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 ?אזורי-מה זה פיתוח כלכלי

 להרחבת או ,למיצוי חתירה של התערבות/תכנית
  ,עיר) נבחרת גיאוגרפית ביחידה העושר פוטנציאל
  .(אזור או מטרופולין

 

 מיצוי פוטנציאל העושר

צמצום פערים ותיקון עיוותים בין  

 אזורים 

יצירת ערך מוסף ויתרון יחסי  

 אזורי

 הרחבת פוטנציאל העושר  



 כלכלה מקיימת לעומת כלכלה תחרותית



 מודל מבוסס משאבי הון לפיתוח אזורי

שמונה משאבי הון מרכזיים לסביבת המגורים  1.
(2002:(Friedmann,  

 הון כלכלי

 הון אנושי

 הון חברתי

 הון מוניציפאלי

 זיהוי מנועי צמיחה1.

 ניתוח משווה  2.

 הון פוליטי
 הון נגישות ותשתיות

 הון סביבתי
 הון תכנון ופיתוח 

 



 מודל יחסי גומלין לפיתוח אזורי

 יחסי הגומלין בין הפיתוח הכלכלי לבין התרבות המקומית •

רמת הרווחה  , מבנה התעסוקה)המאפיינים הכלכליים •
 ;  משפיעים על התכונות התרבותיות של הקבוצה( ועוד

האוריינטציות  , התכונות התרבותיות של הקבוצה•
התפיסתיות והערכיות של הקבוצה משפיעות על המבנה 

 .  הכלכלי

.  היסוד המתווך ביניהם הוא ההון האנושי וההון החברתי•
זוהי חוליית מפתח ליצירת שינוי בעיצוב המדיניות  

 .כלכלי באזורי פריפריה-הציבורית לפיתוח חברתי

(;2000, Porter; 2000, Potnum; 2007, Molotoch & 
Logan 2000, Grondona .) 



 הגופים הפועלים בעיר 

 המשרד לירושלים ומורשת  •
 הרשות לפיתוח ירושלים •
 עירית ירושלים •
 משרד הכלכלה•
 משרד החינוך•
 שירות התעסוקה  •
 משרד העבודה•
 מרכז ריאן•
  י"מט•
 וינט'ג•



 תכנית מרום ותכנית היובל 

 ₪מיליון  365תכנית מרום  •
 ₪ מיליון  850תקציב תכנית היובל  •
 
 

 עיר אקדמיה תיירות טק-ביו



 תכנית מרום ותכנית היובל 

 ₪מיליון  365תכנית מרום  •
 ₪ מיליון  850תקציב תכנית היובל  •
 
 

 עיר אקדמיה תיירות טק-היי



צמצום פערים חברתיים  : 3790תכנית 
 כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים

  מזרח תושבי את לשלב ,במשק הפריון את להגדיל  :המטרה

  בית למשק ההכנסות את להגדיל ,התעסוקה במעגל העיר

 ירושלים עיריית הכנסות ואת העיר במזרח

 
 :  כלכלה ותעסוקה -יעדי התכנית 

במזרח   64-25צמצום הפער בין שיעור התעסוקה של נשים בגילאי א-

כך שעד  , 64-25ירושלים לשיעור התעסוקה של נשים ערביות בגילאי 

שיעור התעסוקה של נשים ערביות במזרח ירושלים יעמוד על  2023

     . משיעור התעסוקה של כלל הנשים הערביות 75%לפחות 

.  2023-2018בגבייה של ארנונה עסקית בין השנים   20%גידול של ב-

1992.  

 

  
  



צמצום פערים חברתיים  : 3790תכנית 
 כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים

 
 :  תעסוקה ורווחה –יעדי התכנית 

הכוונה והשמה בעבודה של נשים וגברים כך שהיקף המשתתפים א-

שמתוכם   1,500החדשים במרכז ההכוון בכל שנה יעמוד על לפחות 

 .נשים 70%לפחות 

וכלים תעסוקתיים נוספים במזרח  " מעגלי תעסוקה"להרחיב את תכנית ב-

 .מהם יהיו נשים 70%משתתפים בשנה כאשר  1,200-ל, ירושלים

תקני העובדים הסוציאליים המיועדים להשמה במזרח  30הקצאת  ג-

 ירושלים

 הגדלת מעונות יוםד-

 (הכשרות מקצועיות)פיתוח הון אנושי ה-

 
  



צמצום פערים חברתיים  : 3790תכנית 
 כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים

 
 :  כלכלה ומסחר –יעדי התכנית 

 סיוע למעסיקים עבור קליטת עובדות ממזרח ירושליםא-

 יוקמו במזרח העיר מרכז עסקים ומאיץ עסקים ליזמים במזרח העיר ב-

פיתוח תכנית ממשלתית לתמיכה בפיתוח עסקי ופיזי של מרכזים ג-

 מסחריים ואזורי מסחר בשכונות מזרח ירושלים
  



Jerusalem population  

43% 

37% 

20% 

Age 15+ 

Jewish and others 

Arabs 

Haredim 

Statistical Yearbook, 2017 



Poverty Rate Among Families  

Statistical Yearbook, 2019 



The Participation Rate in the 
Labor Force 

Israel Jerusalem 

81% 

68% 

Statistical Yearbook, 2019 



מועסקים לפי ענף כלכלי בירושלים  
 אביב-לעומת תל

שירותי  חינוך

, בריאות

 רווחה וסעד

מסחר  

,  סטונאי

קמעונאי  

 ותיקונים

מנהל 

,  מקומי

,  ציבורי

ביטחון  

וביטוח 

 לאומי  

שירותים 

,  מקצועיים

מדעיים  

 וטכניים

שירותי 

 אירוח ואוכל

שירותי  בינוי 

ניהול 

 ותמיכה

מידע  

 ותקשורת 

שירותים 

פיננסיים 

ושירותי 

 ביטוח

-תחום היי

 טק

 תל אביב ירושלים

 2016השנתון הסטטיסטי לירושלים 



The Participation Rate in the 
Labor Force  (25-64) 

Statistical Yearbook, 2019 



The Participation Rate in the 
Labor Force  (25-64) 

83% 82% 
84% 

81% 

18% 
21% 22% 

27% 
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Statistical Yearbook, 2019 



Unemployment among Arab in 
Jerusalem, 25-64 

Statistical Yearbook, 2019 

7% 

9% 

4% 

0.70% 

3% 

5% 

4% 

1.40% 

2017 2016 2015 2014 

Women 

Men  



Participation in the Labor Force by 
Age, 2017 

Statistical Yearbook, 2019 
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Education and Employment (%), 
2017 

Statistical Yearbook, 2019 

81 85 87 
80 80 

(0) (0) 
19 

31 

53 

77 

 0 
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 of study 

Matriculation 
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Post-secondary 
school diploma 
(not academic 
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First academic 
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Second 
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Third academic 
degree 

Man 
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Employed Persons Working in 
Jerusalem by Economic Activity 

5  

5  

4  

49  

24  

5  

9  

18  

20  

10  

11  

7  

4  

7  

3  

Manufacturing  

Electricity, gas, steam 

Water, sewerage and waste 

Construction  

Wholesale and retail trade 

Transport, storage 

Accommodation and food service  

Information and communication 

Financial and insurance   

Professional, scientific and technical  

Administrative and support service 

Local and public administration 

Education 

Human health and social work 

Arts and entertainment 

Other services 

High-tech 

Women 

Men 

Statistical Yearbook, 2017 



Average Monthly Wage of Employees (NIS) 

(2017)  

6,067 

8,834 

12,282 

4,422 

7,103 

8,191 

Jerusalem Arabs  Jerusalem Israel 

Men 

Women 



Alternative to GDP (In Billion NIS) 

Jerusalem Arab  Jewish 2016 

28.0 5.9 22.1 Total 

16.9 4.7 12.2 Men 

11.1 1.1 10.0 Women 

Arab  Jewish 2016 

21% 79% Total 

79% 55% Men 

19% 45% Women 







Arabs Men as a Growth Engine for 
East Jerusalem (2016) 

Haredim 

Men Women 

Arab 

42% 
8,000  ₪ 

72% 
5,700  ₪ 

81% 
5,800  ₪ 

22% 
4,300 ₪ 

Jerusalem Jewish :(average wage) 
7,400   NIS   10,400  NIS  

 



 מחקר תעסוקה

 שינויים בעולם התעסוקה•
 הנדסאיות  •
היעדר  /שנות לימוד 12/עברית)הכשרות מקצועיות •

 (  כלים שפונים לדורשי עבודה/גיוון

../שוק התעסוקה בירושלים/עותק של טבלת סיכום מסמך תעסוקה 120919 (1).xlsx

