבוגרי תיכון ללא 

השכלה אקדמית. להלן נסקור את שלושת 
המסלולים העיקריים הקיימים כיום 

להכשרה מקצועית עבור תושבי מזרח 
ירושלים: בתי ספר מקצועיים, מכללות 
פרטיות וציבוריות במזרח ומערב העיר 
והכשרות מקצועיות של משרד הכלכלה 

ושירות התעסוקה. 

ב.1. בתי ספר מקצועיים וטכנולוגיים 

לצד המשבר החריף במערכת החינוך 
העירונית במזרח ירושלים והשתלבות 

מועטת של בוגרים בלימודים במוסדות 
להשכלה גבוהה, קיים גם תת פיתוח 

בתחום החינוך המקצועי התיכוני. נכון 
לשנת 2015, רק 2% מקרב האוכלוסייה 

הערבית בירושלים בגילאי העבודה 
העיקריים )64-25( למדו בבתי ספר 

תיכון חקלאיים או מקצועיים.69 שיעור 
זה מצביע על העדרה של תשתית הכשרה 

מקצועית אשר עשויה הייתה למנוע 
נשירה מחד, ולפתח יכולות תעסוקתיות 
בקרב תלמידים רבים שאינם מתאימים 

או מעוניינים בהשכלה אקדמית, מאידך. 

69 עיבוד לנתוני הלמ״ס. 

בשנים האחרונות נעשים מאמצים מצד 
הרשויות הישראליות לפתח מסלולים 

טכנולוגיים ובתי ספר להכשרה מקצועית. 

בשנת 2016 הקים משרד הכלכלה, 
באמצעות האגף להכשרה מקצועית 

ובשיתוף עם עיריית ירושלים, שני בתי 
ספר מקצועיים לנוער בשכונת בית חנינא. 

בתי הספר מנוהלים על ידי רשת החינוך 
׳סחנין׳. בבית הספר לבנות לומדות 300 

תלמידות, ובבית הספר לבנים לומדים 
200 תלמידים. בבית הספר לבנות מוצעים 
מסלולי לימוד באופטיקה, וטיפול ועיצוב 
שיער. בבית הספר לבנים מוצעים מסלולי 
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לימוד בחשמלאות, תחזוקת מחשבים 
וסמארטפונים. בחירת תחומי הלימוד 
להכשרה המקצועית התקבלה על ידי 

מינהל החינוך הערבי בעיריית ירושלים 
והתבססה על ׳זיהוי הצרכים מהשטח׳.70

בשנת 2016, החלה עיריית ירושלים 
ביישום תכנית לשילוב מסלולי הכשרה 

מקצועית עם לימודי בגרות לצד לימודי 
תווג׳יה )הכרה של משרד החינוך ומשרד 

הכלכלה(. יישום תכנית זאת נתקל 
בקשיים בעיקר בשל מחסור בתשתיות 

לסדנאות ובציוד הנדרש ללימודים 
מקצועיים ובעקבות התנגדות של תושבי 

מזרח ירושלים ליישום תכנית לימודים 
ישראלית. התכנית יושמה בשמונה בתי 

ספר הומאניים במזרח ירושלים, בהם 
קיימות 18 מגמות של לימודים מקצועיים. 

התלמידים יכולים לבחור אחד משלושה 
מסלולים: תעודת בגרות ישראלית עם 

21 יחידות בגרות, תעודה טכנולוגית עם 
14 יחידות בגרות ותעודה עם 8 יחידות 

בגרות. בשנת תשע״ח למדו במסלולים 
הטכנולוגיים, בסך הכל, 540 תלמידים 

המהווים כ-1% מכלל התלמידים 
במערכת החינוך העירונית במזרח 

ירושלים.

במערכת המוכש״ר ובמערכת הפרטית 
קיימים בתי ספר מקצועיים נוספים 

שקולטים תלמידים שנפלטו מהמערכת 
העירונית. בין בתי ספר אלו ניתן 

70 ראיון עם גדעון בן זקן, מנהל האגף להכשרות 

מקצועיות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים. 

לציין את בתי הספר של רשת עמל 
ורשת סחנין בעטרות ובית הספר 

לאומנויות בשייח ג׳ראח. לפי הערכתנו, 
סך הכל כ-1,500 תלמידי תיכון במזרח 

ירושלים לומדים בבתי ספר מקצועיים או 
במסלולים מקצועיים בבתי ספר הומאניים 

)כ-5% מכלל התלמידים בגילאי תיכון(. 

לסיכום ניתן לומר כי מערכת החינוך 
המקצועית במזרח ירושלים מצומצמת 

בהיקפה ועד היום לא סיפקה אלטרנטיבה 
ראויה לנושרים מהלימודים התיכוניים 

העיוניים. בשנים האחרונות נעשתה 
השקעה מחודשת של ממשלת ישראל 

ועיריית ירושלים בהקמת בתי ספר 
מקצועיים והקמת מסלולים מקצועיים 

ייעודיים. יש לחזור ולבחון, בשנים 
הקרובות, את תוצאות ההשקעה המבורכת. 

אולם, לצד השינויים יש לתת את הדעת 
לשתי נקודות: ראשית - פריסתם של 

בתי הספר המקצועיים במזרח ירושלים 
אינה מאוזנת ומותירה את שכונות דרום 

מזרח העיר בחוסר של תשתיות חינוך 
מקצועיות. כמו כן, כפי שנסקר לעיל, 

מרבית התוכניות החדשות משולבות 
במאמץ לקידום הבגרות הישראלית במזרח 

ירושלים. לאור ההתנגדות הפוליטית 
המתמשכת במזרח ירושלים להחדרת תכני 

הבגרות הישראלית, יש לשקול לאפשר 
גם מסלולים להכשרה מקצועית כחלק או 

לצד תכנית הלימודים הירדנית הקיימת 
)התווג׳יה(.
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טבלה ב/1: רשימת מגמות טכנולוגיות תשע״ז ותשע״ח – 2017/18

 מספרמגמהבית הספר
מגמה

 מס׳ חדשות קיימות
תלמידים

 מקיף בית חנינה -
אבן כלדון

 אומנות הבישול
והאפייה המלונאית

25תשע״ח 3410

65 תשע״ו2030עיצוב שיער וטיפוח חןראס אל עמוד בנות

50 תשע״ז2510הגיל הרך

15תשע״ח 3310מערכות בקרה ואנרגיהבית חנינה בגרות

 ראס אל עמוד
לבנים

0תשע״ח 1030מכונאות רכב

0תשע״ח 1040חשמל הרכב

20תשע״ח 2030עיצוב שיער וטיפוח חןעבדאללה בנות

55 תשע״ז2510גיל רך

20תשע״ח 1610ביוטכנולוגיהמדע וטכנולוגיה

 הנדסת אלקטרוניקה
 ומחשבים

40 תשע״ז1140

30 תשע״ז1410הנדסת תוכנה

20תשע״ח 1610ביוטכנולוגיהבית צפאפא

25תשע״ח 1920ניהול מילונאי

25תשע״ח 3510תקשוב

25תשע״ח 3510תקשובשועפאט

25תשע״ח 2510גיל רךצור באהר לבנות

18 תשע״ו2030עיצוב שיער וטיפוח חןאפאק

12תשע״ח  רובוטיקה

12 תשע״ז2510גיל רך

58 תשע״ה3310מערכות בקרה ואנרגיהמקיף אבן רושד

540סה״כ
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ב.2. מכללות פרטיות להכשרה מקצועית במזרח העיר

הנלמד. רובם מועסקים בירושלים, בעיקר 
בקופות החולים ובגני ילדים.

דוגמא נוספת היא מכללת חיפה. המכללה 
הוקמה בשנת 2009 בתמיכת משרד 

הכלכלה. הקורסים הנלמדים במכללה 
הם: מזכירות רפואית וטיפול לגיל הרך. 
במכללה 60 תלמידים. משך הלימודים 

הוא 13 חודשים וכולל לימודי עברית 
במשך 3 חודשים. עלות שכר הלימוד 

10,000 ש״ח. בנוסף, התכנית להכשרת 
מטפלות לפעוטות כוללת 400 שעות 

התמחות ללא תשלום ובחלק ממקומות 
העבודה המתמחות נדרשות לשלם עבור 

ההתמחות. בעבר נעשה ניסיון לפתוח 
קורסים בתחומי לימוד אחרים כדוגמת 
קורס שיווק וקידום מכירות, אולם הם 

נסגרו בשל מיעוט נרשמים. 

מרבית הסטודנטים במכללה הן נשים, 
בגילאי 19-18, אשר סיימו תיכון ללא 

תעודת גמר או עם תעודת גמר בציונים 
נמוכים. בוגרי המכללה מתקשים להשתלב 

בשוק העבודה בתום לימודיהם שכן 
השוק במזרח ירושלים מוצף במטפלות 

ובמזכירות רפואיות. חלק מבוגרי 
המכללה מועסקים במזרח העיר. לפי 

נתוני המכללה, כשליש מבוגרות המכללה 
בתחום טיפול בגיל הרך מוצאות עבודה 
בסיום הלימודים. בוגרי מגמת מזכירות 

רפואית נקלטים פחות בשוק העבודה 
)בעיקר בקופות חולים במזרח ירושלים, 

ומעט מהם בבתי חולים(. משך הלימודים 

גורם מרכזי בפיתוח ההכשרות המקצועיות 
במזרח ירושלים הוא מכללות פרטיות. 
בשנת 2017, פעלו במזרח ירושלים 

כ-21 מכללות פרטיות להכשרה 
מקצועית למבוגרים� 

מרבית המכללות נמצאו במע״ר )מרכז 
עסקים ראשי( המזרחי. תחומי הלימוד 
הנפוצים ביותר במכללות הם: מזכירות 
כללית, מזכירות רפואית, חשבות שכר 

וחינוך לגיל הרך. תחומים נוספים נפוצים 
כוללים: קוסמטיקה, ספרות, נהיגה 

מקצועית, רפואה משלימה וחשמלאות. 

המכללה הגדולה ביותר במזרח ירושלים 
היא מכללת אנואר שהוקמה בשנת 2006 
בתמיכת משרד הכלכלה. במכללה נלמדים 

קורסים במקצועות הבאים: מזכירות 
רפואית, הוראה, מטפלות למעונות 

יום וגננות, הנהלת חשבונות, טכנאות 
למכשירים מדויקים, שיווק ועברית 

תעסוקתית – לימודי עברית בסיסית 
לצורך השתלבות בעולם התעסוקה. 

המקצועות המבוקשים ביותר הם מזכירות 
ומטפלות. המכללה מפעילה 23 קורסים 

בשנה ובכל קורס לומדים כ-25 סטודנטים 
)סה״כ כ-500 סטודנטים בשנה(. 

הלימודים מתקיימים בשפה העברית. 
בנוסף, המכללה מפעילה תכניות שת״פ 

עם המרכז לטיפוח יזמות )מט״י( במטרה 
לסייע לסטודנטים יזמים להקים עסק 

עצמאי. לדברי הנהלת המוסד כ-70%-
75% מהבוגרים מוצאים עבודה במקצוע 



3435

ור
יפ

לש
ת 

צו
מל

וה
ם 

קיי
 ה

צב
המ

וי 
יפ

 מ
— 

ים
של

רו
ח י

זר
 מ

בי
וש

 ת
ור

עב
ת 

עי
צו

מק
ה 

שר
הכ

 ל
ים

ול
סל

 מ
ב׳:

ק 
פר

וההתמחות מהווים אתגר כלכלי משמעותי 
בגלל הקושי לשלב עבודה עם לימודים. 

דוגמא לתחום ייחודי של הכשרה מקצועית 
היא מכללת ׳ריאן׳ לרפואה משלימה� 

המכללה הוקמה בשנת 2011 בתמיכת 
משרד הכלכלה. במכללה נלמדים קורסים 
בתחום הרפואה המשלימה: רפואה סינית, 
רפואה טבעית, פיזיותרפיה רפואית ועוד. 

משך הלימודים בין שנה לארבע שנים. 
במכללה לומדים 30-20 סטודנטים, 

המתקבלים אך ורק עם תעודת 12 שנות 
לימוד. הלימודים במכללה מתקיימים 

בשפה הערבית. בוגרי המכללה מקבלים 
תעודה המוכרת ע״י האיגודים המקצועיים 
הרלוונטיים בישראל וההכשרה מתבצעת 

בבתי החולים ובמרכזי מרפאות של 
מכללת ׳ריאן׳. המכללה מסייעת לבוגרים 

להשתלב בעבודה ומדיווחי ההנהלה, 
רוב הבוגרים מוצאים עבודה במוסדות 

ומרכזים רפואיים בירושלים.

כשלים בשוק ההכשרות הפרטיות במזרח 
ירושלים

הכרה והסמכה: נושא ההכרה   .1
וההסמכה הוא האתגר המרכזי בשוק 
המכללות הפרטיות במזרח ירושלים. 

רק שמונה מהמכללות הפועלות 
במזרח ירושלים מפוקחות על ידי 
האגף להכשרה מקצועית במשרד 

הרווחה. יש לזכור כי בוגרי מכללות 
בהן נלמדים קורסים שאינם בפיקוח 

ובהכרה של משרד הרווחה לא יכולים 
לקבל תעודת מקצוע של המשרד 

ולעסוק בתחום הכשרתם. לעיתים, 
מכללות, בהן קורס אחד בלבד מוכר 

ע״י משרד הרווחה, מציגות לתלמידים 
גם קורסים אחרים כמוכרים. כתוצאה 

מכך, גם כאשר התלמידים מסיימים 
בהצלחה את הקורס הם אינם זכאים 

לתעודת מקצוע מוכרת. בנוסף, 
בכדי להתקבל ללימודי תעודה יש 

לעמוד בתנאי סף של 12 שנות לימוד. 
מראיינות שקיימנו לצורך מחקר זה 

עם פעילים בתחום ומקבלי החלטות, 
עולה כי במקרים רבים המכללות לא 
מיידעות את התלמידים בתנאי הסף 

הנדרשים בכדי לגשת לבחינות הגמר 
לתעודת המקצוע וכך נוצר מצב בו 

תלמידים מסיימים את הלימודים 
בהצלחה אך אינם זכאים לתעודת 

מקצוע. 

מגוון דל של תחומי לימוד: כאמור   .2
אחד המאפיינים הבולטים בהכשרות 

המקצועיות במכללות הוא היעדר 
מגוון בבחירת תחומי הלימוד. מרבית 

המכללות מלמדות קורסים לטיפול 
בילדים וקורסים למזכירות רפואית 

ולכן יש עודף היצע של עובדים 
בתחומים אלו. בנוסף במרבית 

המכללות במזרח ירושלים הלימודים 
הם בשפה הערבית עם היקף שעות 
מצומצם של לימודי עברית. לרוב, 

היקף לימודי השפה העברית לא 
מאפשר ידיעה ראויה של השפה 

שמאפשרת השתלבות בעבודה במערב 
העיר. 
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יש צורך להגדיל במידה ניכרת את הפיקוח על המכללות הקיימות במזרח 
ירושלים. בנוסף, יש לדאוג לפתח ערוץ מידע מהימן וכולל אשר יכלול את 

מגוון האפשרויות להכשרה מקצועית הקיימות בעיר, תוך שימת דגש על הבנת 
תנאי הסף לקבלת תעודה מוכרת, רשימת הקורסים והמסלולים המוכרים ופירוט 

המקצועות המבוקשים במשק העירוני והארצי. 

ב.3. מכללות ציבוריות ופרטיות במערב ירושלים 

בעשור האחרון ניכרת עלייה משמעותית 
במספר הסטודנטים ממזרח ירושלים 

הלומדים במוסדות ישראלים להשכלה 
גבוהה. אמנם מוסדות אלו מעניקים בדרך 

כלל הכשרה אקדמית, עם זאת במקרים 
רבים הסטודנטים הערבים בוחרים תחומי 

למוד ׳מקצועיים׳ ופרקטיים ולכן אנו 
סבורים כי יש לכלול מוסדות אלו במיפוי 
האפשרויות להכשרה מקצועית העומדות 

בפני צעירים ממזרח ירושלים כיום. 

מעיבוד נתוני השנתון ומנתונים 
שנאספו ממוסדות אקדמיים בירושלים 

נמצא שבקבוצת הגילאים 18–25 
)הגיל העיקרי של סטודנטים ערבים 

בישראל( במזרח ירושלים, 21% לומדים 

כיום במסגרות על-תיכוניות )6%( או 
אקדמיות )15%( – כ 12,000 סטודנטים 
בסה״כ )בשתי הקבוצות(. רובם )79%( 

לומדים במוסדות על-תיכוניים ערביים: 
אוניברסיטאות פלסטיניות כדוגמת 
אל-קודס, ביר זית, אוניברסיטאות 
ירדניות או מכללות ערביות במזרח 

ירושלים ובערים פלסטיניות אחרות. 
מתוכם, כ-2,500 צעירים )21%( לומדים 

במוסדות ישראליים - מכינות, מכללות או 
באוניברסיטה העברית. 

הטבלה להן מציגה את מספר הסטודנטים 
ממזרח ירושלים הלומדים במוסדות 

אקדמאיים בעיר:
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טבלה ב/2: סטודנטים ערבים ממזרח ירושלים במוסדות ישראלים להשכלה גבוהה, 2017/18

 לימודי שם המוסד
 תואר

תחומי לימוד עיקריים מכינה

ניהול משאבי אנוש; ניהול מערכות בריאות 400 מכללת הדסה

פארמה- הנדסה; תוכנה ואלקטרוניקה 80 20 עזריאלי

תעודת הוראה; חינוך מיוחד 350 דוד ילין

סיעוד; מדעי הרוח והחברה 210 610 האוניברסיטה העברית

 250 האוניברסיטה הפתוחה

חינוך וחברה; מנהל עסקים 715 מכללת אונו

תקשורת חזותית; צילום 50 125 בצלאל

 340 2,470 סה״כ

לאורך השנים, סטודנטים ממזרח ירושלים 
למדו במכללות ותיקות כדוגמת ׳המכללה 

למורים ע״ש דוד ילין׳ ומכללת ׳הדסה׳. 
אולם בשנים האחרונות, בעידוד המל״ג, 

הוקמו מספר מכינות קדם אקדמיות 
ייעודיות ומסובסדות, המכשירות 

בוגרי תווג׳יה ללימודים גבוהים. בשנת 
2018-2017 למדו כ-460 תלמידים 

ממזרח ירושלים במכינות אלו.71 הקמת 
המסגרות השונות הביאה לעלייה במספר 

הסטודנטים ממזרח ירושלים הלומדים 
במכללות ישראליות ובאוניברסיטה 

העברית. 

דוגמא למכינה ייעודית היא המכינה 
במכללת ׳הדסה׳, שמיועדת לסטודנטים 
ערבים, מרביתם תושבי מזרח ירושלים. 

71 המל״ג.

המכינה נועדה להכין ללימודים אקדמאיים 
ומתקיימים בה, לצד לימודי עברית, 
לימודי מתמטיקה, ביולוגיה וכתיבה 

מדעית. במכינה כ-50 סטודנטים 
ומרביתם ממשיכים ללימודים במכללת 

הדסה. שכר הלימוד הוא 17,000 ש״ח, 
כאשר בפועל כמחצית מהסטודנטים 

מקבלים מלגה מלאה למימון שכר לימוד.
משנת 2014, מפעילה מכללת ׳עזריאלי׳ 

מכינה נוספת, בה לומדים 150 סטודנטים, 
מרביתם מקרב ערביי מזרח ירושלים. 

אולם הנתונים מראים כי שיעורי ההצלחה 
של סטודנטים אלה במכינת עזריאלי 

נמוכים ושיעורי הנשירה גבוהים - בשנת 
המכינה האחרונה )2016-17( רק 20 מתוך 

80 סטודנטים ערבים ממזרח ירושלים 
סיימו אותה בהצלחה. משום שתושבי 



38

הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

39

מזרח ירושלים זכאים למלגה מלאה, רבים 
מגיעים אליה בכדי ללמוד עברית ולא 
בשל הרצון ללמוד הנדסה. לאור זאת, 

מכללת עזריאלי מחמירה את דרישות הסף 
לקבלה למכינה בכדי להתאימם ללמודי 

ההמשך. 

מאפיין נוסף של התלמידים ממזרח 
ירושלים הלומדים במוסדות להשכלה 

גבוהה במערב העיר הוא הנטייה לבחור 
מספר מצומצם של תחומי לימודים. 

כפי שניתן לראות בטבלה ב/2 מרבית 
הסטודנטים הערבים, תושבי מזרח 
ירושלים, בוחרים ללמוד בתכניות 

בתחומי הבריאות והחינוך או בתכניות עם 
אורינטצייה תעסוקתית. הסיבה העיקרית 

לכך היא כי תחומים אלו נתפסים כישימים 
בעיני הצעירים ותנאי הקבלה לתחומים 

אלו נמוכים יותר בהשוואה לתחומי 
לימוד אחרים.72 כך למשל, למכללת 

הדסה מגיעים סטודנטים שלא התקבלו 
ללימודי סיעוד באוניברסיטה העברית 

ובוחרים, כברירת מחדל, בניהול מערכות 
בריאות במכללה, תחום המאפשר תעסוקה 

במוסדות בריאות.73 

72 ראיון עם אחמד אסמר, יועץ אקדמי במשרד 

קבלה ורישום לתלמידים מחו״ל באוניברסיטה 
העברית. 

73 ראיון עם לונה אשתי, רכזת סטודנטים ערבים 

במכללת הדסה. 

סיוע בהשתלבות בתעסוקה

במרבית המוסדות, קיים תפקיד של 
רכז/ת לחברה הערבית שתפקידו/ה 

לתמוך ולסייע לסטודנטים והסטודנטיות 
הערבים בהתמודדות עם האתגרים 

הכרוכים בלימודים )ביניהם ניתן למנות 
פערי שפה ויכולות למידה(. בחלק 

מהמכללות ניתנים גם שירותי הכוון 
תעסוקתי לסטודנטים הערבים. לצד 

סיוע במציאת עבודה, מועברות סדנאות 
גנריות שמטרתן הכנה לראיונות ומתן 

כלים לכתיבת קורות חיים, הבנה של תנאי 
השכר, התמודדות עם חוזי עבודה וכו׳. 

המרכז להכוון תעסוקתי במכללת הדסה, 
החל להפעיל את פרויקט המתמחים ׳הדבר 
הבא׳ בה משתתפים 15 סטודנטים ערבים. 

התכנית כוללת התמחות מעשית בתחום 
הלימודים בהיקף של 120 שעות ומטרתה 

לתת מענה לחוסר הניסיון התעסוקתי 
המאפיין את הסטודנטים הערבים )יש 

לזכור כי הסטודנטים הערבים מתחילים 
ללמוד בגיל צעיר יותר מעמיתיהם 

היהודים המשרתים בצבא שצוברים ניסיון 
תעסוקתי במסגרת השירות(. 

מרבית הסטודנטים להוראה שמסיימים 
את לימודיהם במכללת ׳דוד ילין׳ 

נקלטים בעבודה בבתי ספר במזרח 
העיר ומועסקים ע״י משרד החינוך. 
מעטים מהבוגרים שסיימו נקלטים 
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במוסדות במערב העיר, כגון: עין כרם, 
שערי צדק, בבית חולים אלין, בית ספר 

לחרשים בקריית יובל )60% מהילדים 
בקריית יובל הם ממזרח העיר מאחר 

שאין בית ספר לחרשים במזרח העיר(. 
מרבית הסטודנטים בוחרים לעבוד 

במשרד החינוך משיקולי הכנסה מכיוון 
שהמשכורות במזרח העיר נמוכות מהשכר 

המתקבל ממשרד החינוך.

מרבית הסטודנטים ממזרח ירושלים, 
הלומדים במכללת עזריאלי, נושרים 

במהלך הלימודים. הסטודנטים המסיימים 

הם לרוב בוגרים מצטיינים המשתלבים 
בהצלחה בתעסוקה בתחום הכשרתם ואף 

ממשיכים לתארים מתקדמים בחו״ל. 

באקדמיה לאמנות ועיצוב ׳בצלאל׳, בה 
לומדים כ-25 סטודנטים ערבים ממזרח 
ירושלים, הוקם ב-2017 מרכז קריירה 

במימון הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות״ת(. 
המרכז מלווה את הסטודנטים ומכין 

אותם לשוק העבודה. במקביל, מתקיימת 
בבצלאל תכנית ללימודי תעודת הוראה. 

סטודנטים ערבים רבים משתתפים בתכנית 
זאת. 

בשנים האחרונות ניכרת הרתמות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית 
בירושלים לשילוב סטודנטים ממזרח העיר. מרבית התכניות נמצאות עדיין 
בשלבים הראשונים וניתן יהיה להעריך את הצלחתן רק לאורך זמן. האתגר 

העיקרי איתו מתמודדים המוסדות הישראלים הוא סגירת הפערים שמתפתחים 
במערכת החינוך היסודית והתיכונית במזרח ירושלים. לאור פערי השפה והרגלי 
הלימוד התלמידים המצטיינים והמוכשרים ביותר הם אלו אשר מצליחים לצלוח 

את מסלול ׳המכשולים׳ העומד בפני ׳השגת׳ תואר ישראלי. מערכת המכינות 
הקיימת יכולה לקלוט כמות מוגבלת של תלמידים ולאור זאת יש לשקול הקמת 

מסגרות ביניים כלליות אשר תאפשרנה לכלל בוגרי התיכון )ולא רק למצטיינים( 
לעבור שנת ׳הכשרה׳ מסובסדת לצמצום הפערים הכוללת לימודי השפות עברית, 

ואנגלית וכישורי למידה שיאפשרו להם להתקדם בשוק העבודה.
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ב.4. הכשרה מקצועית למבוגרים

ירושלים. זאת תוך זיהוי האתגרים 
והמגבלות של השימוש בכלים המיושמים 

כיום. 

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה 
והרווחה

מטרתו של האגף להכשרה מקצועית 
במשרד העבודה והרווחה היא פיתוח 

וייזום קורסים לאוכלוסיית דורשי עבודה 
בישראל. כלומר, ליזום פעילות הכשרה 

מקצועית כדי להחזיר מובטלים לכוח 
העבודה. קורסי ההכשרה המקצועית 

מיועדים למובטלים בלבד, אוכלוסייה 
המטופלת ע״י לשכת התעסוקה, המגייסת 

את המועמדים לקורסים אלה. הקורסים 
אינם פונים למי שאינו חלק משוק 

העבודה. בנוסף לפעילות של הכשרה 
מקצועית למבוגרים, האגף להכשרה 

מקצועית אחראי גם על שני בתי ספר 
מקצועיים לנוער. קהל היעד של בתי 

ספר אלה הם נערים בני 14 והמטרה היא 
להעניק להם הכשרה מקצועית מוכרת. 

המסלול הראשון להכשרה מקצועית 
הוא מסלול הכשרת יום במימון מלא� 

קורסים אלו מתקיימים 5 ימים בשבוע, 8 
שעות ביום בין 4 ל-14 חודשים. בקורסים 
אלה קיימת חובת נוכחות והצלחה בחינות. 

סיום הקורס בהצלחה מקנה תעודת גמר. 

בשנים האחרונות יושמו מספר תכניות 
מדיניות ייעודיות שמטרתן צמצום 

פערים חברתיים-כלכליים וקידום שילוב 
תעסוקתי של האוכלוסייה הערבית, הן 

ברמה הארצית והן ברמת העיר ירושלים. 
תכניות אלו מתמקדות בחיזוק ופיתוח 

תשתיות פיזיות ותשתיות תחבורה, 
השקעה במוסדות תומכי תעסוקה כגון 
מעונות יום והכשרה מקצועית ומרכזי 

הכוון תעסוקתי. 

במהלך שלוש השנים האחרונות, התקבלו 
מספר החלטות ממשלה שעניינן שילוב 

תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים74 כגון 
החלטת ממשלה מספר 2684 שהתקבלה 

במאי 2017 – גיבוש תכנית חומש 
לצמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח 

העיר ולפיתוח כלכלי. בדומה לתכניות 
לאוכלוסייה הערבית ברמה הארצית, 

תכנית זו כוללת השקעה בפיתוח תשתיות 
תחבורה, פיתוח אזורי מסחר ותעסוקה, 
תכניות לעידוד תעסוקה, שיפור איכות 

החינוך, הגברת השתלבות באקדמיה 
וכדומה. תכנית זאת נמצאת בתהליכי גיבוש, 

ומכון ירושלים למחקרי מדיניות מעורב 
בתהליכי החשיבה ובניית תכנית החומש. 

בהמשך נערוך סקירה של כלי המדיניות 
המופעלים כיום במטרה לקדם שילוב 

תעסוקתי איכותי של תושבי מזרח 

74 בשנת 2014 התקבלה החלטת ממשלה מספר 

1175, בשנת 2015 התקבלה החלטת ממשלה 
מספר 922�
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במסגרת פעילות האגף להכשרה מקצועית 
פועלים שני גופים המספקים הכשרה: 

האחד, מרכזי הכשרה מקצועיים בבעלות 
המדינה )כיום קיימים 5 מרכזים, זאת 
לאחר החלטה שהתקבלה בשנת 2017, 

לסגור 20 מרכזי הכשרה(. השני, גורמי 
חוץ - בתי-ספר ומכללות חיצוניים 

המפוקחים ע״י האגף להכשרה מקצועית. 
באמצעות מכרז להכשרת מבוגרים 

נבחר זכיין האחראי להוציא אל הפועל 
את תכנית ההכשרה המקצועית. תכנית 
ההכשרה מקצועית נקבעת ע״י הממונה 

האזורי על ההכשרה המקצועית. הוא 
בונה תכנית לפי תחומי הכשרה המזוהים 

כנדרשים במשק. זיהוי תחומי הביקוש 
להכשרה מקצועית מתבסס על נתוני 

האגף למחקר ומדיניות במשרד העבודה, 
על נתוני שירות התעסוקה על מקצועות 

חסרים במשק ומידע מהתאחדות 
התעשיינים, התאחדות בתי המלון וכו׳. 

יש לציין כי לא מבוצע סקר אחיד ומקיף 
הבוחן באופן יסודי את החוסר במקצועות 

הנדרשים במשק. 

לכאורה נראה כי יש מגוון של קורסים 
להכשרות מקצועיות שהאגף מפעיל, 
עם ריכוז מסוים של קורסים בתחומי 

המטפלות והרכב. אך כאשר בוחנים את 
התפלגות הקורסים לפי תחומי מקצועות 

נראה כי לא קיים מגוון ומרבית התלמידים 
לומדים בקורסים מקצועיים בתחום הבניין 

והרכב. 

הגרף להלן מציג את התפלגות הקורסים 
להכשרה מקצועית, על-פי תחומי הכשרה, 

המופעלים כיום ע״י האגף:

איור ב/1: התפלגות קורסים על-פי תחומי הכשרה
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הזכיינים הנבחרים אחראים להפעיל את 
הקורסים לפי תכנית העבודה שנקבעה 

ע״י הממונה. הזכיין נדרש לגייס את 
המועמדים, להיות אחראי על תפעול 

הקורס ועל השמת בוגרי הקורס, בהתאם 
לשיעורי השמה להם מחויב הזכיין והוא 

מלווה בפיקוח ובקרה של הממונה האזורי 
באגף להכשרה מקצועית מטעם משרד 

הרווחה. הזכיין מצידו, מתקשר עם בתי 
ספר ומכללות להכשרה מקצועית המוכרים 

ומפוקחים ע״י האגף בהתאם לתכנית 
שנקבעה. כיום, שני זכיינים אחראים על 
הפעלת מערך הכשרת המבוגרים, ׳רשת 

סכנין׳ אחראית לאזור צפון הארץ, מרמת 
הגולן ועד העיר חדרה ו׳רשת עתיד׳ 

האחראית לאזור שבין נתניה לאילת. 

לצורך פתיחת קורס הכשרה קיים תנאי 
סף הדורש מינימום של 18 תלמידים 
בכיתה )באישור חריג ניתן להפעיל 

כיתה עם פחות תלמידים(. כפי שעולה 
מנתוני האגף להכשרה מקצועית, כ-90% 

מהתלמידים שסיימו את הקורס ניגשים 
לבחינת הגמר שמקנה להם תעודת מקצוע. 

לתלמידים בקורסים אלה אין הכנסה 
במהלך הקורס, שכן המסגרת הלימודית 

אינה מאפשרת עבודה במהלכו וחלקם 
מקבלים דמי אבטלה. בנוסף, תלמיד 
שסיים את הקורס בהצלחה והשתלב 

במקום עבודה זכאי לקבל מענק בגובה 

8,000 ש״ח, בתנאי שהיה מועסק לפחות 
שנה מתום הקורס. 

בנוסף למסלולי הקורסים שמפעיל האגף 
להכשרה מקצועית, בין אם באמצעות 

מרכזי ההכשרה ובין אם באמצעות זכיין 
חיצוני, קיימים מספר מסלולי הכשרה 

נוספים ואחד מהם הוא מסלול ׳השוברים׳ 
)ואוצ׳רים(. מסלול זה מאפשר למי 

שמעוניין להשתלב בשוק העבודה )גם למי 
שאינו מובטל( לרכוש מקצוע באמצעות 

מימון חלקי של קורסים להכשרה 
במכללות המוכרות על–ידי האגף. היקף 
המימון באמצעות השוברים משתנה ועד 

8,000 ש״ח לקורס.75 אישור לקבלת 
שובר מימון, מתאפשר לאחר שהמועמד 

עבר אבחון תעסוקתי ע״י לשכת התעסוקה 
או מרכזי ׳ריאן׳. בנוסף לסבסוד עלות 

הקורס, מועמד אשר נקלט במקום עבודה 
למשך 4 חודשים )במהלך השנה שלאחר 
סיום הקורס(, זכאי לקבל מענק השמה. 
כאמור, האגף להכשרה מקצועית מכיר 
ב-10 מכללות במזרח ירושלים ואחראי 
לפקח על המכללות באמצעות מבקרים 

חיצוניים. במידה ומכללה חורגת מתקני 
הפעילות הנדרשים יש בסמכות האגף 

להפעיל סנקציות ובכלל זה, סגירת 
קורסים והפסקת מימון. כיום, משרד 

הרווחה משתמש בעיקר בכלי השוברים/
וואוצ׳רים למימון שכר הלימוד של קורסים 

75 משרד העבודה והרווחה, סיוע ומענקים:

http://employment.molsa.gov.il/
Employment/ManpowerTraining/

�AdultsTraining/Grants/Pages/default.aspx
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להכשרה מקצועית במכללות שונות ובשנה 
האחרונה חל גידול בשימוש בוואצ׳רים 

בקרב אוכלוסיית תושבי מזרח ירושלים. 

שינוי זה הבא להחליף קורסים של המשרד 
או זכיין נובע מהרצון להקנות לתלמידים 

חופש רב יותר בבחירת מקצוע. 

מסלולי הכשרה נוספים הם מסלול כיתה 
במפעל - מפעל המעוניין בעובדים 

שעברו הכשרה מקבל סיוע של משרד 
העבודה והרווחה במימון הכשרה של 

העובדים בתנאי שיעסיק חלק מהתלמידים 
שסיימו בהצלחה את הקורס. מסלול דומה 

הוא מסלול ׳סטארטר׳ המופעל בשיתוף 
עם הג׳וינט – מספר מפעלים החוברים 

יחד להכשרת עובדים. לתהליך זה יתרון 
הבא לידי ביטוי במעורבות גבוהה של 

המעסיקים החל מבניית התכנית, ההכשרה 
בפועל וגיוס המועמדים.

מתוך סקירה שערכנו עולה כי, כיום, 
פועלות במזרח ירושלים 21 מכללות 

להכשרה מקצועית למבוגרים ומרביתן 
ממוקמות במזרח העיר )בשכונות סלאח 

אל-דין, אל-זהרא, אבן ח׳לדון, אבן 
בטוטא(. זאת בעוד שהאגף להכשרה 

מקצועית במשרד הרווחה )לשעבר 
במשרד הכלכלה(,76 הגוף האחראי 

להכשרות מקצועיות, מכיר רק ב-10 
מכללות המפוקחות על ידו אשר 2 מתוכן 

פועלות במערב העיר.

76 המקומות שלא נסקרו היטב הם: בית צפאפא, 

צור באהר, כפר עקב, העיר העתיקה.

מרכזי ׳ריאן׳ במזרח ירושלים )משרד הכלכלה 
והג׳ויינט(

המטה לשילוב האוכלוסייה הערבית, 
הדרוזית והצ׳רקסית במשרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים אחראי 

להפעלת תכניות תעסוקה המתמקדות 
בחסמים המונעים השתלבות בשוק 

התעסוקה של האוכלוסייה הערבית, 
הדרוזית והצ׳רקסית בישראל. במסגרת 
תכניות תעסוקה המתמקדות בעובדים, 

הוקמו בישראל ׳מרכזי ריאן- להכוון 
תעסוקתי לאוכלוסייה הערבית׳. מרכזים 

אלה מספקים ליווי וייעוץ לאוכלוסיית 
הלא מועסקים, לצורך הכוונה והשתלבות 

תעסוקתית איכותית. קהלי היעד 
המרכזיים הם בלתי מועסקים שלא 

נמצאים בשוק העבודה ואינם מקבלים 
קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, להם 

מספק המרכז הכוונה ממוקדת ושירותי 
השמה מותאמים אישית.

מרכזי ׳ריאן׳ הוקמו במסגרת החלטת 
ממשלה, מתוך צורך שהתעורר עקב 

נתוני תעסוקה נמוכים בקרב האוכלוסייה 
הערבית בישראל ועקב זיהוי צרכים 

מיוחדים של אוכלוסייה זו. 

כיום, פועלים 22 מרכזים המעניקים 
שירותים לכ-64 יישובים. פרויקט מרכזי 

ההכוון התעסוקתיים נערך בשותפות 
משרד רה״מ, ג׳וינט ישראל וקרן יד הנדיב 

ומופעל על ידי חברת ׳אלפנר׳. 
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במהלך שנת 2015 הוקם מרכז ׳ריאן׳ 
ראשון בבית חנינא, ובימים אלו מוקם 

מרכז נוסף במזרח העיר. במהלך השנתיים 
הראשונות של פעילות המרכז, השתתפו 

2,300 אנשים בפעילות במסגרתו. 
המאפיינים הבולטים של אוכלוסיית 
המרכז: כ-74% מהמשתתפים בטווח 

הגילים 18–34 שנים וכשליש מהפונים 
למרכז בעלי השכלה הנמוכה מ-12 שנות 

לימוד. 

נתון זה של מספר שנות לימוד מעטות 
מהווה את החסם העיקרי המזוהה עם 

בעיית היעדר תעסוקה איכותית של 
אוכלוסיית מזרח העיר. זאת מאחר ש-12 
שנות לימוד הן תנאי סף לקבלת תעודת 
מקצוע במסגרת הכשרה מקצועית. כיום 

קיימת רק מסגרת ייעודית אחת, במתנ״ס 
במזרח העיר, המאפשרת השלמת 12 שנות 
לימוד לתושבי מזרח ירושלים ומרכז ריאן, 

מפנה את קהל הפונים למסגרת זו. 

מרכז ׳ריאן׳ בירושלים מפעיל קורסים 
להכשרה מקצועית במספר ערוצים 

שונים:

קורסים מתוקצבים במימון מלא   .1
במסגרת פעילות האגף להכשרה 

מקצועית במזרח ירושלים - הרחבת 
הזכאות להשתתפות בקורסים 

המיועדים למובטלים המוכרים 
בלשכת התעסוקה לקהל היעד של 

משתתפי מרכז ׳ריאן׳. משתתפי 
המרכז מורשים לעבוד במשרה חלקית 

וזכאים למלגת קיום בגובה מאות 
שקלים בחודש; 

בחירת התחומים לקורסים להכשרה   
מקצועית מתבססת על בחינת הצרכים 

של מעסיקים באמצעות סקר בקרב 
התאחדות התעשיינים, ראיונות עם 

מנהלי מרכזי תעסוקה עירוניים 
ובחינת תחומים מבוקשים על ידי 
הפונים למרכז. במהלך השנתיים 
האחרונות הפעיל המרכז קורסים 

בתחומים הבאים: פיתוח אפליקציות, 
ניהול רשתות חברתיות, ניהול מלונאי 
בכיר )בתי מלון(, צילום, קונדיטוריה 

וטבחות, תדמיתנות, טכנאות 
מכשירים חכמים, קוסמטיקה ואיפור 

מקצועי. 
גיוס המועמדים מבוצע באופן יזום,   

בעיקר ע״י פעיל קהילתי המועסק 
במרכז. פעיל זה מכיר את שכונות 
העיר, נגיש לאוכלוסייה ומפיץ את 

המידע על פעילות המרכז. גיוס 
המועמדים לקורסים הטכנולוגיים 

אורך זמן רב יותר עקב האתגר 
הכרוך במציאת תלמידים העומדים 

בתנאי הסף ובמבחני הקבלה. מרבית 
התלמידים הלוקחים חלק בקורסים 

אלו הם בעלי השכלה אקדמאית 
ממוסדות לא מוכרים; 

מסלול שני להכשרה מקצועית   .2
היא תכנית ׳השוברים׳/וואוצ׳רים 

המופעלת ע״י משרד העבודה 
והרווחה - זכאות למימון חלקי של 

קורסים להכשרה מקצועית במכללות 
מוכרות. נשים זכאיות למימון בגובה 

80% מעלות הקורס וגברים זכאים 
למימון בגובה 75%. כמו כן, במידה 

והקורס מוכר כתחום מבוקש )כלומר, 
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המוכר כתחום בו יש מחסור משמעותי 
של עובדים בשוק( שיעור המימון גדל 
לכ-85% ו-80% בהתאמה. קהל היעד 

של תכנית זאת הוא אוכלוסייה מעל 
גיל 18, עם 12 שנות לימוד, שאינה 
נתמכת כלכלית. תלמיד שסיים את 

הקורס, עמד בהצלחה בבחינת הגמר 
ומצא עבודה )תוך 9 חודשים מסיום 

הקורס(, זכאי לקבל מענק השמה 
)נשים 2,000 ש״ח, גברים 1,500 

ש״ח(. תקופת הלימודים בקורסים היא 
עד שנה. 

מבחינת שיעורי ההשמה של משתתפי 
המרכז, כ-37% מהמשתתפים מוצאים 

עבודה בתום ההכשרה המקצועית. כאשר 
שיעורי השמת גברים עומד על כ-74% 

בעוד שיעור השמת נשים עומד על 
כ-20%. יתר המשתתפים שאינם מוצאים 
עבודה, בעיקר בגלל חסם השפה והיעדר 

12 שנות לימוד, מקבלים סיוע אישי 
מרכזי התכניות. אלו בונים עבורם תכנית 

תעסוקתית אישית המותאמת למאפייני 
המועמד ומסייעת לו במציאת עבודה.

המשרד לענייני ירושלים, האגף לפיתוח כלכלי 
של מזרח ירושלים

האגף לפיתוח כלכלי של המשרד לענייני 
ירושלים פועל לצמצום הפערים בין מזרח 

העיר למערבה. אחד הפרויקטים העיקריים 
של האגף, בהקשר של עידוד תעסוקה 

במזרח ירושלים, הוא פיתוח יזמות 
עסקית במטרה לסייע בהקמת עסקים 

חדשים ולהגדיל את הפעילות הכלכלית 

של עסקים קיימים. הפרויקט החל לפעול 
באפריל 2014, ומתבצע בשיתוף עם מט״י 
)מרכז טיפוח יזמות( של משרד הכלכלה. 

במסגרת הפרויקט ניתן סיוע באמצעות: 
א. מתן מענקים; ב. מתן הלוואות; ג. ייעוץ 
עסקי; ד. הכשרות; ה. רישוי משפחתונים. 

כשליש מהיקף הפעילות של מט״י מתבצע 
במזרח ירושלים, כאשר קהל היעד הוא 

יזמים המעוניינים להקים עסקים חדשים 
או בעלי עסקים קיימים המעוניינים לקבל 

סיוע בהרחבת הפעילות העסקית. 

הפעילות של מט״י מתמקדת בהכשרת 
יזמים ומנהלי עסקים והיא מעניקה 

הדרכות, ייעוץ וליווי עסקי ליזמים ובעלי 
עסקים, סיוע בהכנת תכניות עסקיות 

וגיוס הלוואות וכן מתן מענקים. יש לציין 
כי רוב העסקים המקבלים תמיכה ממט״י 

הם מסורתיים: מכוני יופי וקוסמטיקה, 
גני ילדים ומשפחתונים, מינימרקטים, 

מוסכים, תיירות ועוד. 

מט״י מפעילה קורסי יזמות עסקית במזרח 
העיר ועד כה התקיימו 218 קורסים, בהם 
השתתפו 3,800 גברים ונשים. בקורסים 
אלה מעניקים כלים להקמת עסק חדש. 

הקורסים התקיימו במנהלים הקהילתיים 
צור בהאר, בית חנינא, ואדי ג׳וז, ג׳בל 
מוכבר, עיסאוויה וכן במכללת ׳אנואר׳ 

הממוקמת במזרח ירושלים. 

כמו כן, מט״י מקיימת הכשרות 
מקצועיות המשלבות יזמות עסקית� 

הצורך בקיום קורסי ההכשרה עלה 
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מהשטח כאשר בוגרי הקורסים ממשיכים 
לקבל סיוע נוסף לשם הקמת עסק 

בתחום בו הוכשרו, כולל: יעוץ, הלוואות 
ומענקים. עד כה הופעלו 33 קורסים 

המשלבים הכשרה מקצועית והכשרה 
יזמית בהשתתפות 560 תלמידים. תחומי 

ההכשרות המקצועיות נבחרו בהתאם 
לזיהוי הצורך הקיים במזרח ירושלים ע״י 

עובדי מט״י. במסגרת זו זוהו מקצועות 
בהם אין מענה לשירותים במזרח ירושלים 

למשל: הכשרת מנהלי שיווק במדיה 
דיגטלית או הכשרת טכנאי סלולר. מט״י 

אף הפעילה קורס הכשרה מקצועית 
בתחום הקוסמטיקה והספרות שכן עלה 

לכך ביקוש מבין הפונות למט״י. בראיונות 
עם המכללות ממזרח העיר, עלה הצורך 

להכשרה במקצועות הקוסמטיקה. 

פעילות מט״י בתחום ההכשרות 
המקצועיות מתבצעת בהיקף קטן כיוון 

שקהל היעד הוא יזמים המעוניינים 
להקים עסק וההכשרה המקצועית ניתנת 

כשירות. היתרונות הבולטים של הקורסים 
להכשרה מקצועית המבוצעים במסגרת 

פעילות מט״י הם הגמישות בבחירת תחומי 
הפעילות – גמישות זו מאפשרת ביצוע 

הכשרות במקצועות חדשניים ומתקדמים; 
מימון בהיקף כמעט מלא של עלות 

הקורסים; משך הזמן הקצר של הקורסים 
המאפשר התמדה בקורס והשתלבות 

מהירה בשוק העבודה ולכן אחוזי נשירה 

בקורסים אלה נמוכים. החיסרון הבולט 
שלהם הוא שהם לא מזכים בתעודת 

מקצוע מוכרת.

בנוסף לקורסי ההכשרה המקצועית, 
מט״י מפעיל קורסים ללימוד השפה 

העברית. במסגרת הפעילות עם תושבי 
מזרח ירושלים, זוהה כי אי ידיעת השפה 

העברית היא חסם משמעותי לבעלי 
עסקים. הסיבה העיקרית לכך היא כי בעלי 

עסקים המעוניינים להרחיב את פעילות 
העסק הקיים או להקים עסק חדש נדרשים 

למימון והבקשה לקבלת מימון היא 
בעברית. בנוסף, בכדי להגדיל את קהל 

הלקוחות יש להרחיב את השוק אל מעבר 
למזרח ירושלים, דבר הדורש שליטה 

בשפה העברית )מט״י הפעילה 16 קורסים 
ללימוד השפה העברית ל-283 יזמים(. 

נתון מעניין בהקשר של פעילות מט״י 
במזרח העיר הוא כי כ-65% מהפונים 
לקבלת סיוע ותמיכה הן נשים, כמו כן 
חלקן של הנשים היזמיות – שהקימו 
עסקים חדשים - גבוה יותר מזה של 

הגברים, 71%. הסבר אפשרי לכך עשוי 
להיות היותן של הנשים אחריות על הבית 

והילדים, דבר המקשה עליהן להשתלב 
בשוק העבודה. מאחר שהן זקוקות 

לגמישות תעסוקתית, הקמת עסק עצמאי 
מאפשרת להן גמישות זאת. 
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סיכום

שפורט בפרק ב.2 תחומי ההכשרה 
המקצועית הקיימים נעדרי גיוון, 
מסורתיים ומגדריים. גם בתכניות 

היזמות שמט״י מפעילה, ההיצע הוא 
ברובו במקצועות מסורתיים. כתוצאה 

מהמגוון המצומצם יש הצפה של 
מטפלות, קוסמטיקאיות, ספריות, 
עובדי בניין ומכונאי רכב במזרח 

ירושלים. ההיצע גובר על הביקוש, 
מקטין את סיכויי התעסוקה ופוגע 

משמעותית ברמות השכר;

מסגרות הלימוד וההכשרה: אופי   .3
הקורסים, משך הקורסים ופריסת 

הלימודים מקשים על שילוב עבודה 
בתקופת הלימודים. כאשר מתלווה 

לכך גם חוסר במלגות תומכות, 
נוצר עומס כלכלי רב על המבקשים 

להצטרף להכשרות ורבים מהם אינם 
עומדים בו ונושרים. בנוסף, היעדר 

פיקוח ואכיפה מספקים של משרד 
הרווחה, חוסר בבקרת איכות, העדר 
אחידות, מידע שגוי והבדלים רבים 

בין התכניות הרבות מקשים גם הם על 
קהל היעד;

אתגר השפה העברית: למרבית   .4
תושבי ירושלים כישורים נמוכים 

בשפה העברית וזאת כתוצאה מתכנית 
הלימודים המתקיימת במזרח העיר 

קהל היעד של התכניות השונות - כלי   .1
המדיניות לתעסוקה המופעלים כיום 

מופנים בעיקר לאוכלוסיית דורשי 
העבודה ולא מטפלים במי שאינם 

דורשי עבודה, כלומר, במצב הנוכחי, 
רק דורשי עבודה, המחפשים עבודה 
באופן פעיל, נחשפים וזכאים לכלי 
המדיניות המופעלים ובין היתר גם 

לתכניות להכשרה מקצועית. למגבלה 
זו השפעה גדולה על תעסוקת תושבי 
מזרח ירושלים שכן, כפי שכבר צויין, 

ההשתתפות של הנשים הערביות 
ממזרח ירושלים בשוק העבודה נמוכה 
מאוד ועומדת על כ-22%. כלומר, רק 

22% מהנשים בגילאי העבודה )25-
64( מחפשות עבודה. בהגדלת שיעור 

ההשתתפות של נשים ערביות, 
ממזרח ירושלים, בשוק העבודה 

גלום פוטנציאל כלכלי גדול המוערך 
בסכומים שבין 457 ל-643 מיליון 
ש״ח בשנה. תרומה זו משמעותית 

הן לכלכלת העיר והן לרווחת תושבי 
מזרח ירושלים;77 

מבחר דל של תחומי הכשרה   .2
מוצעים: כפי שתואר לעיל, הכלי 
העיקרי המיושם לקידום תעסוקה 

איכותית הוא קורסים להכשרה 
מקצועית במסגרת ההכשרות של 

משרד העבודה והרווחה. כפי 

77 נפתלי י. ושיפטן, י. הפוטנציאל התעסוקתי 

ביציאה לעבודה של נשים ערביות בירושלים, 
2017, מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
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וחוסר בשילוב עם תושבי מערב העיר. 
תחום לימוד השפה העברית למבוגרים 
במזרח ירושלים לוקה אף הוא בחוסר 

פיקוח והעדר ראייה מערכתית וחסרות 
מסגרות איכותיות ללימוד השפה. 
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פרק ג׳: גיבוש המלצות וכלי מדיניות ליישום 

הסקירה של כלי המדיניות הקיימים, כיום, 
לסיוע השתלבות תעסוקתית של תושבי 

מזרח ירושלים מעלה כי הם נותנים מענה 
חלקי בלבד לחסמים עמם מתמודדת 
אוכלוסייה זו. כמו כן, כלים אלה לא 

מצליחים אלא באופן מוגבל בלבד לשפר 
את שילובם התעסוקתי של תושבי מזרח 

ירושלים. בפרק זה נציע כליי מדיניות 
יישומיים להסרת החסמים והכשלים 

הקיימים.

ג.1. מערכת החינוך העל-יסודית במזרח ירושלים

הבעיות

כפי שצויין לעיל, מרבית תושבי   .1
מזרח ירושלים לומדים בבתי ספר 

על-יסודיים בהם תכנית הלימודים 
מותאמת לבגרות הירדנית. כתוצאה 
מכך התכנים, שיטות ההוראה ושפת 
ההוראה אינם מכינים את התלמידים 

לשוק העבודה הישראלי; 

2.  מחסור במשאבים ותשתיות: בתי 
הספר במזרח ירושלים מאופיינים 

בצפיפות גדולה, חוסר במבנים 
מתאימים ובכיתות וחוסר בבתי הספר 

מקצועיים;

שיעורי נשירה גבוהים כתוצאה   .3
מהיעדר היצע של מסלולי לימודים 

חלופיים לתלמידים שאינם מצליחים 
להשתלב במסלול התווג׳יה, וביניהם 

מסלולי הכשרה מקצועית;

לימודי מקצוע במסגרת בתי ספר   .4
מחייבים יישום של תכנית הלימודים 

הישראלית, דבר המעורר התנגדות 
מצד מנהלי בתי ספר, וועדי ההורים 

ותושבים במזרח ירושלים;

גם בבתי הספר בהם קיימים מסלולים   .5
המאפשרים לימודי מקצוע, תחומי 

ההכשרות המקצועיות מסורתיים 
ומגדריים ולא מגוונים. 

כלי מדיניות מומלצים

תעדוף תקציבים לבתי ספר מקצועיים   .1
לצורך בניית סדנאות והשקעה בציוד 

הנדרש לחינוך מקצועי;

בניית תכנית לימודים להכשרה   .2
מקצועית מוכרת בשילוב לימודי 

תווג׳יה, ללא צורך בלימודי התכנית 
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הישראלית. דבר זה יאפשר יישום קל 
יותר של התכנית ולא יעורר התנגדות 

בקרב האוכלוסייה; 

היצע והכוונה של תלמידים לתחומי   .3
הכשרה מקצועיים חדשים ומגוונים, 

הן באמצעות מפגשים עם אנשי 
מקצוע בתחומי הלימוד השונים בבתי 

הספר או באמצעות מסע הסברה 
לשיווק מסלול החינוך המקצועי 

במגוון תחומים חדשים במזרח 
העיר ובשילוב עם בוגרי בתי הספר 
שהשתלבו בהצלחה בשוק העבודה;

4.  בנוסף, אנו ממליצים ליישם שילוב 
של כלי ליווי וייעוץ לתלמידי 

בתי ספר על-יסודיים, שיאפשרו 
השתלבות בשוק העבודה כגון ייעוץ 
בחיפוש עבודה, כתיבת קורות חיים, 

הכנה לראיונות ועוד. 

טבלה ג/1: חסמים ואתגרים במערכת בתי הספר העל-יסודיים במזרח ירושלים

כלי מדיניות מומלצים למענה בעיה/אתגר

בתי ספר
על-

יסודיים

 היעדר תשתיות להכשרה מקצועית
 בבתי ספר

 תעדוף תקציבים לבתי ספר
מקצועיים

 בניית תכנית להכשרה מקצועית התנגדות לתכנית לימודים ישראלית
 בשילוב תווג׳יה )ללא תלות בתכנית

 לבגרות ישראלית(

 תחומי הכשרה מקצועית מסורתיים
 ומגדריים

 חשיפה לתחומי עיסוק חדשניים

 שילוב, ליווי והקניית כלים רכים היעדר תמריץ לסיום תיכון
 לשוק העבודה וליזמות עסקית

ג.2. הכשרה מקצועית על-תיכונית 

מסקירת כלי המדיניות המופעלים כיום 
לשיפור איכות התעסוקה של תושבי מזרח 
ירושלים עולה כי כלי המדיניות העיקרי, 
המיושם במטרה להשיג קידום תעסוקתי 

איכותי של תושבי מזרח העיר, הוא מערך 
ההכשרות המקצועיות הניתנות באופן 
ישיר על ידי שירות התעסוקה ומשרד 

העבודה או באמצעות ׳שוברים׳ לסבסוד 
הלימודים במסגרות פרטיות. כיום, 

תחום פעילות המכללות הפרטיות במזרח 
ירושלים פרוץ ונעדר פיקוח ומתבטא בכך 
שמרבית המכללות במזרח ירושלים אינן 

מוכרות ע״י משרד העבודה והרווחה. 
ולכן, הלומדים במכללות אלה אינם זכאים 
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לגשת למבחני הגמר המעניקים תעודת 
מקצוע. לתעודה זאת חשיבות גדולה 
להשתלבות בעבודה איכותית במערב 

העיר שכן היא מהווה תו תקן לרמה 
המקצועית של העובד. 

הבעיות השונות בפעילות מכללות אלה 
)כפי שפורטו בפרק ב.2( כגון: מהימנות 

המידע המונגש למועמדים ללימודים, 
שונות בדרישות הסף ועוד, פוגעות 

בתועלות של לימודים במכללות. על מנת 
למקסם תועלות אלה אנו ממליצים: 

להקים ולתחזק מאגר מידע נגיש   .1
לאוכלוסיית מזרח ירושלים בשפה 

הערבית, הכולל הכוונה ומיפוי 
של מערך ההכשרות המקצועיות 

והמכללות המתאים לתושבי מזרח 
ירושלים. מאגר זה יונגש לציבור 

דובר הערבית באמצעות אתר 
אינטרנט ייעודי שיכיל את כל המידע 

הרלבנטי, כולל רשימת הקורסים 
במכללות המוכרות, תנאי הסף 

הנדרשים לכל קורס ואפשרויות 
התעסוקה הקיימות בתום הלימודים. 

האתר יתעדכן בתכיפות;

להדק ולשפר את מערך הפיקוח   .2
והבקרה על המכללות הפועלות 

במזרח העיר באמצעות הגדלת מספר 
המפקחים מטעם משרד העבודה 

והרווחה והפעלת סנקציות כדוגמת 
שלילת ההכרה של המשרד בקורסים 
במכללות המוסרות מידע מטעה או 

שגוי ללומדים;

להקים ולהרחיב מסגרות לימוד   .3
להשלמת 12 שנות לימוד כדוגמת 

הפרויקט להשלמת השכלה של 
משרד החינוך, בשיתוף החברה 

למתנ״סים במזרח ירושלים, המתקיים 
בבית צפפה. אנו ממליצים על 

הקמת מסגרות ייעודיות שיאפשרו 
השלמת לימודים או לשלב מסלולים 

יעודיים להשלמת 12 שנות לימוד 
במסגרת הקרוסים להכשרה מקצועית 

במכללות. העדר תעודת סיום של 
12 שנות לימוד הוא, כיום, החסם 
העיקרי שמונע מאוכלוסיית מזרח 

העיר לרכוש תעודות מקצוע מוכרות 
ומסגרות אלו יפתחו את עולם 

ההכשרות המקצועיות בפני רבים; 

לתגבר ולחזק את המסגרות   .4
הייעודיות ללימודי השפה העברית 

במזרח ירושלים וליישם את שיטת 
ה׳אולפנים׳ לעולים חדשים. לשיטה 

זו יש שיעורי הצלחה גדולים בלימודי 
העברית. כיום, קיימות מסגרות 

שונות ללימודי העברית אך אלו לא 
נגישות כלכלית כיוון שנדרש שכר 

לימוד גבוה מהתלמידים. כמו כן רמת 
הלימודים נמוכה; 

להתאים ולהגמיש את כללי   .5
ההשתתפות ואת מבנה הקורסים 
על מנת לאפשר לתלמידים לעבוד 

בזמן הלימודים וכמו כן להקים 
מערך של תמיכות כלכליות )סיבסוד 

ומילגות(. שינויים והתאמות אלה 
יקטינו את הנטל הכלכלי המוטל 
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על התלמידים ויצמצם את הנשירה 
מההכשרות. ניתן להציע סבסוד 

של שכר העבודה במהלך ההתמחות 
לבוגרים מצטיינים; 

גיוון תחומי ההכשרה, היזמות   .6
והמקצועות שהמדינה מעודדת בקרב 

אוכלוסיית תושבי מזרח ירושלים. 
כאמור, היעדר מגוון בתחומי 

ההכשרות המקצועיות מונע השתלבות 

התלמידים בתחומי עיסוק מתקדמים, 
במיוחד לאור השינויים התכופים 

בעולם התעסוקה. לאור ניסיון עבר 
בגיוון תחומי ההכשרה, שנתקלו 

בביקושים נמוכים, מומלץ להקים 
מאגר מידע בשפה הערבית שינגיש 
מידע על עולם התעסוקה המתקדם 

והמקצועות הנדרשים במשק, רמות 
שכר מקובלות במקצועות השונים 

ואפשרויות לאופק תעסוקתי. 

טבלה ג/2: חסמים ואתגרים במערכת המכללות להכשרה מקצועית במזרח ירושלים

כלים אתגרים 

מכללות 
במזרח העיר

מסגרות להשלמת 12 שנות לימוד היעדר תעודת 12 שנות לימודים

פיקוח , בקרה ושקיפות - הגדלת שוק פרוץ ולא מפוקח 
מספר המפקחים והקמת מאגר מידע 
הכולל הכוונה להכשרות מקצועיות 

ומכללות, בשפה הערבית 

תחומי הכשרה מסורתיים 
ומגדריים )גם מצד הביקוש(

חשיפה למגוון תחומי הכשרה 
חדשניים/מתקדמים 

קשיים בשילוב עבודה בזמן 
ההכשרה המקצועית

הגמשת מבנה הקורסים ושילוב 
התמחויות בסבסוד המדינה

ג.3. מוסדות להשכלה גבוהה

עיקר החסמים שזוהו בקרב סטודנטים 
ממזרח ירושלים בבואם לרכוש השכלה 
גבוהה קשורים לקשיי התמדה הנובעים 
בעיקר מקשיי שפה, פערי גיל וכישורי 

למידה )כפי שפורט בפרק ב(. עבור שלב 

ההמלצות לפתרונות מצאנו לנכון להבחין 
בין מוסדות להשכלה גבוהה במערב 

ירושלים המוכרים על ידי המל״ג ומוסדות 
אחרים שאינם בעלי הכרה כזו.
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בכדי להתמודד עם אתגרים אלו לתלמידים 
המתאימים למוסדות להשכלה אקדמאית 
מקרב אוכלוסיית תושבי מזרח ירושלים, 

אנו ממליצים על מספר כלי מדיניות:

הקמת מכינות מותאמות לכישורי   .1
התלמידים במטרה להכינם 

ללימודים אקדמאיים: כיום, 
במוסדות אקדמאיים שונים במערב 

העיר פועלות מכינות קדם אקדמאיות 
המקנות לתלמידים כלי למידה 

בסיסיים והכנה ללימודים. למרות 
המאמץ של מכינות אלו לתת מענה 

לפערים איתם מגיעים תלמידים 
ממזרח ירושלים שיעורי הנשירה, 
משלב המכינה ובלימודים עצמם, 

עדיין גבוהים מאוד. בנוסף, מספר 
המקומות במכינות הקיימות מוגבל 

ורק התלמידים הטובים ביותר 
מתקבלים למסגרות הללו. 

בכדי להתמודד עם אתגר זה אנו   
ממליצים להקים מכינה קדם אקדמית 

שאינה חלק ממוסד להשכלה גבוהה 
ואינה מחייבת המשך לימודים במוסד 

כלשהו. מכינה זו תקלוט מספר רב 
יותר של תלמידים במטרה לאפשר 

צמצום פערים לכלל בוגרי בתי הספר 
העל-יסודיים במזרח ירושלים. ניתן 

לשים דגש על ההיבט התעסוקתי 
במוסד זה, תוך שילוב של לימודי 

עברית ברמה גבוהה, השלמת השכלה 
ורכישת כלי תעסוקה רכים וגנריים.

במרבית המוסדות להשכלה גבוהה   .2
במערב העיר קיים רכז האחראי על 

הסטודנטים ממזרח ירושלים, ותפקידו 
לייעץ וללוות אותם במהלך לימודיהם 
במוסד. כיום, היקף הסיוע והשירותים 

הניתנים לתלמידים קטן ולכן אינו 
משיג את ההשפעה המבוקשת. בכדי 

לסייע לאוכלוסייה שכבר לומדת 
במוסד ולמנוע נשירה מהלימודים 

אנו ממליצים להרחיב את היקף 
הפעילות הזו ולהקים מערך ייעוץ 

וסיוע המוכוון לתלמידים תושבי מזרח 
ירושלים. מערך זה יציע כלי סיוע 

ופתרונות, הן בהתמודדות עם קשיי 
הלימודים והן בהכוונה תעסוקתית, 
ירחיב את מגוון השירותים הניתנים 
לסטודנטים ויאפשר נגישות למספר 

גדול יותר של סטודנטים. 

פיתוח תכניות להסבה מקצועית:   �3
אוכלוסיית הבוגרים היא בעלת יכולות 
וכישורים אקדמאיים שנרכשו במהלך 

הלימודים ואלה מאפשרים שילוב 
תעסוקתי במגוון תחומים אחרים 

מלבד חינוך ובריאות, השכיחים כיום 
גם בקרב אקדמאים ממזרח העיר. 
יש לפתח תכניות הסבה והכשרה 

לתעשיות שונות כדוגמת תעשיית 
ההייטק. 
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טבלה ג/3: חסמים ואתגרים במוסדות להשכלה גבוהה במערב העיר

כליםאתגרים

מוסדות 
להשכלה 
גבוהה 

במערב העיר

הרחבת מערך היעוץ והסיוע קשיי התמדה

מכינה כללית שתפעל במזרח פערי גיל, שפה וכישורי למידה 
ירושלים, ללא שיוך למוסד אקדמי 

כלשהו  דרישות קבלה גבוהות 

תכניות להסבה מקצועית אין גיוון בבחירת תחומי הלימוד 

ג.4. הכשרות מקצועיות 

האתגרים שזוהו בהכשרות המקצועיות 
המופעלות כיום הם כאמור: חוסר במגוון 

הכשרות והתמקדות בהכשרות למקצועות 
מסורתיים ומגדריים המוצעים בעיקר 

לדורשי עבודה, זאת על פני קידום 
תעסוקה לאוכלוסייה. בנוסף, מבנה ומשך 

לימודי ההכשרה אינו מאפשר שילוב 
בעבודה, דבר היוצר קושי להתמיד 

בלימודים. על מנת להתמודד עם אתגרים 
אלה אנו ממליצים:

להקים מאגר מידע אינטרנטי בשפה   .1
הערבית - על מנת ליצור חשיפה 

לתחומי עיסוק חדשים, מידע לגבי 
שוק התעסוקה הנוכחי, מדרגות שכר 

ואופק תעסוקתי;

יישום תכניות לעידוד שילוב   .2
אקדמאים מקרב אוכלוסיית מזרח 
ירושלים במגזר הציבורי. המגזר 

הציבורי הוא המעסיק הגדול ביותר 
בירושלים ומציע מגוון רחב של 
משרות. תכנית ממוקדת לאיתור 

משרות וקידום שילוב של אקדמאים 
תושבי מזרח ירושלים עשויה להיות 

מקור לתעסוקה איכותית לאוכלוסייה 
זו;

תמיכה כלכלית במהלך הקרוסים   .3
והבניית קורסים המאפשרים שילוב 

של עבודה במהלך הלימודים. 

אתגר נוסף המזוהה עם פעילות לשכות 
התעסוקה הוא הנגשת השירותים שהן 

מספקות למי שאינו משתתף בשוק 
העבודה. כלומר, במצב הנוכחי, רק 

דורשי עבודה המחפשים עבודה אקטיבית 
נחשפים וזכאים לכלי המדיניות המופעלים 
ע״י לשכות התעסוקה, בין היתר לתכניות 

להכשרה מקצועית. בכדי להביא 
לגידול בהשתתפות בשוק התעסוקה 

של אוכלוסייה זו יש להשתמש בכלים 
אקטיביים ויזומים על מנת לחשוף אותה 
לאפשריות התעסוקה הקיימות ולהקנות 
לה כלים המתאימים לשילוב תעסוקתי. 
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אחד הכלים בהם מומלץ להשתמש הוא 
הכשרה ליזמות. 

לעיתים קרובות, אישה ערבייה לא 
תצליח להשתלב בשוק התעסוקה מסיבות 

חברתיות ותרבות שמרנית המצפה 
מהאישה לשאת בנטל הבית ואינה רואה 

בעין יפה יציאה שלה לעבודה מחוץ לבית. 
בנוסף, קיימים חסמים חיצוניים המקשים 

על נשים ערביות לצאת לעבודה: היעדר 
מסגרות לטיפול בילדים בגיל הרך )עד גיל 
3( או מערך תחבורה ראוי המאפשר יציאה 

לעבודה. בהכשרות אלה יש לשים דגש 
על אופי ההכשרה. ההכשרה צריכה להיות 

קצרה שכן, אין לנשים אלה מסוגלות 
כלכלית להתחייב לקורס הכשרה של 

שנה–שנתיים. 

טבלה ג/4: חסמים ואתגרים בשירותי התעסוקה

כלים אתגרים 

שירותי 
תעסוקה 

קושי במציאת תעסוקה איכותית 
לאקדמאים 

תכניות לעידוד שילוב אקדמאים 
במגזר הציבורי ואחר 

כלי מדיניות אקטיביים לעידוד  טיפול במי שאינו דורש עבודה 
השתתפות בשוק העבודה

תחומי הכשרה מסורתיים ומגדריים
)גם מצד הביקוש( 

חשיפה למגוון תחומי הכשרה 
חדשניים/מתקדמים 

משך התכניות להכשרה מקצועית 
ארוך ולא מאפשר שילוב עבודה 

במקביל

תמיכה כלכלית בתלמידים וקורסים 
קצרים יותר
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סיכום

בזמן כתיבת מסמך זה חוגגת מדינת 
ישראל שבעים שנה לעצמאותה. בירושלים 
בירת המדינה ממוקמות הכנסת, הממשלה 

ומערכת המשפט הישראלית. אולם לצד 
ההתפתחויות המרשימות בתחומי הכלכלה, 

הביטחון ואיכות החיים במדינה, תנאי 
החיים הקשים במזרח ירושלים, העוני 
והמצוקה החברתית של כמעט מחצית 

מתושבי הבירה – הם תעודת עניות ואות 
אזהרה שאסור להתעלם ממנו.

אי השוויון טמון לא רק במצב הפוליטי 
ובאפליה הִמבנית אלא בעיקר בכישלון 
תפקודה של מערכת החינוך )הציבורית 
והפרטית( במזרח ירושלים, עקב העדר 
משאבים ותשתיות. בתי הספר במזרח 
העיר סובלים משיעורי נשירה עצומים 

ופערים אדירים ביכולות, בכישורי 
הלמידה ובאי שליטה בשפה העברית של 
צעירים פלסטינים בהשוואה למקבליהם 

היהודים במערב העיר. פערים אלה באים 
לידי ביטוי בחלוקת עבודה בלתי שוויונית 

בין יהודים לערבים בעיר ורמות הכנסה 
נמוכות בקרב עובדים ערבים.

במסגרת מחקר זה התמקדנו בניתוח 
תחום ההכשרות המקצועיות במזרח 

ירושלים. פיתוח ושיפור מערך ההכשרות 
המקצועיות במערכת העל-יסודית והעל-

תיכונית עשויים לשמש מנוף משמעותי 

לקידום חברתי-כלכלי של תושבי מזרח 
ירושלים והוצאת משפחות רבות ממעגל 
העוני. הכשרה מקצועית המוצעת בשלב 

הלימודים העל-יסודיים עשויה למנוע 
נשירה, ומערך איכותי של הכשרות 

מקצועיות למבוגרים עשוי לשפר את רמות 
הכנסה ולייצר שילוב תעסוקתי טוב יותר 

לעובדים הבלתי מקצועיים. 

אולם כיום קיימים כשלים רבים בהיצע 
הקיים בתחום ההכשרה המקצועית. 

מערך בתי הספר המקצועיים והמסלולים 
הטכנולוגיים מצומצם בהיקפו ודורש 

פיתוח והרחבה מיידית. שוק המכללות 
הפרטיות, המעניקות הכשרות מקצועיות 
במזרח העיר, פרוץ, חסר פיקוח והסדרה 

ומהווה כר פורה לניצול ולהונאה של 
צעירים המחפשים קידום בשוק העבודה. 

מנגד, השילוב הגדל של סטודנטים 
ממזרח ירושלים במוסדות להשכלה גבוהה 

במערב העיר נמצא בשלבים ראשוניים 
ומתמודד עם בעיות מבניות ופערים 

עצומים ברמת הידע, כישורי הלמידה 
והשפה של הסטודנטים הערבים. 

בהצעותינו ובהמלצותינו למדיניות 
לשיפור מערך ההכשרות המקצועיות 

המרכיבים החשובים ביותר הם: 
התווית מדיניות כוללת המאגמת את 

כלל הפעילויות, משלב בתי הספר 
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העל-יסודיים ועד לשלב של לימודים 
על-תיכוניים, הסדרה ופיקוח של שוק 
המכללות הפרטיות העוסקות בהוראת 

עברית ובמתן הכשרות מקצועיות במזרח 
ירושלים ובניית מערך מידע בשפה 

הערבית שיספק לצעירים במזרח ירושלים 
מידע מדויק ועדכני ביותר על תנאי 

קבלת הסמכה מקצועית מוכרת, ביקושים 
קיימים למקצועות בשוק ומיפוי אפשרויות 

הלימודים המקצועיים והאקדמיים 
המוכרים, הקיימים כיום, במזרח ובמערב 

ירושלים.
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