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 חרדים ערבים

 צעירים  

 עולים סטודנטים

 מבוגרים



 אתגרים והזדמנויות

 היתרון של העיר כעיר ממשל•

 קבלת תמונת מצב של השוק•

 יותר תחרות על משרות –שוק של מעסיקים •

 העברת הפעילות למרחב המקוון  •

 "מיוחדות"העמקת הפערים של האוכלוסיות ה•

 אותנולמי שצריך להגיע •

 הבנה של המגבלות מול הרצון והיכולת•

 הזדמנות לעשות שינוי•
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 ?אז מה עשינו בזמן הקורונה

הרצאות וכו, מפגשים, וובינרים, סדנאות: מעבר לפעילות מקוונת' 

 תעסוקה ולימודים -ייעוץ           

הכנה , חיפוש עבודה ומיתוג אישי, עברית, אנגלית-סדנאות לשיפור מיומנויות
 'להייטק וכו

עבודה מול מעסיקים להבנת מצב השוק 

פיתוח קשרים והעמקת שותפויות 

חיזוק ופיתוח פלטפורמות דיגיטליות 

חשיבה מחדש 
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 *ועכשיו במספרים

 המגזר הערבי

 המגזר החרדי

 2,482 123   צעירים ואקדמאים
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פניות פרטניות  
חיפוש , לייעוץ

 עבודה ולימודים

קורסים , סדנאות פעילות מקוונת
 מקצועיים/נדרשים

1,691 

898 13,046 

315 

   22.3-16.4לתקופה שבין * 

88 

 2,828כ פונים לכל המרכזים "סה



 ?מה הלאה
 ?מה הצורך

 ועוניהדרדרות כלכלית מניעת •

 בעבודהשילוב •

 והכשרההסבה , התמקצעות•
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 ?מה זה מצריך

 גמישות ודינמיות•
 פיתוח כלים דיגיטליים לטובת התושבים•
 התאמה של שיטות העבודה•

 ?איך נפעל
הרצאות  , סחר מקוון: לדיגיטליותר הכשרות והסבת מקצועות •

 וירטואליםוסיורים 
 פיתוח מערך סיוע למעסיקים  •
 או לקדם יזמות/סיוע ליזמים ובעלי עסקים לשמור על הקיים ו•
 



 מצב הלא מועסקים בירושלים לאורך זמן

 .ועל כן אנו רואים שעובדים רבים חזרו לעבוד, ת ירד"מספר העובדים בחל, מספר המפוטרים נשאר זהה

 .ת לא ירד לרמה שהייתה חודש מתחילת המשבר"מספר היוצאים לחל, אך עדיין

 שירות התעסוקה: מקור

63,618 
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67,144 
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 יוני מאי אפריל

 נכון לראשון בכל חודש

 התפטרות פיטורין ת"חל

68,514 

93,660 

78,526 

92.8% 

5.7% 

1.4% 

88% 

9.7% 

2.3% 

85.5% 

11.6% 

2.8% 



 אינם אקדמאיםרוב המובטלים שטרם חזרו לעבוד 


