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  כמות = כיום המדיניות

 העוני בעיית לפתרון כמפתח העבודה בכוח השתתפות•

  העבודה לכוח חרדים וגברים ערביות נשים בכניסת משאבים השקעת•

  



לא בכוח  

 העבודה

  אלף 114  

(32%) 

 בכוח העבודה

 אלף 236.8 

(68%) 

  2018 בירושלים התעסוקה שוק הרכב
 25-64 גילאי

 חרדים

 אלף 29.9 

 ערבים

 אלף 65.3 

 אחר  

 אלף 18.8



 10,617  

 5,836  

 7,717  
 7,251  

 4,407  

 5,398  

 8,741  

 5,538  

 6,899  

 ערבים בישראל ערבים בירושלים יהודים ואחרים

 גברים  

 נשים

 ממוצע שכירים

 איכות = פריון

 2017 בשנת לשכירים ממוצע שכר

 



  ?ושכר מועסקים

47% 

33% 

39% 

32% 

30% 

32% 

21% 

37% 

29% 

 ירושלים

 יפו -תל אביב 

 ישראל

 עד שכר מינימום

 משכר מינימום ועד שכר ממוצע

 מעל שכר ממוצע



 +15 ,2017 בירושלים יד משלח לפי (באלפים) מועסקים

23.7  

70.7  

27.4  

40.5  

44.3  

104.0  

25.7  

17.6  

 עובדים בלתי מקצועיים

 עובדי מכירות ושירותים  

 פקידים כלליים ועובדי משרד

 עובדים מקצועיים בתעשייה

 ועובדים מקצועיים אחרים, ובבינוי

 סוכנים , טכנאים, הנדסאים

 ובעלי משלח יד נלווה

 בעלי משלח יד אקדמי

 מנהלים

 טק-עובדי היי

   9,543  ₪ 

 איש אלף 200 -כ
 מתחת משתכרים

  הממוצע לשכר



   21.2 

   21.3 

   14.4 

    8.9 

   60.3 

   31.1 

   48.7 

   19.8 

   13.4 

    3.4 

   19.8 

   38.0 

    2.9 

    7.6 

   13.8 

   17.5 

 שירותי אירוח ואוכל

 שירותים אחרים

 שירותי ניהול ותמיכה

 בידור ופנאי, אמנות

 חינוך

 קמעונאי ותיקונים, מסחר סטונאי

 רווחה וסעד, שירותי בריאות

 בינוי 

 דואר ובלדרות, אחסנה, תחבורה

 ן "פעילויות בנדל

 מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים

 ביטחון וביטוח לאומי  , ציבורי, מנהל מקומי

 קיטור ומיזוג אוויר, גז, אספקת חשמל

 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

 מידע ותקשורת  

 כרייה וחציבה, תעשייה

 2018 כלכלי ענף לפי (באלפים) מועסקים

   9,800  ₪ 

 איש אלף 225 -כ
 מתחת משתכרים

  הממוצע לשכר



  בירושלים העבודה בכוח השתתפות שיעור
  2018 ,אחרונה תעודה לפי
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-תעודה על תעודת בגרות שנות לימוד 12

 תיכונית

תואר אקדמי  

 ראשון

תואר אקדמי  

 שני ושלישי



 רמת סיכון נמוכה

(39%) 

 רמת סיכון בינונית

(29%) 

 רמת סיכון גבוהה

(32%) 

 (אחוז מסה״כ מועסקים)מקצועות בסיכון בירושלים 
 

   67-100%-רמת סיכון גבוה, 34-66% -סיכון בינוני,  0-33% -סיכון נמוך
 

 מועסקים אלף 190-כ

 סיכון במשרות



  המתקדם התעסוקה עולם

   טכנולוגיים שינויים

  משרות של אוטומציה

  משרות שינוי/היעלמות

 אלף 200-כ) משרות היעלמות
 או/ו (בסיכון בירושלים משרות

 בעלות חדשות משרות היווצרות
  יותר טכנולוגי אופי

 עובדים של בהעדפות שינוי

 

  גמישות

  מהבית לעבוד רצון

 בשוק 'חדשות' אוכלוסיות
  העבודה

  ערביות נשים

 חרדים גברים

45+ 

 השלישי לגיל תכניות

החיים לאורך למידה , 
 על בדגש הכשרות
  וכישורים מיומנויות



   איכות על דגש – לעשות יש מה

 העבודה בשוק נמצא שכבר למי העתיד מיומנויות והקניית יכולות שדרוג•

  חדשות ולאוכלוסיות

 העיר אוכלוסיית לכלל ומיומנויות כישורים הקניית•

 



 !תודה


