מטרת מסמך זה הינה לבחון את מגמות השינוי בשוק התעסוקה העולמי ואת השלכותיהן על
שוק התעסוקה הירושלמי ,לו מאפיינים ייחודיים ,שהמרכזי שבהם הוא שיעור ההשתתפות
הנמוך  -רק שני שלישים מתושבי ירושלים משתתפים בכוח העבודה ,והם מועסקים בעיקר
בענפי כלכלה ציבוריים .המסמך מסכם תהליך עבודה ולמידה משותף שנערך עם עיריית
ירושלים וחברת דואולוג ,בו השתתפו בעלי עניין רבים ,ביניהם גופי ממשל ומעסיקים שונים.
בחלקו הראשון של המסמך מוצגת תמונת המצב של העיר בהקשרי תעסוקה ,תוך התייחסות
למאפייני העיר ולהשפעת המגמות העולמיות הצפויות בתחום התעסוקה .התובנות העולות
מהעבודה ,המפורטות בפרק השני של המסמך ,הן שנדרשות פעולות בשלושה עולמות תוכן:
הראשון ,עולם ההכשרה והלימודים לאורך החיים; השני ,אופן העבודה העירונית ,בדגש על
ממשקים בין עסקים למועסקים; והשלישי ,עולם תכנון העיר ,אשר צריך לאפשר לעובדים
ולמעסיקים ,לשכירים ולעצמאים ,למצוא מקום שבו יוכלו לעבוד באופן שיאפשר להם לבטא
את העדפותיהם וצורכיהם וליצור כלכלה ירושלמית איתנה.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שהוקם בשנת  ,1978הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע,
המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית ומרחבית בת קיימא .המכון הוא הכתובת אליה פונים
מעצבי מציאות לבירור ,קידום והגדרת סוגיות מדיניוּת ,בישראל בכלל ובירושלים בפרט.
מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניוּת חדשנית
ואפקטיבית ,ומביאים את ירושלים ,על מגוון מרכיביה ,אל העולם ואת העולם לירושלים.
ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה ,שדה מחקר ,מעבדה ומרחב יעד להשפעה .פיתוח
העיר לטובת מגוון תושביה ,אוהביה ומאמיניה ,חיזוק מעמדה הגלובלי ומינופה עומדים בראש
סדר היום של המכון .עשייתו של המכון יוצאת מירושלים למעגלים רחבים יותר בישראל
ובעולם וחוזרת אליה ,על מנת לתרום לעיר ולתושביה.
האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי מקדם ערכים ניהוליים בעיריית ירושלים ומספק כלים
להנהלת העירייה לתכנון המדיניות העירונית ולקבלת החלטות אפקטיבית לטווח קצר ,בינוני
וארוך .האגף מלווה ביצוע של תהליכים עירוניים שנמצאים בדגש עירוני וכן כאלו הדורשים
תכלול פעולות בין מספר מינהלים .בנוסף ,האגף סוקר ,מעריך ומטמיע חדשנות בחשיבה
העירונית ,בהתאם לשינויים והתפתחויות בעיר ,בארץ ובעולם.
חברת דואלוג הוקמה בשנת  2014מתוך מפגש מתמשך עם אתגרי הניהול האסטרטגי בעולם
הבטחוני והאזרחי .חברי הצוות זיהו את הצורך בתהליכים מהירים ואפקטיביים ,ופיתחו מגוון
פתרונות וכלים שמסייעים להנהלות ליצור בהירות ,להגדיל את הערך העסקי ולהתאים את
עצמם לאורך זמן לשינויים בטכנולוגיה ובשוק .צוות דואלוג מלווה חברות בתהליכי חשיבה
אסטרטגיים ,למול שינוי ואי-וודאות ,ומיישם כלים מעולם החשיבה המערכתית לטובת פיתוח
ידע חדשני המאפשר פריצות דרך בניהול ארגונים.
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תקציר מנהלים
הוודאות היחידה לגבי שוק התעסוקה העתידי היא אי הוודאות .בתוך כך ,המחקרים
מצביעים על שלוש מגמות אסטרטגיות המשפיעות על שוק זה :הראשונה ,קצב הולך וגובר
של שינויים ושיפורים טכנולוגיים; השנייה ,שינויים דמוגרפיים; והשלישית ,גלובליזציה.
למגמות הללו יש השלכות ישירות על התעסוקה העתידית הן באשר לשאלות ההגדרה
הבסיסיות ׳מהי תעסוקה׳ ,׳מהי עבודה׳ ו׳מהי משרה׳ ,והן באשר למאפייני העבודה
ולכישורים והמיומנויות הנדרשים בה.
מטרת עבודה זו הינה לבחון את מגמות השינוי בשוק התעסוקה ואת השלכותיהן על שוק
התעסוקה הירושלמי .לשוק זה מאפיינים ייחודיים ,והמרכזי שבהם הוא שיעור ההשתתפות
הנמוך :רק שני שלישים מתושבי ירושלים משתתפים בכוח העבודה ,והם מועסקים בעיקר
בענפי כלכלה ציבוריים .עיריית ירושלים והממשלה משקיעות משאבים נרחבים בפיתוח
שוק התעסוקה המקומי .הן עושות זאת הן בהגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה
ובחיזוק המגזר עסקי במספר נבחר של אשכולות .ברם ,על ההשקעה הציבורית להתחשב
במגמות העולמיות על מנת למנוע מצב שבו שוק התעסוקה הירושלמי יימצא בפיגור אחר
מגמות התעסוקה העולמיות ולפיכך באתגר גדול מזה בו הוא נמצא היום .חשוב להדגיש
כי עולם דינמי זה טומן בחובו גם הזדמנויות (ולא רק סיכונים ואיומים!) — הזדמנות
לירושלים לזהות את גלי השינוי ולרכוב עליהם למען חיזוק הכלכלה המקומית ושיפור
מאפייני התעסוקה :יותר עובדים ,הכנסה גבוהה יותר ומיצוי עצמי רב יותר.
התובנות העולות מהעבודה ,ועליהן יורחב בפרק השני ,הן שנדרשות פעולות בשלושה
עולמות תוכן :הראשון ,עולם ההכשרה והלימודים לאורך החיים; השני ,אופן העבודה
העירונית בדגש על ממשקים בין עסקים למועסקים; והשלישי ,עולם תכנון העיר,
אשר צריך לאפשר לעובדים ולמעסיקים ,לשכירים ולעצמאים ,למצוא מקום שבו יוכלו
לעבוד באופן שיאפשר להם לבטא את העדפותיהם וצורכיהם וליצור כלכלה ירושלמית
איתנה.
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מבוא
תעסוקה במרחב העירוני היא אחת הסוגיות המורכבות ביותר בעולם תכנון המדיניות.
מורכבות סוגיה זו נובעת מכך שהיא מחייבת שקלול בו־זמני של מספר רב של משתנים,
סוגיות מפתח ושאלות משנה ,ולכל אחד מהם מורכבות ייחודית .בין ההיבטים הרבים
המשפיעים על התעסוקה ניתן לעמוד על הנדבכים המרכזיים הבאים:
 מגמות כלכליות — השתתפות בכוח העבודה קשורה בטבורה למגמות הכלכליות
ברמה העירונית ,הלאומית והגלובלית .על מנת להבין את המצב הנתון ולתכנן מדיניות
רלוונטית ,חשוב להבין לעומק את התמונה הרחבה ואת התופעות המשפיעות עליה.
אחת התופעות המשמעותיות ביותר מבחינה זו היא הגלובליזציה.
 שינויים טכנולוגיים — טכנולוגיה היא ׳הגורם המשבש׳ המשפיע ביותר על הכלכלה
ועל התעסוקה בעולם המודרני .בעשור האחרון קצב השינויים הטכנולוגיים מהיר
מאי פעם ,ושוק התעסוקה נדרש להתאים את עצמו לשינויים אלו ,מה שיוצר אתגרים
רבים.
 דמוגרפיה — למאפיינים דמוגרפיים נודעת השפעה רבה על סוגיית התעסוקה ,וחשוב
לעמוד על מאפיינים אלו עבור קבוצות הגיל הנכנסות והיוצאות מכוח העבודה ,את
ההתפלגות לקבוצות אוכלוסייה שונות מבחינת תרבותית ,דתית ,אתנית ,סוציו־
אקונומית ועוד.
 הכשרה והשכלה — רמת ההשכלה של הפרט משפיעה באופן ישיר על היכולת
התעסוקתית שלו .הנגישות אל מוסדות הכשרה ברמה גבוהה משפיעה באופן דרמטי
על התעסוקה ברמת המאקרו ,החל מגילאי החינוך הצעירים וכלה בהשכלה גבוהה
והכשרה מקצועית ממוקדת.
 תכנון עירוני — המבנה של העיר — פריסת מרכזי הדיור ומרכזי התעסוקה בתוכה
ומחוצה לה ,הנגישות התחבורתית אליהם ופוטנציאל הפיתוח (בשטחי תעסוקה
ודיור) — גם הם משפיעים מרכזיים על אופי התעסוקה בעיר.
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מורכבות הסוגייה משפיעה גם על ריבוי השחקנים הפועלים בתחום — שיפור מצב
התעסוקה מצוי בליבת העיסוק של מספר רב של גורמים בתוך העירייה ,במשרדי הממשלה
הרלוונטיים ,בארגוני המגזר השלישי ובגורמים מתחום החינוך ,ההשכלה הגבוהה
וההכשרה ,וכן מצד המעסיקים עצמם .העובדה שאין גורם אחד מרכז ,עירוני או ממשלתי,
מגבירה את המורכבות ומחייבת עבודה משותפת .כדי להבין את הסוגייה ולדעת כיצד
להשפיע עליה ,יש להבין את נקודות המבט והידע היישומי של העוסקים במלאכה
כיום.

מבוא
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מתודולוגית העבודה
סוגיה מערכתית מחייבת תהליך חשיבה מערכתי — לאור המורכבות שתוארה לעיל,
נדרש תהליך שיביא לידי ביטוי את ההיבטים השונים של ׳תעסוקת העתיד׳ בירושלים
ואת הידע של הגורמים הפועלים בתחום .גישת ׳החשיבה המערכתית׳ מתייחסת למערכות
מרובות משתנים ושחקנים ומספקת מתודולוגיה להנעת תהליכי חשיבה מסוג זה.
על בסיס גישה זו התבצע תהליך חשיבה בנושאי תעסוקה בירושלים .בתהליך היו שותפים
גורמים רבים הנוגעים לתחום זה :מכון טאוב ,מרכז קהלת ,רשות התעסוקה ,קרן ירושלים,
הרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י) ,וגורמי עירייה מגוונים :האגף לתכנון מדיניות ,הרשות
העירונית לתעסוקה ,האגף לקידום עסקים ,רשות הצעירים ,מינהל החינוך ומינהל
התכנון.
התהליך נבנה בהתאם לדגשים הבאים:
 תהליך למידה — התהליך נבנה כמסע למידה שהתפתח ממפגש למפגש .כל מפגש
התחיל בהצגת תשתית ידע רלוונטית (נתונים ,פעילות ,מתודולוגיה וכיוב׳) ,שעל
בסיסה דנו בסוגיה הנבחרת של אותו מפגש .בפועל התקיימו המפגשים הבאים:
 	.1מפגש התנעה — הצפת ושיום הסוגיות הנדרשות לבירור בתהליך ותכנון מהלך
המפגשים.
 	.2שינויים בשוק התעסוקה — דיון בשינויי העומק של שוק התעסוקה בעתיד
הנראה לעין.
 	.3אתגר המיומנויות וההכשרות — דיון באתגר פיתוח המיומנויות הנדרשות עבור
העובד בעולם התעסוקה החדש.
 	.4האוכלוסיות השונות בשוק התעסוקה בירושלים — העמקה באתגרים המגוונים
של אוכלוסיות הליבה השונות בירושלים.
 	.5צרכי המעסיקים — דיון עם נציגי מעסיקים ממגזרים שונים בעיר בניסיון להבין
את האתגרים מניסיונם ומנקודת מבטם.
 	.6מפגש כינוס — סיכום הפערים שמופו בתהליך והכיוונים המרכזיים למענה.
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כל אחד מהמפגשים לווה במפגש הכנה שבו הצגנו את התובנות המרכזיות מהמפגש
הקודם ותכננו את המפגש הבא.
 כינוס-פיזור-כינוס — כדי להצליח להתבונן במערכת ובמרכיבים שלה כשלם,
התחלנו בהצגת האתגר הכללי (מפגש ההתנעה) ועברנו מפגש־מפגש ,דרך הסוגיות
השונות ,ולבסוף קיימנו מפגש כינוס של ההבנות.
 תהליך שיתופי — התהליך התקיים עם מספר רב של שותפים — החל מהעירייה
(הרשות העירונית לתעסוקה ,האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי ,מנח״י ,האגף לקידום
עסקים ,אגף תכנון עיר ורשות הצעירים ועוד) ,דרך גורמי מגזר שלישי ופילנתרופיה
ומכוני מחקר מובילים (מכון ירושלים ,מכון טאוב ,מכון קהלת) ,והשתתפו בו גם
מעסיקים מתחומים שונים כמו מסעדנות והייטק.

 בירור של פער רלוונטיות — הדינמיות של המציאות המשתנה למול הנטייה של
ארגונים להתמסד ,מובילה לא פעם להיווצרות פערי רלוונטיות בין התפיסה הקיימת
ואופן הפעילות לבין המציאות בפועל והמענים הנדרשים במסגרתה 1.בתהליך הושם
דגש על הגדרת הפער בהקשר של שוק התעסוקה בירושלים והגדרת הנחות היסוד
אשר מייצרות אותו.

מתודולוגית העבודה

 ניהול תשתית הידע — כדי שהידע הרב שעלה בתהליך ונלמד במהלכו (חומרים,
מאמרים כתובים וסיכום תכני הדיונים) לא ירד לטמיון ,הקמנו פורטל ידע שליווה את
התהליך ואליו הוזנו כלל החומרים מהמפגשים.

 ניסוח הפוטנציאל החיובי — פער נוסף הוא קושי להבין את הפוטנציאל החיובי
של השינוי ולמנף אותו לטובת השגת היעדים .לאור זאת נעשה מאמץ להבין את
הפוטנציאל החיובי הקיים בשינוי המתואר בעולם התעסוקה בהקשר הייחודי של
2
ירושלים.
 הצבת גבולות למידה — ריבוי הגורמים בסוגיות מערכתיות מחייב הצבת גבולות
ללמידה .גבולות אלו נובעים מהגדרת המטרה של התהליך .כך ,למשל ,בתהליך
נמנענו מלעסוק באופן ממוקד בשאלה ״כיצד מגדילים את ההשתתפות בכוח העבודה
כיום״ .ברקע לכך עמדה ההבנה ששאלה זו כבר נדונה לעומק בעבר ושהאתגרים
הנוכחיים מחייבים מענה שאינו מתחום האופטימיזציה של הפעילות הקיימת.
 1להרחבה ראו ״פער הרלוונטיות״ באתר דואלוגdoalog.co/relevancy :
 2להרחבה ראו ״פוטנציאל״ באתר דואלוגdoalog.co/potential :
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תהליך העבודה בוצע בשני שלבים עיקריים :השלב הראשון ,החל בסוף שנת  2018וכלל
דיון אסטרטגי בשילוב הגורמים ובעלי העניין הרלוונטיים בעירייה ומחוצה לה .השלב
השני ,שבוצע בשלהי שנת  ,2019כלל השלמות מידע ונתונים ,כולל מפגשים עם גורמים
נוספים ,דיון במסקנות השלב הראשון וגיבוש המלצות.
מסמך זה משקף סיכום של תהליך העבודה והשתתפה בכתיבתו חברת ׳דואלוג׳ לייעוץ
אסטרטגי ,האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים ומכון ירושלים למחקרי
מדיניות ,שגם ריכז את כתיבתו.

חלק א׳ — תמונת מצב אסטרטגית
 .1תעסוקה בירושלים
בפרק זה נציג את מאפייניה הייחודיים של אוכלוסיית ירושלים ונפרט לגבי אופי התעסוקה
בעיר .מאפייניה הייחודיים של העיר — כגון גודלה וגיוון האוכלוסייה שבה — מהווים
אתגר בהתמודדות ירושלים עם השינויים הצפויים בשוק התעסוקה העתידי אך הם מזמנים
גם הזדמנויות רבות לצמיחה.
אוכלוסיית ירושלים היא אוכלוסייה צעירה במיוחד .כיום ,למעלה משליש מתושבי העיר
הם צעירים מתחת לגיל  .15בעוד שבמדינות אירופאיות רבות צפויה האוכלוסייה להזדקן
ולקטון בשל שיעורי ילודה נמוכים ,בירושלים המגמה הפוכה ,וזאת משום ששיעור
הילודה גבוה יחסית ועומד על ( 3.9לעומת ממוצע  3.11כלל ארצי ו 2.06בתל אביב).3
מדד ׳יחס התלות׳ משקף את היחס בין קבוצות אוכלוסייה שאינן שייכות לכוח העבודה
(ילדים וקשישים) לבין קבוצת האוכלוסייה בגילאי העבודה ( .)64-19יחס התלות
בירושלים הינו  ,1.09גבוה יותר מתל אביב ( )0.6ומחיפה ( .)0.83כלומר ,כל משרה
בירושלים מכלכלת יותר נפשות בממוצע ממשרה בתל אביב או בחיפה.
בירושלים ישנו שיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית וערבית ,שתי קבוצות אוכלוסייה בעלות
מאפייני תעסוקה ייחודיים .מבין  901,300התושבים בעיר (נכון לשנת  ,)2017כ־38%
הם ערבים ( ,)341,500כ־ 25%הם חרדים ( ,)225,330והיתר הם יהודים שאינם חרדים
(כ־ .)37%האוכלוסייה החרדית מאופיינת בהשתתפות נמוכה של גברים בכוח העבודה
ובהשתתפות גבוהה של נשים .לעומתם ,כוח העבודה במגזר הערבי מאופיין בהשתתפות
נמוכה של נשים ובהשתתפות גבוהה של גברים.

 3לפי תחזית דמוגרפית שנבנתה בתכנית אב לתחבורה ירושלים ,צפויה אוכלוסיית ירושלים למנות בשנת
 2030כ־ 1,225,145תושבים .מתוך אלו ,למעלה מחצי מיליון איש ,כ־ 42%מאוכלוסיית העיר ,צפויים
להיות מחוץ לגילאי העבודה (.)64-15
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הגרף הבא מציג את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים לפי מגזר
ומגדר:4

השתתפות בכוח העבודה בגילאי העבודה העיקריים ,ירושלים )(65-24
88%
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יהודים שאינם חרדים

גברים
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גברים

נשים

ערבים

גברים

נשים

סה“כ

בירושלים שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נמוך ,מתוך כ־ 346אלף ירושלמים בגילאי
העבודה העיקריים ,כ־ 111אלף תושבים (כ־ )32%אינם משתתפים בכוח העבודה .מתוך
קבוצת האוכלוסייה בגילאי העבודה ,נמוכה במיוחד השתתפותן של נשים ערביות ושל
גברים חרדים .הסיבה לכך היא תרבותית ונעוצה במאפיינים הייחודיים של כל חברה.
בעוד שבחברה הערבית מקובל שהגבר הוא המפרנס העיקרי של משק הבית ,בחברה
החרדית מקובל יותר שהאישה היא המפרנסת העיקרית והגבר עוסק בעיקר בלימוד תורה.
כמו כן ,בקרב האוכלוסייה הערבית קיים חסם נוסף משמעותי להשתלבות בשוק התעסוקה
והוא השפה העברית .חלקם הגדול של אוכלוסיות אלו בעיר משתקף באחוזי השתתפות
כלליים נמוכים בעיר.
מבחינת הקשר בין השכלה ותעסוקה ,בקרב כל קבוצות האוכלוסייה ,מלבד גברים ערבים,
ישנו קשר חיובי בין רמת השכלה להשתתפות בכוח התעסוקה .קשר זה ניכר במיוחד
בקרב נשים ערביות.

 4לפי נתוני לוח ז׳ ,2017 4שנתון סטטיסטי לירושלים ,מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
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הגרף הבא מציג את התפלגות השכר החודשי לפי קבוצות אוכלוסייה ומגדר:5

התפלגות השכר הממוצע החודשי ,בפילוח לקבוצות אוכלוסייה ומגדר,
ירושלים )(2016
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חלק א׳ — תמונת מצב אסטרטגית

4,300

כפי שניתן לראות בגרף ,השכר הממוצע בקרב גברים ערבים נמוך ממחצית שכרם של
יהודים שאינם חרדים .הנשים החרדיות ,שהן המפרנסות העיקריות באוכלוסייה החרדית,
משתכרות בדומה לגברים ערבים .הסבר אפשרי לכך שהשכר הממוצע בקרב גברים חרדים
גבוה יותר הוא שעם כניסתם לשוק התעסוקה הם נאלצים לוותר על קצבאות ותשלומים
אחרים ,עליהם לא משתלם לוותר בשכר נמוך יותר.

 5עיבוד האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי ,עיריית ירושלים ,נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות,
.2019
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הגרף הבא מציג את המועסקים בירושלים ובתל אביב לפי חלוקה למגזר עסקי ומגזר
ציבורי:6

מספר מועסקים בירושלים ובתל אביב ,בחלוקה לתחום עיסוק :מינהל ציבורי או עסקי
)באלפים( — נתוני 2017
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מגזר ציבורי ומגזר עסקי

ירושלים

הענף הכלכלי הגדול ביותר בירושלים הינו ענף החינוך ,בו עובדים כ־ 18%מהמועסקים
בעיר (כ־ 62,300מועסקים) .אחריו נמצא מגזר שירותי הבריאות הרווחה והסעד ,המהווה
כ־ 15%מהמועסקים בעיר (כ־ 51,300מועסקים) .תחומים אלו מתאפיינים בשכר נמוך
יחסית ובשחיקה גבוהה לאורך זמן ,ושיעור המועסקים בהם בירושלים גבוה הן מהשיעור
המקביל בתל אביב והן מהממוצע הארצי .באופן דומה ,גם שיעור המועסקים בתחום
המנהל הציבורי גבוה בירושלים ביחס לתל אביב וחיפה.
בתחום ההייטק ,המתאפיין במשכורות גבוהות יחסית ,מועסקים כ־ 5%מהמועסקים
בירושלים (כ־ 17,200מועסקים) .אחוז המועסקים בתחום זה ובתחומי השירותים
הפיננסיים ושירותי המידע והתקשורת שגם בהם השכר גבוה ,נמוכים בירושלים מהממוצע
הארצי.
לסיכום :בקרב תושבי ירושלים שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נמוך ועומד על
כשני שלישים ,כאשר למעלה מ־ 40%מהמועסקים עובדים במגזרים הלא־עסקיים,
שבהם השכר נמוך יחסית.
 6עיבוד האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי ,עיריית ירושלים לנתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות,
.2019
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 .2פעילות התעסוקה העירונית
בעשור האחרון פותחו וקודמו מספר תכניות מרכזיות לפיתוח כלכלת ירושלים :תכנית
׳ירושלים 2020׳ של פורטר ופלורידה ,והתכניות האסטרטגיות הממשלתיות ׳מרום׳
( ,)2011ו׳היובל׳ ( .)2016תכניות אלו נגזרו מהאסטרטגיה העירונית של העיר שעודכנה
ב־ 2015והתבססה על היתרונות היחסיים של ירושלים ועל פוטנציאל הצמיחה שלה בתחומי
האקדמיה ,ההייטק ,הביו־טק והתיירות.

 .2.1הגופים העירוניים
חלק א׳ — תמונת מצב אסטרטגית

בירושלים פועלים שחקנים רבים בתחום התעסוקה וביניהם גופים ממשלתיים ,עסקיים
וגופים מהמגזר השלישי .כמו כן ,בעיריית ירושלים לבדה יש מספר גופים העוסקים
בתחום :הרשות העירונית לתעסוקה ,האגף לקידום עסקים ,הרשות לפיתוח ירושלים
(הרל״י) ,רשות הצעירים ,מהנדס העיר  /מינהל תכנון ותשתיות ומינהל החינוך ירושלים
(מנח״י).

השחקנים העירוניים עוסקים בהיבטים שונים של שוק התעסוקה ,הן באופן ישיר והן
באופן עקיף דרך יצירת התשתית האנושית והעסקית עבור העובדים בירושלים .להלן
פירוט הפעילות וההיערכות הפנים ארגונית בעירייה:
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הרשות העירונית לתעסוקה
הרשות העירונית לתעסוקה פועלת לגיבוש מדיניות כוללת בתחום התעסוקה בירושלים,
תוך יצירת שיתופי פעולה עם הגורמים העירוניים ,הציבוריים והעסקיים הפועלים לקידום
תעסוקה .בכלל זה ,הרשות מייעצת ומלווה את תושבי העיר והמעסיקים בהשמה ובהכשרת
כוח אדם על מנת למצות ולמקסם את פוטנציאל ההון האנושי הקיים בעיר .לרשות 23
נקודות שירות בשכונות העיר — במינהלים הקהילתיים ובלשכות הרווחה .במסגרת זאת
הוקמו מרכזים לאוכלוסיות ייחודיות הזקוקות לעידוד וסיוע להשתלבות ושיפור מעמדם
בעולם העבודה (אקדמאים ,ערבים ,צעירים ,עולים חדשים וכו׳).

האגף לקידום עסקים
האגף לקידום עסקים פועל לעידוד יזמות ,פיתוח קישוריות (נטוורקינג) ופועל לצמצום
הבירוקרטיה העירונית המוחלת על עסקים בעיר .האגף לקידום עסקים שואף ליצירת
״one stop shop״ לעסקים על מנת לרכז את ההליכים לעסקים במקום אחד ולהקל על
ההליכים הבירוקרטיים .מעבר לכך ,וכחלק מיישום הרפורמה ברישוי עסקים אותה מוביל
משרד הבריאות ,העירייה פועלת לטיוב הרגולציה העירונית לעסקים במטרה לקצר את
משך הוצאת רישיון העסק.

הרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י)
הרשות לפיתוח ירושלים משקיעה משאבים בחיזוק קהילת הייטק ופיתוח תעסוקה איכותית
בירושלים בהתאם ליתרונות היחסיים שזוהו בתכנית האסטרטגית לעיר .בין הכלים
שמפעילה הרשות לטובת כך ,ניתנים מענקי העסקת עובדים לחברות הפועלות בעיר.
בנוסף ,במסגרת המאמצים לחיזוק תחום ההייטק ,הרל״י תומכת בהקמת אקסלרטורים,
יצירת חללי עבודה משותפים ,עידוד השקעות ועידוד שיתופי פעולה עם האקדמיה .זאת
ועוד ,הרל״י תומכת בתכנית ׳פיקו קידס׳ ,שמטרתה חיזוק המיומנויות הטכנולוגיות בקרב
צעירים באמצעות מיזם שמקדם התנסות חווייתית של ילדים ונוער בתחומי המדע,

היזמות והטכנולוגיה.

מנהל חינוך ירושלים (מנח״י)
מנח״י מפעילה מספר תכניות להתמודדות עם השינויים הצפויים בשוק התעסוקה.
תכניות אלו מתמקדות בעיקר בקידום חדשנות בקרב התלמידים והמורים .ניתן להצביע
על הערכות לא מספקת להנחלת מיומנויות החיוניות לעולם התעסוקה החדש כמו טיפוח
כישורי למידה עצמאיים ,הסקת מסקנות ופתרון בעיות.
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מהנדס העיר
בהשוואה לערים אחרות בישראל ,שטחי התעסוקה בירושלים לנפש נמוכים  .לאור זאת,
אחד היעדים המרכזיים של מהנדס העיר הוא הגדלת שטחי התעסוקה בעיר ומימושם.
כחלק משיקולי התכנון נבחנות המגמות בתחום התעסוקה .מהנדס העיר ,על יחידותיו
השונות ,פועל ליצירת מלאי תכנוני של שטחי תעסוקה ,מסחר ותעשייה ,ולשילובם במארג
של תחבורה ודיור המזינים אותם ותומכים בהם.
7

רשות הצעירים

 .3מגמות אסטרטגיות בעולם התעסוקה
בשנת  ,2015קבע קלאוס שוואב ,מייסד ויושב ראש הפורום הכלכלי העולמי (World
 ,)Economic Forum — WEFכי העולם נמצא כעת בעיצומה של המהפכה התעשייתית
הרביעית ( .)Schwab, 2017במהפכה זו שינויים טכנולוגים מטשטשים את הגבולות בין
הממשי ,הווירטואלי והביולוגי ,ובמסגרתה תחול עלייה משמעותית בקצב התפתחות
הטכנולוגיה .הפיתוחים הטכנולוגים ייגעו במגוון רחב של תחומים באופן שעתיד לשנות
את חלקם ללא היכר.

חלק א׳ — תמונת מצב אסטרטגית

רשות הצעירים בעירייה נותנת מענה מקיף לאוכלוסיית הצעירים בעיר; תושבים בגילאי
טרום צבא ,בוגרי צבא ,סטודנטים ומשפחות צעירות .הרשות פועלת בהתאם לתפיסה
של ׳צומתי החלטה ובחירה׳ של הצעירים בעיר ,ואחד השיקולים המכריעים להישארות
בעיר הוא התעסוקה .הרשות מפעילה מרכזי הכוון תעסוקתי ביחד עם רשות התעסוקה
ופועלת ליצירת מענה לבני ׳המעמד היצירתי׳ בעיר .כחלק מכך ,הרשות שמה דגש על שוק
העבודה החדש — השוק הרלוונטי לקהל היעד שלה.

שוואב סובר כי המהפכה הרביעית תשפיע באופן גורף גם על תחום התעסוקה .התמורות
בשוק זה יתאפיינו בין היתר בשינויי המשרות עצמן ,שינויים באופי התעסוקה וביחס בין
העובד והמעסיק וכן בעלייה בפערים ברלוונטיות של היכולות של עובדים שונים.
ישנן תחזיות רבות לשינויים בשוק התעסוקה העתידי .במחקר משנת  ,2017זיהו בארגון
לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ( )OECDשלוש מגמות שישפיעו על אופי התעסוקה העתידי:
 7בעוד כי סך היצע שטחי התעסוקה בעיר עומד על  3.5מיליון מ״ר ,שטח תעסוקה לנפש הוא כ־ 4מ״ר
בממוצע .הממוצע בערים גדולות אחרות (מעל  50אלף תושבים) עומד על  13.6מ״ר לנפש.
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קידמה טכנולוגית ,שינויים דמוגרפיים וגלובליזציה ( .)OECD, 2017עתה נפרוט את
ההשפעות של כל אחת מהמגמות הללו על אופי עולם התעסוקה ,הן מצד המעסיק והן מצד
המועסק.

 3.1קצב מהיר (וגובר) של שיפורים טכנולוגיים
התפתחות הטכנולוגיה מביאה עמה עליה ברמת האוטומציה של מטלות שבעבר היו
מתבצעות על ידי פועלים בלבד .נושא זה היה לחשש עבור פועלים מזה דורות,
וכבר בשנת  1933העלה הכלכלן ג׳ון מיינרד קיינס את האפשרות שקצב התפתחות
הטכנולוגיה והטמעתה יעקוף את היכולת של המין האנושי להמציא שימושים חדשים
לכוח העבודה האנושי.

היעלמות והיווצרות משרות
מחקרם פורץ הדרך של פריי ואוסבורן העריך כי בעקבות תהליכי מחשוב ,נתונות כ־47%
מהמשרות באמריקה בסכנה להיעלמות ( .)Frey & Osborne, 2013הערכות שונות
שנעשו על בסיס המתודולוגיה של פריי ואוסבורן ,סוברות כי במדינות מערב אירופה
אחוז המשרות בסיכון אף גבוה יותר ,ועומד על Bowels, 2014) (Brzeski( .60%-45%
.)& Burk, 2015
בהתאם למתודולוגיה שבה עשו שימוש פריי ואוסבורן ,ובדומה למחקרים שבוצעו
בישראל על ידי הג׳וינט והמועצה הלאומית לכלכלה ,בחן האגף למדיניות ותכנון
אסטרטגי את השינויים הצפויים בשוק העבודה בירושלים כתוצאה מהשפעת
אוטומציה וטכנולוגיה .8לפי ניתוח זה ,כ־ 32%מהמשרות בירושלים הן בסיכון היעלמות
גבוה 29% ,בסיכון בינוני ו־ 39%בסיכון נמוך( 9ראו נספח ג׳ לפירוט המקצועות לפי רמת
הסיכון להיעלמות בירושלים).

 8מחקרם התמקד בשוק העבודה בארצות הברית ולפיכך לא ניתן לערוך השוואה מדויקת לשוק העבודה
בירושלים.
 9סיכון גבוה —  ,67-100%סיכון בינוני —  ,34-66%סיכון נמוך — .0-33%
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כ־ 190,000מועסקים בירושלים במקצועות הנמצאים ברמת סיכון גבוהה או בינונית
להיעלמות .קבוצות הסיכון המרכזיות הן קבוצת הגברים הערבים וקבוצת הנשים החרדיות.
 80%מהגברים הערבים המועסקים (כ־ 55,000איש) ,וכשליש מהנשים החרדיות המועסקות
(כ־ 10,000נשים) ,מועסקים במקצועות הנמצאים בסיכון גבוה או בינוני להיעלמות.
באשר למקצועות ברמת סיכון נמוכה להיעלמות ,אלו כוללים בעיקר מקצועות המאופיינים
בפריון נמוך (רמת שכר נמוכה) ,כגון — הוראה ( 12%מהמועסקים בירושלים) ומועסקים
10
בתחום הבריאות ( 3.7%מהמועסקים בירושלים).
לפי מחקר של חברת הייעוץ העולמית מקינזי ( ,)Manyika, et al., 2017ההערכה כי
האוטומציה עתידה להביא להיעלמות מסיבית של משרות רבות הינה מוטעית .לטענתם,
מקצועות העתיד יקבלו אופי טכנולוגי יותר ,ובכך יתפתחו מקצועות חדשים בעקבות
משרות אחרות שייעלמו .עם זאת ,המחקר מציין כי במידה וענפים מרובים יעברו
תהליכים של אוטומציה במקביל ,עובדים רבים יתקשו להדביק את הפער מול השינויים
הטכנולוגיים ולכן תיתכן פגיעה בתעסוקה וכתוצאה מכך עלייה משמעותית באבטלה.

 10לינק לגרף אינטראקטיביhttps://public.tableau.com/profile/yair6461#!/vizhome/- :
_1201/automationriskbygroup
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במחקר שערכו ארנץ ,גרגורי וזיראהן בהזמנת ארגון ה־ ,OECDנבחנו משרות ב־ 21מדינות
החברות בארגון .בכל משרה נבחנה הסבירות לאוטומציה של כל רכיב ומשימה הנדרשים
לביצוע במסגרתה .לטענת החוקרים ,מקצועות הנמצאים בסיכון גבוה לאוטומציה הינם
מקצועות שבהם תיתכן אוטומציה של למעלה מ־ 75%מהרכיבים המקצועיים .החוקרים
אפיינו רק כ־ 9%מהמשרות כ׳משרות בסיכון גבוה לאוטומיזציה׳ (Arntz & Zierahn,
.)2016
החוקרים (שם) טענו כי עצם פיתוח הטכנולוגיה אינו מבטיח את הטמעתה בפועל .ככל
שהשכר הממוצע במדינה גבוה יותר ,סביר להניח שבעלי העניין ינסו להטמיע טכנולוגיה
המאפשרת את צמצום כוח האדם .מאידך ,הטמעת טכנולוגיה חדשה תעלה את הביקוש
לעובדים המיומנים ומוכשרים לפתור בעיות בסביבה מתוקשבת ,ואלו לרוב עובדים
ששכרם גבוה יותר .גורם זה ,הנוגע לשיקולים כלכליים ,עשוי לעכב את הטמעתן של
טכנולוגיות חדשות בסביבת העבודה.
השינויים הטכנולוגים הצפויים ,לכשיובאו לידי יישום ,עתידים לשנות את סביבת העבודה
של רבים באופן מהותי .בעקבות תכיפות שינויים אלו ,יתפתחו בעתיד הקרוב מודלים
רבים יותר של למידה לאורך החיים (.)Life Long Learning — LLL

שינוי בסביבת העבודה :דרישה ללמידה לאורך החיים
לשינוי בסביבת העבודה יהיו השפעות משמעותיות על מבנה שוק התעסוקה ועל רכיבי
ההכשרה בו .בעוד שבעבר עובדים הוכשרו בתחילת חייהם המקצועיים ,בעתיד צפויים
יותר ויותר מודלים של למידה לאורך החיים :בעקבות השינויים בסביבת העבודה ,כניסתן
של טכנולוגיות חדשות והיווצרותם של מקצועות חדשים ,יידרשו עובדים לעבור פרקי
הכשרה נוספים ,לעיתים אף מספר פעמים בשלבים מתקדמים של הקריירה (OECD,
 .)2014פרקי הכשרה אלו יאפשרו לעובדים לעדכן את סל המיומנויות שלהם ולהישאר
תחרותיים בתוך כוח העבודה.
בהמשך למחקרם של פריי ואוסבורן ,קבוצת חוקרים בראשות חסן בקשי (וביניהם גם
אוסבורן) חזו כי תחול עלייה בביקוש לכישורים חברתיים וכישורים קוגניטיביים
מסדר גבוה במקביל לירידה בביקוש של כישורים פיזיים (Bakhshi, Downing,
.)Osborne, & Schneider, 2018
בנספח ד׳ מצורפת טבלה המציגה את  20המיומנויות ,הכישורים והידע הנדרשים ביותר
על פי פריי ואוסבורן בשוק העבודה האמריקאי בשנת  .2030בטבלה ניתן למצוא תכונות
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רבות הקשורות לכישורים חברתיים .החוקרים קושרים את הדרישה לכישורים אלו
בצורך של ארגונים להכיל מורכבויות תרבותיות כדי לצלוח את תהליך הגלובליזציה וכדי
לצמצם עלויות תיאום פנים־ארגוניות .כמו כן ,מהתחזית עולה חשיבותם של ״כישורים
קוגניטיביים מסדר גבוה״ כמו אסטרטגיות למידה ורצף רעיוני .לעומת זאת ,צפוי ביקוש
נמוך לבעלי כישורים פיזיים כמו זריזות אצבעות או זמן תגובה מהיר .הביקוש הנמוך
לכישורים אלו נובע גם ממגמת ייצוא משרות צווארון כחול אל מחוץ לארצות הברית,
למדינות שבהן ההון האנושי זול יותר.

ארגון ה־ OECDאימץ גישה לפיה ישנן שלוש מיומנויות עיקריות להשתלבות מוצלחת
בחברה ובתעסוקה :אוריינות קריאה ,אוריינות מתמטית והיכולת לפתור בעיות
בסביבה מתוקשבת .11אלו הן מיומנויות ׳בסיסיות׳ המשמשות לבנייה ופיתוח של יכולות
קוגניטיביות מסדר גבוה .כלומר ,לפי גישת ה־ ,OECDהשקעה במיומנויות אלו חיונית
להתמודדות עם השינויים הצפויים בשוק העסוקה .סקר ה־ PIAACהינו סדרה של מבחנים
המודדים את המיומנויות הללו .הסקר מאפשר השוואה בין הציונים של יותר מ־ 30מדינות
וביניהן ישראל (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והרשות הארצית למדידה והערכה
בחינוך.)OECD, 2016( )2016 ,
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ממצאים אלו מתאימים גם לתחזיות קצרות־טווח כדוגמת תחזית פורום הכלכלה העולמית
לשנת  .)Centre for the New Economy and Society, 2018( 2022גם בהערכה זו,
המבוססת על סקר מעסיקים ,נחזית ירידה בדרישות למיומנויות פיזיות ועלייה בביקוש
לאסטרטגיות חשיבה ולמידה אקטיבית .בניגוד להערכתם של בקשי ואחרים ,בדוח פורום
הכלכלה העולמי לא מושם דגש על יכולות בין אישיות.

הציון הממוצע של ישראל בכל אחד משלושת המבחנים הינו נמוך למדי ,ותמיד מתחת
לממוצע מדינות ה־ ,OECDלעיתים בהפרש גדול .כמו כן ,ישראל מדורגת במקום השני
בפיזור הציונים מבין המדינות שהשתתפו במבחן; כלומר ,קיים פער משמעותי במיומנויות
אלו בין קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל .מניתוח של התוצאות על ידי הלמ״ס,
עולה כי קיימים הבדלים משמעותיים בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית לבין
12
האוכלוסייה הכללית בישראל.
מבין העובדים שיידרשו להתאים את עצמם לעולם התעסוקה המתקדם ,יהיו עובדים
שיידרשו לרכוש מיומנויות חדשות במסגרת המקצוע שלהם .במקביל ,יהיו עובדים
 11אנו מתייחסים לנתוני שנת  ,2015המבחן נערך פעם נוספת ונמדדו בו מיומנויות נוספות.
 12אין ברשותנו נתונים עבור ירושלים ,אך אנו למדים מהנתונים הארציים ומניתוח ציוני קבוצות
האוכלוסייה שנערכו בלמ״ס על מאפייניה של ירושלים.

21

התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד

שיפוטרו ממקצועות שעתידים להיעלם לחלוטין .עובדים אלו יידרשו לעבור הכשרה
מחודשת כדי להצטרף שנית לשוק התעסוקה במקצועות חדשים ובסביבת עבודה אחרת.
היקפי פרקי ההכשרה שלהם יידרשו ייגזרו מהיקפי השינויים ומעוצמתם .ככל שהשינויים
יהיו הדרגתיים יותר ,כך תגדל יכולתם של העובדים לרכוש הכשרה במהלך עבודתם
( ,Manyikaואחרים .)2017 ,במידה והשינויים יוטמעו במקביל במספר רב של ענפים,
צפויה עלייה משמעותית בהיקפי האבטלה.

 3.2שינויים דמוגרפיים
בדו״ח ה־ OECDהוגדרו שלושה נושאים מרכזיים בעלי השפעה מבחינה דמוגרפית על
שוק העבודה :הגירה ,התפתחויות מאריכות חיים ברפואה ושינויים בשיעורי ילודה.
עם זאת ,משקל ההשפעה של כל אחד מגורמים אלו משתנה כתלות במאפייני שוק העבודה
המקומי.
להגירה צפויה השפעה חיובית על היצע העובדים במיומנות נמוכה במדינות שיקלטו
אותם והשפעה שלילית על היצע העובדים במדינת האם.
בעוד שבמדינות אירופאיות תועדה ירידה מסוימת בשיעורי הילודה ,במדינות רבות
דווקא צפויה עלייה בילודה .שינויים בשיעורי הילודה עתידים להשפיע על אופי הצריכה
המקומית ,היקף ההשקעה בחינוך ועל היצע העובדים .כמו כן ,לשינויים במודל המשפחתי
המסורתי ,כדוגמת הורות יחידנית ,רווקות (מאוחרת) ,וזוגות ללא ילדים (Single Income
 ,)No Kids, Double Income No Kids — SINK-DINKצפויה גם כן השפעה על מבנה
שוק התעסוקה .לקבוצות אוכלוסייה אלו הכנסה פנויה גבוהה יותר ופניות למשרות בהיקף
גדול יותר.
בשל העלייה בתוחלת החיים צפוי מספר הקשישים לעלות באופן משמעותי .העלייה
בתוחלת החיים צפויה להביא עמה מספר אתגרים .אחד מהם הוא קצבת פנסיה מופחתת
בשל חלוקת החסכונות הפנסיונים על פני מספר שנים רב יותר .בגילאים אלו צפויות
ההוצאות דווקא לגדול ,וזאת בשל הצריכה המוגברת של שירותים רפואיים וסיעודיים.
גורמים שונים וביניהם משרד האוצר והביטוח הלאומי העלו מגוון מתווים להעלאת גיל
הפנסיה .נראה כי זהו פתרון מתבקש לסוגיה זו ,אך העלאת גיל הפרישה תביא לפגיעה
בעוסקים במקצועות שוחקים המאופיינים גם בהכנסה נמוכה ,למשל בתחום הבנייה
והניקיון.
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העלייה בתוחלת החיים צפויה גם להגדיל את הלחץ הנפשי והעומס הכלכלי על בני גיל
העמידה שעתידים ללוות את הוריהם ויקיריהם בתהליך הזדקנותם (ברג־ורמן ,רזניצקי,
& ברודסקי .)2018 ,למעשה ,כבר כיום ,למעלה ממיליון ישראלים מטפלים באדם מבוגר
אחד לפחות ,וככל שתוחלת החיים תעלה ,יעלה גם מספר זה.
אוכלוסיית הקשישים צורכת שירותים ייחודיים ,ועלייה במספרה יצמיח פלח כלכלי,
הקיים במידה מסוימת כבר כיום ,של צרכנות ייעודית בכלל תחומי החיים — החל בשירותי
בריאות וכלה בתרבות והשכלה.

 3.3גלובליזציה

חידושים אלו הביאו לתמורות באופי התעשייה העולמית .שלבים שונים בפסי היצור
שהיו בעבר ממוקדים סביב אזור גיאוגרפי יחידי ,בקרבת השוק או בקרבת יצרני התשומות
לתעשייה ,מפוזרים עתה במדינות שונות .מקומות שבהם שכר העבודה ועלויות היצור
נמוכים הופכים לאטרקטיביים עבור חברות לשם הקמת מפעלי הייצור שלהן .כתוצאה
מכך ,משרות במדינות מפותחות בתחומי תעשייה שונים עוברות למדינות המתפתחות,
שבהן עלות ההון האנושי נמוכה יותר .תהליך זה איננו ייחודי רק לתעשייה; הודות להוזלה
המשמעותית בעלויות התקשורת הוא מתקיים גם בתחומי השירותים .בדו״ח ה־ OECDצוין
כי ייצוא משרות למדינות מתפתחות העלה את הרווחיות של החברות ובכך יצר משרות
חדשות וביקושים לעובדים מיומנים יותר במדינות המקור.

חלק א׳ — תמונת מצב אסטרטגית

על פי ה־ OECDהירידה הדרמטית במחירי התקשורת ושינוע הסחורות הינה אלמנט מרכזי
במעבר העולם מכלכלות מבוזרות מבחינה גיאוגרפית הסוחרות ביניהן להתפתחותה של
כלכלה עולמית מואחדת בתחומי הסחורות והשירותים .מעבר זה אפשר את האצת ההפצה
של טכנולוגיות חדשות ושל תהליכי יצור.

מרכיב נוסף הינו שינוי בהעדפות העובדים החדשים ,בדגש על עבודות חלקיות ושינויי
עבודה תדירים .משרות חלקיות מאפשרות גמישות לעובדים ששגרת יומם לא מאפשרת
להם לעבוד במשרה מלאה ,או שאינם מעוניינים בכך .מבין אלו :סטודנטים ,הורים
לתינוקות או לילדים צעירים ,מי שמטפלים ביקיריהם ופנסיונרים (Manyika, et al.,
.)2017
׳פרילאנס׳ הנה דוגמה לצורת העסקה חלקית .חוזי ההעסקה בפרילאנס הם קצרים
מטבעם — מוגבלים בזמן או קשורים להיקף ביצוע העבודה .העסקה במתכונת זו מנתקת
את יחסי העובד־מעביד ומאפשרת גמישות גבוהה למעסיקים לפטר עובדים מבלי לשלם
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להם פיצויים .העסקה מסוג זה יכולה להיות אטרקטיבית גם לעובדים המבקשים גמישות
תעסוקתית או שמספקים שירות למגוון לקוחות במקביל .ככל שהקישוריות הבינלאומית
התפתחה נוצר שוק תעסוקה מבוסס ׳חלטורות׳ ( ,)Gig Economyובו לקוחות מקבלים
שירותים מגוונים ,החל מעיצוב גרפי וכלה בייעוץ משפטי ,מספקי שירותים שיושבים
13
במקום אחר בעולם.

 3.4המשמעויות של שוק העבודה המשתנה — סיכום
 הנחת היסוד :עולם דינמי ,זמן החיים של משרה מתקצר ומקצועות מתחלפים —
השינויים בשוק התעסוקה מייצרים חוסר יציבות מובנה .חוסר היציבות מוביל לכך
שקשה מאוד לייצר תכניות תעסוקה ,הכשרה והשמה רלוונטיות לכל החיים.
 הבעיה :היכולת של מערכות ציבוריות ,שהן איטיות יותר מטבען ,לעקוב אחר
המקצועות המשתנים מוטלת בספק ,ולכן הרלוונטיות של מאמצי ההכשרה והתיווך
תפחת .יתר על כן ,המידע זמין ללא מתווך והדינמיות מקשה על המתווך לסייע —
כמו זירות אחרות ,כוחם של מתווכים יורד (המידע זמין לכל דורש במגוון זירות
מקוונות) ,מספר המשרות הרלוונטיות פוחת בשל תהליך הקיטוב ,וזמני ההשמה
וההעסקה הופכים קצרים יותר (כך שהמועסק חוזר לחפש עבודה מספר רב של פעמים
בחייו).
 טרמינולוגיה חסרה :הטרמינולוגיה שמארגנת את התחום עדיין אינה ברורה דיה.
המושגים המרכזיים שעלו דורשים מענה יישומי שעדיין אינו קיים במלואו .למשל,
קידום תעסוקתי של המועסקים ,רישות של מועסקים ושל עסקים בעיר ,קידום מרחבי
עבודה שיתופיים.
 מיקוד הפעילות הנדרש :ממתווך למחולל — פיתוח האקוסיסטם של המעסיקים
והמועסקים כאחד על מנת שירושלים תצלח את האתגרים התעסוקתיים המשמעותיים
העומדים לפתחה .יתרה מזאת ,פיתוח אקוסיסטם יאפשר מיצוי של הפוטנציאל החיובי
של השינוי לטובת קידום רווחה כלכלית ואיכות חיים של העיר ותושביה.

 13מגוון משרות רחב ניתן למצוא בפלטפורמות מקוונות ובניהן גם באתר .fiverr.com
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הטבלה הבאה מציגה את השינויים הצפויים והשלכותיהן בשוק התעסוקה בירושלים:
מגמה
אסטרטגית

קצב מהיר
(וגובר) של
שיפורים
טכנולוגים

השלכות המגמה האסטרטגית על
שוק העבודה

המשמעויות של השינוי בשוק
התעסוקה — הזדמנויות וסיכונים

שינוי מהיר במקצועות  /עיסוקים

צורך של עובדים ללמוד ,ושל עסקים
להתאמת כוח האדם שלהם

קיטוב של מקצועות

העלמות משרות הביניים

אוטומציה של מטלות

היעלמות משרות (כ־ 200אלף משרות
בירושלים בסיכון) ו/או היווצרות משרות
חדשות בעלות אופי טכנולוגי יותר
העלאת גיל הפרישה  /יותר שנות עבודה

שינויים
דמוגרפיים

שינוי בהעדפות העובדים

רצון לאיזון בין פנאי לעבודה ,שינוי תדיר
של מקומות העבודה  /עיסוקים
רצון לעבודה מהבית  /סביבה עבודה
אטרקטיבית המשלבת פנאי

כניסת אוכלוסיות חדשות לשוק
העבודה (מהגרים ,חרדים ,ערבים)

גידול בהיצע עובדים בעלי מיומנויות
נמוכות ־ בינוניות

מעבר של משרות בתחומי התעשייה
למדינות מתפתחות

היעלמות משרות נמוכות־בינוניות

גלובליזציה
שוק גלובאלי

חלק א׳ — תמונת מצב אסטרטגית

עליית בתוחלת החיים

צורך רב יותר בטיפול באוכלוסייה מבוגרת
שגדלה (וייתכן ענייה יותר לאור פריסת
הפנסיה על יותר שנים)

הגדלת השוק הפוטנציאלי למכירות של
עסקים ירושלמים והתחרות על לקוחות
ירושלמים (מצד עסקים מחוץ לעיר)
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חלק ב׳ — המענה הנדרש
 .1עקרונות למענה עירוני
התובנה המרכזית מחלק א׳ של העבודה הינה כי שוק התעסוקה משתנה ,ומשתנה בקצב
מהיר ,והוודאות היחידה היא עצם השינויים המהירים .עולם חדש זה דורש היערכות של
העירייה ,העובדים ובעלי העסקים .ישנם מספר עקרונות להיערכות זאת:
 הבנה ,ניתוח ומעקב אחר השינויים בשוק העבודה בכלל ,ובירושלים בפרט —
שוק העבודה משתנה בקצב מהיר ,ולפיכך יש ליצור מנגנון גמיש וזריז שיאפשר
להגיע למיצוי מהיר של הידע הקיים .באמצעות ניתוח המגמות והשינויים בעולם
התעסוקה באופן מתמיד ניתן יהיה להגיב לשינויים ולהתאים את המענים;
 עבודה משותפת לקידום ויצירת אקוסיסטם עירייתי ועירוני — לאור תהליכי
ההתקבצות בישראל ובעולם ,המייצרים מספר מצומצם של סביבות עסקיות בנפח
כלכלי מאוד גדול ,המענה העירוני הנדרש הוא התמקדות בפיתוח האקוסיסטם
העסקי .ראשית ,יש להתמקד ברישות המועסקים והעסקים בעיר באמצעות פיתוח
קהילות עסקים ויצירת חיבורים רכים בין עסקים ולבין המועסקים .שנית ,בפן
התכנוני ,יש לעבור מעיסוק בהפעלת מרכזי תעסוקה ולהתרכז ביצירת חללי עבודה
שייפרסו ברחבי העיר ויתנו מענה לגמישות הנדרשת בעולם התעסוקה המתקדם
ולהקשרים התרבותיים השונים של אוכלוסיות העיר .שלישית ,בפן העירוני ,על מנת
לעודד שיתופי פעולה וסנכרון בין הגורמים השונים יש ליצור רצף עבודה באמצעות
פלטפורמת עבודה משותפת .אחד הכלים למימוש פלטפורמה מעין זו הוא כינוס של
שותפים אחת לחודש לשולחן עגול בנושא התעסוקה .מטרות מפגשים מעין אלו הן
סנכרון השותפים וקידום התעסוקה בראייה משותפת;
 יצירת תשתית המעודדת רכישת מיומנויות וכישורים לאורך כל החיים — יש
להתמקד בפיתוח כוח האדם המקומי באמצעות למידה לאורך החיים ככלי לפיתוח
קריירה ,שתכלול עדכון מיומנויות בהתאם לשינויי השוק .שינוי זה יתבטא במעבר
מפתרונות השמה לכלים לפיתוח קריירה.
רק על ידי שילוב של פעולות מהעקרונות השונים יוכל שוק העבודה הירושלמי להתמודד
עם אתגרי ושינויי העתיד.
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 .2צירי פעולה כמענה למגמות השינוי בשוק התעסוקה
הטבלה הבאה מתארת את הגורמים הרלוונטיים לכל אחד מהפעולות הנדרשות במסגרת
המענה העירוני לאתגרי שוק התעסוקה המתקדם.
סימוני הצבעים בטבלה:
אדום — תהליכים שאינם מיושמים כיום
ירוק — תהליכים שכבר החלו ביישום
כחול — תהליכים שמיושמים בחלקם ועניינם לטווח זמן הארוך

מגמה
אסטרטגית

שינוי מהיר
במקצועות /
עיסוקים

צורך של
עובדים ללמוד
כל הזמן,
ושל עסקים
להתאמת /
הכשרת כוח
האדם שלהם
לדרישות
המשתנות
מהשוק שבו
הם פועלים

קיטוב של
מקצועות

היעלמות
משרות
הביניים

יחידה
עירונית/
שותפים

מה כבר עושים
היום

מהם צירי הפעולה
הדרושים להתמודדות
עם השינויים

הרל״י

חיבור בין
תעשייה
לאקדמיה

מסלולי הכשרה
והתאמה לאורך כל
שנות הקריירה.
(הרחבה)3.1.1 :

רשות
התעסוקה

מתן סדנאות
וקורסים

עידוד ייזום והגדלת
היצע של קורסים
וכלי למידה לאורך
החיים ( )LLLבמגוון
דרכים (לבד ,קבוצות,
הכשרות ,אקדמיה).
(הרחבה)3.1.3 :

רשות
התעסוקה

עיסוק נרחב
בהשמות של
מחפשי עבודה

שינוי תפיסה ־ מתיווך
משרות למחפשי עבודה
להבנה מה השוק צריך
ולמתן כלים לעובדים
ולמעסיקים לשם
״השידוך״.
(הרחבה)3.1.3 ,3.1.2 :

רשות
התעסוקה

עיסוק בהשמה
והכשרות
למשרות ביניים

פיתוח יכולות לשדרוג
תעסוקתי ולא רק
לכניסה לשוק העבודה.
(הרחבה)3.1.1 :

רשות
התעסוקה

סקר חד פעמי של
צרכי המעסיקים

צורך במעקב תדיר
אחר הביקושים
לעובדים ,פיתוח כלים
ופלטפורמות שיאפשרו
זאת.
(הרחבה)3.2.3 :

חלק ב׳ — המענה הנדרש

קצב מהיר
(וגובר) של
שיפורים
טכנולוגים

השלכות
המגמה
האסטרטגית
על שוק
העבודה

המשמעויות
של השינוי
בשוק
התעסוקה —
הזדמנויות
וסיכונים
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מגמה
אסטרטגית

שינויים
דמוגרפיים
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השלכות
המגמה
האסטרטגית
על שוק
העבודה

המשמעויות
של השינוי
בשוק
התעסוקה —
הזדמנויות
וסיכונים

יחידה
עירונית/
שותפים

מה כבר עושים
היום

רשות
התעסוקה

הכשרות ייעודיות
בהיקף מצומצם

קידום
עסקים

עיסוק מצומצם
באמצעות קורסים
לקידום מכירות
באינטרנט

הרל״י

עידוד תעסוקה
בביו ובהיי־טק

מנהל
חינוך

הקמת מרכזי
חדשנות ,פיתוח
מיומנויות
במערכת חינוך
תחילת עיסוק
באוכלוסיית בני
+45

גיבוש תפיסה של
שלבים בקריירה ,עידוד
למידה והכשרות ,יצירת
מענים למי שיתקשה
להשתלב ,מיומנויות
עולם חדש.
(הרחבה)3.1.3 :

גיבוש תכניות
לגיל השלישי

הכשרת כוח אדם
טיפולי ומניעתי (גם
דרך פנאי) ־ הזדמנות
למשרות חדשות לבעלי
מיומנויות הביניים.
(הרחבה)3.1.3 :

אוטומציה של
מטלות

היעלמות
משרות
(כ־200
אלף משרות
בירושלים
בסיכון)
ו/או היווצרות
משרות חדשות
בעלות אופי
טכנולוגי יותר

עלייה
בתוחלת
החיים

העלאת גיל
הפרישה /
יותר שנות
עבודה

רשות
התעסוקה

צורך רב
יותר בטיפול
באוכלוסייה
מבוגרת
שגדלה (וייתכן
ענייה יותר
לאור פריסת
הפנסיה על
יותר שנים)

מינהל
קהילה

מהם צירי הפעולה
הדרושים להתמודדות
עם השינויים

עידוד למידה לאורך
החיים ( — )LLLמגיל
הגן ועד סוף הקריירה —
במגוון דרכים (לבד,
קבוצות ,הכשרות,
אקדמיה) והקניית
מיומנויות על מנת
שהעובדים והעסקיים
יישארו תחרותיים.
(הרחבה)3.1.5 ,3.1.2 :

מגמה
אסטרטגית

השלכות
המגמה
האסטרטגית
על שוק
העבודה
שינוי
בהעדפות
העובדים

המשמעויות
של השינוי
בשוק
התעסוקה —
הזדמנויות
וסיכונים
רצון לאיזון
בין פנאי
לעבודה,
שינוי תדיר
של מקומות
העבודה /
עיסוקים /
יותר עצמאיים
ריבוי עסקים
קטנים /
פרילנסרים

מה כבר עושים
היום

עידוד גמישות בשוק
העבודה — אפשרויות
מעבר בתוך המגזר
הציבורי והפרטי,
הרחבת היצע וגיוון
המשרות בשוק הפרטי
בעיר
(הרחבה)3.2.3 :

נציבות
שירות
המדינה /
ההסתדרות

קידום
עסקים
ורשות
התעסוקה

התחלת פעילות
של ״הזירה
העסקית״

הסתכלות משותפת על
קידום עסקים וקידום
מועסקים מתוך ההבנה
שמשקל העצמאים /
עסקים הקטנים יעלה.
(הרחבה)3.2.2 :

הרל״י

פיתוח של מרחבי
עבודה מתקדמים

קידום רובעי חדשנות.
(הרחבה)3.3 :

תכנון עיר

תכניות של
עירוב שימושים,
בתחילת תהליך
של תכנון
תעסוקה ליד
הבית

קידום רובעי חדשנות
ותעסוקה בקרבת
המגורים
(הרחבה)3.3 :

רשות
התעסוקה

מרכזי הכוון
תעסוקתי
והכשרה
מקצועית

חלק ב׳ — המענה הנדרש

רצון לעבודה
מהבית /
סביבה עבודה
אטרקטיבית
המשלבת פנאי

יחידה
עירונית/
שותפים

מהם צירי הפעולה
הדרושים להתמודדות
עם השינויים

הקמת חללי עבודה
מוקדי תעסוקה בקרבת
המגורים.
(הרחבה)3.3 :
כניסת
אוכלוסיות
חדשות לשוק
העבודה
(מהגרים,
חרדים,
ערבים)

גידול בהיצע
עובדים בעלי
מיומנויות
נמוכות־
בינוניות

(הרחבה)3.1.3 :
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מגמה
אסטרטגית

גלובליזציה

השלכות
המגמה
האסטרטגית
על שוק
העבודה

המשמעויות
של השינוי
בשוק
התעסוקה —
הזדמנויות
וסיכונים

מעבר של
משרות
בתחומי
התעשייה
למדינות
מתפתחות

היעלמות
משרות
נמוכות־
בינוניות

שוק גלובאלי

הגדלת השוק
הפוטנציאלי
למכירות
של עסקים
ירושלמים
והתחרות
על לקוחות
ירושלמים
(מצד עסקים
מחוץ לעיר)

מה כבר עושים
היום

מהם צירי הפעולה
הדרושים להתמודדות
עם השינויים

יחידה
עירונית/
שותפים

רשות
התעסוקה

התחלת פעילות
להקניית
מיומנויות

פיתוח כישורים למשרות
עלית.
(הרחבה)3.1.4 :

קידום
עסקים,
רשות
התעסוקה

משיכת מעסיקים
נבחרים
לירושלים

ניצול היתרונות
היחסיים של ירושלים
למשיכת מעסיקים בעלי
פוטנציאל העסקה חיובי
בטווח הארוך.

קידום
עסקים

סיוע להקמת
וועדי עסקים —
דגש גיאוגרפי
והתחלת עבודה
לקהילות ענפיות

פיתוח קהילות עסקים
בראייה ענפית
(/אשכולית) לשם
יצירת אקוסיסטם .דורש
שיתופי פעולה.
(הרחבה)3.2.1 :

קידום
עסקים

עיסוק מצומצם
באמצעות קורסים
לקידום מכירות
באינטרנט

הכנה של עסקים
להתמודד ולהדביק את
השינויים.
(הרחבה)3.2 :

(הרחבה)3.2.3 :

 .3תכניות עבודה הנגזרות מצירי הפעולה
בפרק זה נתייחס לתכניות העבודה הנגזרות מכיווני הפעולה כפי שהוגדרו בטבלה
לעיל .כיווני הפעולה המפורטים מתמקדים בשלושה רבדים :הרובד הראשון הוא התאמת
הכלים והמסגרות לפיתוח ההון האנושי; הרובד השני הוא עבודה אפקטיבית מול הקהילה
העסקית; והרובד השלישי הוא תכנון עירוני מותאם לצרכי שוק התעסוקה העתידי.

 .3.1התאמת הכלים והמסגרות לפיתוח ההון האנושי
תובנה מרכזית העולה מסקירת הספרות ומהניתוח בחלק הקודם הינה שנדרשת חשיבה
אחרת על תהליכי הלמידה וההכשרה של תושבי העיר בכלל ,ושל אלו המועסקים בפרט .יש
לעודד ולאפשר למידה לאורך כל החיים ולייצר מנגנונים ותמריצים שיכשירו את העובדים,
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יתרמו להתפתחותם ויהיו מותאמים לדרישות המשתנות של שוק התעסוקה .לשוק הפרטי
במקרים רבים אין אינטרס לעשות זאת ,שכן מעסיקים עלולים לחשוש שהעובדים יעזבו
אותם לאחר מימון הכשרתם ,ולעובדים אין בדרך כלל יכולת או משאבים ללמוד ולהשקיע
בפיתוח העצמי במקביל לעבודתם.

 .3.1.1יצירת מודלים מתקדמים להכשרה תעסוקתית
אחת התופעות החדשות של השנים האחרונות היא תכניות הכשרה מהירה או הסבה
מקצועית המוכרות בשם ״סיירות תכנות״ ,או בוטקאמפים ( .(Bootcampsכדי לתת
מענה למחסור בעובדים להייטק ,אלו מהוות ערוץ כניסה מהיר להייטק ביחס למסלול
האקדמי ומספקות הכשרה מהירה ואיכותית.

מבחינה זו ,האתגר המרכזי של ההכשרה בירושלים — שהוא גם פוטנציאל צמיחה משמעותי
עבורה — הוא השקעה בשילוב נשים ,ערבים וחרדים במקצועות עם פריון גבוה הרלוונטיים
לשוק העבודה המשתנה .השקעה מסוג זה דורשת התאמה לצורכי האוכלוסיות ,ובעיקר
התמודדות עם מחסור עמוק בידע ,הקשור להיעדר לימודים רלוונטיים כמו מתמטיקה
ואנגלית בקרב חרדים ולפערי שפה גדולים בקרב ערבים.

חלק ב׳ — המענה הנדרש

מודל זה נראה נכון להכשרות בתחומים נוספים .לתכניות אלו שלושה מאפיינים
ייחודיים :שיתוף פעולה הדוק עם מעסיקים פוטנציאלים ,הצלחה בהתבסס על לימוד
עצמאי ,והתנסות מעשית הכוללת עבודה בצוות .על פי התחזיות שהצגנו ,הביקוש
לכישורים ומיומנויות של לימוד עצמי ועבודה בצוות יגדל ,ולפיכך יש חשיבות בהקנייתם
במהלך תכניות ההכשרה.

 .3.1.2תמריצים לעידוד למידה לאורך החיים
יש לקדם תמריצים לעובדים להשקעת משאבים עצמיים ברכישת כישורים עדכניים .ישנם
מנגנונים קיימים הדורשים ׳רענון׳ כמו גמולי השתלמות ושנת שבתון .לחלופין ,ניתן
לעשות שימוש בכלים שלא יועדו לטובת כך באופן רחב עד כה ,כמו כלים פיננסיים —
הלוואה מקופות גמל וחסכונות פנסיוניים לטובת מימון הכשרות .כמו כן ,יש לעודד
מעסיקים להשקיע משאבים בקידום ובהכשרה של המועסקים שלהם ,זאת באמצעות
מודלים של התמחות ויצירת שיתופי פעולה עם עסקים אחרים ועם גורמים עירוניים.
לצורך כך ניתן להציע סבסוד למימון ההכשרות או לחילופין להציע מודל מימוני במסגרתו
המעסיק והמועסק מתחלקים בעלות ההכשרה.
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 .3.1.3פיתוח תכניות מותאמות אוכלוסייה
בפיתוח תכניות הכשרה המותאמות לאוכלוסיות השונות יש להתייחס גם לחתך הגיל
המיועד .בקרב קבוצות הגיל הצעירות ניתן לפתח מיומנויות מסוימות שיאפשרו להם
להשתלב במשרות עילית .בקרב האוכלוסיות הבוגרות ,המשתתפות בחלקן בכוח העבודה,
יש לסייע בהבנת השינויים הצפויים בשוק התעסוקה ובהסתגלות אליהם ,וכן בליווי
בחיפוש עבודה ,בהשמה ובמהלך ההעסקה לטובת שימור האטרקטיביות של העובד
לשוק .פתרונות אלו יידרשו להתמקד במשרות שאופיין תואם את גילו של מבקש העבודה.
ישנן משרות המתאימות למי שצפויים לצאת לפנסיה תוך מספר שנים משום שההכשרה
אליהן אינה מורכבת והשינוי באופי המשרה אינו צפוי להשפיע עליהם .מנגד ,יש להכווין
אדם שצפויים לו יותר מעשור בשוק העבודה למשרות שלא צפויות להשתנות בטווח
זמן זה.
ההכוונה יכולה לשרת את העיר בהתמודדות עם עלייה במספר המבוגרים ועם הקשיים
הייחודיים של אוכלוסייה זו בשוק התעסוקה .על ידי עידוד הסבה למקצועות טיפוליים,
שהביקוש להם עתיד לעלות ,צפויה ירושלים להיטיב עם האוכלוסייה המבוגרת שבה
ולספק פתרונות הן בתחום התעסוקה והן בטיפול.

 .3.1.4פיתוח ידע למגוון מקצועות ותפקידים בפריון גבוה
בתכנית האסטרטגית לצמיחה ופיתוח כלכלי של העיר זוהה ההייטק כמנוע צמיחה עירוני.
במטרה להשקיע ולפתח את תעשיית ההייטק ,הרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י) מרכזת את
כלי הסיוע והידע המקצועי לרשות החברות .כמו כן ,קיימת בהרל״י מנהלת לתחום התיירות
בירושלים .בדומה לשירותים שמציעה הרל״י לתחומים אלו ,יש צורך להציע סל שירותים
לענפים כלכליים נוספים בעיר ,כגון :שירותים ,ייעוץ ,שיווק ומקצועות נוספים בפריון
בינוני־גבוה .לצורך כך נדרשת ראייה הוליסטית וגמישה והפניית משאבים מספקים.
ראייה זו תכלול ,למשל ,זיהוי שחקני מפתח בעיר ,במדינה ובעולם ,הרלוונטיים לשוק
המסוים ,זיהוי חוסרים מקצועיים להתפתחות העסקים והעובדים בתחום זה בירושלים
והתאמה של שטחי התעסוקה לצרכים ייחודיים ,במידה ויש כאלו (למשל — מעבדות
מסוימות).

 .3.1.5חינוך והכשרה לשוק התעסוקה כבר מהילדות
הניסיון והמשאבים של מנהל החינוך ירושלים (מנח״י) ,אפשרו בשנים האחרונות יישום
יוזמות לפיתוח מיומנויות המותאמות לעידן החדש .תכניות אלו ממצבות את ירושלים
בקדמת החשיבה והעשייה החינוכית בישראל .עם זאת ,יוזמות אלו מהוות נדבך מצומצם
בכלל הפעילות החינוכית בעיר .ירושלים נדרשת למנף יוזמות אלו כמאמץ לאומי .תקצוב
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ממשלתי ייחודי יהפוך את ׳המעבדה הירושלמית׳ למובילה עולמית בפיתוח מיומנויות של
העולם החדש .בתוך כך ,יש לשים דגש על ההיבטים הבאים:
א .עבודה משותפת עם גורמים חיצוניים — כפי שהוזכר קודם ,במערכת החינוך בכלל,
ובמנח״י בפרט ,נעשים בשנים האחרונות מאמצים משמעותיים ביצירת כלי למידה
המותאמים לאתגרי המאה ה־ .21עם זאת ,עולה כי מערכת החינוך פועלת באופן עצמאי
תוך מיעוט שיתופי פעולה מול גורמים עירוניים ומפספסת בשל כך ידע רב בגזרות
פעילות שונות .ידע זה עשוי לתרום בהבנת האתגרים שעמם יש להתמודד בהכנת
התלמידים לעולם התעסוקה.

חלק ב׳ — המענה הנדרש

ב .פיתוח מיומנויות — מערכת החינוך עוסקת כיום ,לפי דגשי משרד החינוך ,בהטמעת
ידע ,מיומנויות וכישורים .כדי לפתח את הכישורים הנדרשים וכדי להכשיר את
התלמידים להיות אטרקטיביים לשוק התעסוקה ,נדרש מיקוד משמעותי בפיתוח
שלל מיומנויות שהן מעבר למקצוע הנלמד .בתוך כך ניתן למנות את המיומנויות
הבאות :מסוגלות ויצירתיות ,עבודת צוות ,שפות ,חשיבה מתמטית יישומית
ואוריינות טכנולוגית .פיתוח המיומנויות נדרש להתקיים במרחבי למידה שונים,
וחייב לפגוש גם אוכלוסיות שלהן נגישות מוגבלת לתחום ,למשל במנהל החינוך
החרדי והערבי.

 .3.2עבודה אפקטיבית מול עסקים ומועסקים
רשויות המקומיות ובתוכן עיריית ירושלים מכירות בחשיבותם של עסקים לעיר — הן
בהיבט התעסוקה לתושבים והן בהיבט מימון השירותים העירוניים באמצעות תשלום
הארנונה העסקית .ראייה משותפת של עסקים ומועסקים היא אבן הראשה למדיניות
תעסוקה — אין מועסקים ללא עסקים ברשות ,וקשה לקיים עסקים ללא מועסקים.
מחקרים וסקרים של מעסיקים ומנהלי כוח אדם בחברות שמים דגש על פוטנציאל כוח
האדם ברשות כשיקול המרכזי ביותר לבחירת מיקום העסק או להרחבת העסק .לפיכך,
המענה העירוני צריך להתבסס על זיהוי צרכי המעסיקים בכלל ,ובהיבטי כוח אדם בפרט,
והכוונת הכשרות העובדים לתחומים המבוקשים.

 .3.2.1קהילות עסקים
עסק הפועל בעיר רואה מולו עירייה ולא מכלול של אגפים ומחלקות עירוניות כמו רישוי
עסקים ,אישורי שילוט ,ארנונה והיתרי בנייה .הציפייה הבסיסית של העסק היא כי
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העירייה תראה אותו ״כלקוח אחד״ ,ולא שכל גורם עירוני יראה את צרכיו ובעיותיו
בנפרד .הפתרון הבסיסי לבעיה זו טמון בשינוי גישה — יש לפתח ראייה ׳שירותית׳ ,שבה
העסק במרכז ומולו גורם יחידי המסייע באינטראקציה מול גופי העירייה השונים .נציין
כי עיריית ירושלים כבר פועלת בכיוון זה במסגרת האגף לקידום עסקים .הרובד המתקדם
הוא שהעירייה תסייע לעסק בתשתיות ,כגון שטחים עסקיים ותחבורה ,ובמקביל גם בכוח
אדם מתאים.
הקמת קהילות עסקים גיאוגרפיות היא סיוע חיוני לעסקים שכנים והיווצרותה של כלכלה
מקומית־שכונתית־אזורית .פיתוח קהילות עסקים נושאיות ,לפי תחום כלכלי ,תסייע לקדם
גם מענים בצורכי כוח אדם; עובדים יחפשו עבודה בתחום עיסוקם בירושלים אם הם ידעו
על קיומה של קהילה עסקית מפותחת באותו התחום.
מרכיב משמעותי בשינוי הצפוי בשוק העבודה הינו טשטוש גבולות ההגדרה של מעסיק־
מועסק .שינוי זו עולה בקנה אחד עם ההערכה כי מספר העובדים העצמאיים יגדל.
לעוסקים עצמאים ישנם אתגרים אחרים לעומת השכירים — הם נדרשים למיומנויות של
שיווק ומכירה (התקשרות במחיר תחרותי) ,אספקת המוצר או השירות בזמן ובאיכות,
יצירת הזדמנויות עבודה נוספות ,גביית כספים ותשלום לשכירים וקבלני משנה .קיומם
של חללי עבודה משותפים יאפשרו לעצמאים ליצור שותפויות ולהיעזר זה בזה ,ולפיכך
יסייעו גם הם בהתפתחותה של קהילת עסקים מקומית.

 .3.2.2הזירה העסקית
הזירה העסקית היא דוגמה לאפיק פעולה המשלב הקמה של קהילה עסקית ,תוך מתן
שירותים לעסקים .מיזם זה משותף למטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי,
הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה והאגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים,
ומטרתו לחבר בין עסקים ירושלמים ללקוחות מוסדיים על מנת לחזק את הכלכלה המקומית
בעיר.
לצורך כך הוקם פורטל עסקים ,שמהווה אינדקס של עסקים בעיר .מלבד הנוכחות
הדיגיטלית והפרסום ,העסקים החברים בזירה יכולים לקבל הזדמנויות עסקיות שונות
המנותבות אליהם לפי מידת הרלוונטיות ,להשתתף בהכשרות מקצועיות בנושא מכרזים
ציבוריים (איך ניגשים ,איך כותבים הצעת מחיר וכד׳) ,לקבל שירותי יעוץ פרטני בתחום
ולהיפגש עם דורשי שירותים במפגשים מיוחדים שהזירה מקיימת במטרה לחבר בין
דורשים וספקים.
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 .3.2.3זיהוי מגמות והיערכות להשפעותיהן על עסקים
כחלק מהמענה העירוני ליצירת משרות חדשות וסיוע לעצמאיים ,העירייה נדרשת להבין
מגמות בענפים הכלכליים השונים ,למשל — אוטומציה במוסכים ,טיפול ברכבים חכמים.
על העירייה לסייע במיפוי צרכי הענפים השונים ,ובהתאם לכך לגזור תכניות עבודה
מותאמות .הבסיס לכך טמון בהתקשרות עם חברות המבצעות מחקרים עסקיים ומחקרי
שוק בקביעות ויצירת תהליכי עבודה משותפים בהם החברות מציגות את השינויים
ומסייעות לעירייה לגבש מדיניות מותאמת.
מרכיב נוסף הינו הבניית הסדרי תעסוקה גמישים — הסדרים המאפשרים עבודה מרחוק —
אשר צפויים לסייע לשימור עובדים ולמשיכת טאלנטים (ובנוסף יצמצמו את פליטת גזי
החממה) .עיריית ירושלים יכולה להיות הסנונית הראשונה ולייצר סטנדרטיזציה של
העסקה גמישה .זאת ,תוך הענקת שירותי ייעוץ למעסיקים ומועסקים כאחד.

חלק ב׳ — המענה הנדרש

נוסף על זאת ,העירייה משקיעה משאבים במשיכת מעסיקים פוטנציאלים לירושלים .אנו
מקווים כי מחקר זה יאפשר לגופי העירייה לזהות מעסיקים פוטנציאלים לטווח הארוך,
החסינים באופן יחסי להיעלמות משרות ,תוך ניצול הפוטנציאל היחסי של ירושלים.
כך לדוגמה ,בעבר נעשו מאמצים (שכשלו בעיקרם) למשוך מטות של בנקים לעיר ,על
סמך ההנחה כי ענף זה צפוי לגדול בעתיד ומשום שהמשרות בענף הבנקאות מאופיינות
בשכר גבוה .כיום ,בנקים עוברים לאזורים מרוחקים המציעים משרדים בשכירות נמוכה
יותר וכתוצאה מהשפעת הדיגיטציה מקצצים במשרות ,לא רק פקידותיות .כלומר ,שוק
התעסוקה משתנה ומתברר כי מאמצים אלו — מקורם בטעות (& MURO, WHITON,
 .)MAXIM, 2019מחקרים תקופתיים המסייעים בזיהוי נכון של המגמות בשוק התעסוקה
והשפעותיהם על ענפים כלכליים עשויים להבטיח השקעה נבונה יותר ותעסוקה לזמן
ארוך יותר.

 .3.3תכנון עירוני
אגף תכנון עיר מקדם תכנון בהתאם למגמות השינוי בעולם התעסוקה .בכלל זה :עירוב
שימושים ,מתחמי עבודה משותפים ,ופיתוח מרכזי תעסוקה עם נגישות תחבורתית .יחד
עם זאת ,כחלק מעבודה זאת ,הסתבר שיש לחקור את השלכות הגידול הצפוי במספר
העצמאים ולבחון את הצורך בתכנון שטחי תעסוקה ,צמצום מרכזי תעסוקה או לחילופין
פיתוח חללי עבודה ומתחמי תעסוקה בשכונות .יתר על כן ,צמיחת ״תעשיית חללי העבודה
המשותפים״ ,כגון —  ,WeWorkמשנה הנחות תכנוניות רבות ,לדוגמא — ההנחה שהשטח
הנדרש לעובד הוא  30-20מ״ר ,בעוד שבחללים המשותפים מדובר ב־ 6-5מ״ר לעובד.
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בנוסף ,יש להתאים את התכנון לצרכי האוכלוסיות השונות ,בין היתר על ידי התאמת
שירותים תומכים כגון פתיחת מעונות יום בקרבת חללי העבודה ,או הנגשת שטחי וחללי
עבודה בשכונות הערביות והחרדיות עבור אוכלוסיות אלו.
על מנת לממש את הפוטנציאל התכנוני הרב הקיים בירושלים ,יש צורך בשיפור הממשק
בין התכנון לבין לעסקים על ידי קיום פורום משותף ,הגדרת פונקציה לקישור בין המתכננים
ליזמים וקיום כנסים ליזמים בשיתוף אגף תכנון .אחד הגורמים המשיקים המשמעותיים
שאיתם יש לפעול בסנכרון הוא צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים ,המתכנן את צירי
התחבורה בהתאם לשינויים הצפויים במבנה התעסוקה בעיר.
מעבר להיבטים של התכנון הפיסי ,כפי שמוצע במודל של רובע החדשנות ,סיוע עירוני
בהסבת שטחי תעסוקה ותעשייה ישנים יכול לפתור כשל שוק עירוני .בעל נכס קיים
המפעיל בו עסק יכול להעדיף את שיקולי תפעול העסק והרווחיות ממנו על פני השבחת
הנכס והסבתו לשימוש אחר .ניתן לעודד בעלי נכסים להשביח את הנכסים שלהם באמצעות
מענק ותמריצים אחרים.
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סיכום
במסמך זה סקרנו את השינויים הצפויים בעולם התעסוקה המתקדם ואת השפעותיהם
המקומיות בירושלים ,את פעילות השחקנים הדומיננטיים בתחום זה ,את בעלי ההשפעה
ובעלי העניין הרלוונטיים ,ואת גורמי המפתח העירייה והכלים העומדים לרשותם.
בחלק ב׳ של המסמך פירטנו את המענים הנדרשים ואת הגורמים האחראיים למענים
אלו בהתייחס למגמות השינוי שזיהינו .מגוון הפתרונות צריכים לבוא כמענה לאתגרים
שמציב עולם התעסוקה המתקדם :למידה לאורך החיים ,התאמת המרחב התכנוני לפעילות
העסקית הצפויה והעמדת כלים לעסקים להתמודדות עם המגמות העסקיות והתעסוקתיות
הקרבות.
מסמך זה מהווה קריאה לפעולה מתמשכת .פעולה זו צריכה להיות מתואמת על ידי גוף
מתכלל ובשיתוף פעולה עם כלל הגורמים ובעלי העניין .היות שרב הנסתר על הגלוי ,לא
ניתן לדעת בוודאות בעת הנוכחית את מידת ההשפעה של חלק מהשינויים הצפויים על
המארג העירוני .לשם כך ,יש לבנות מנגנון גמיש ומתעדכן לזיהוי המגמות ולהתאמת כלי
המדיניות המופעלים.
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נספחים
נספח א׳
להלן פירוט מרכזי תעסוקה לאוכלוסיות ייחודיות:
א .מרכז תעסוקה עירוני לסטודנטים ואקדמאים המציע שירותי ייעוץ והכוון והשמה
בעבודה בתחומי הייטק וטכנולוגיה ,מדעי החיים וביוטק ,מדעי החברה והרוח.
ב .מרכז פיתוח קריירה ותעסוקה לצעירים המתמחה בפיתוח מיומנויות הנדרשות
לצעירים ובייעוץ והכוונה לבחירת מסלול קריירה.
ג .מרכז קריירה באוניברסיטה העברית שנפתח במהלך שנת  2019ומיועד לסטודנטים
באוניברסיטה ומטרתו לסייע להשתלבותם בשוק העבודה בעיר.
ד .מרכז הזדמנות המיועד לאוכלוסיית רווחה ולאוכלוסיות בעלות חסמים מורכבים.
המרכז מתמחה במענים טרום תעסוקתיים ובמענים סוציאליים התומכים בפיתוח
יכולות להשתלבות תעסוקתית.
ה .מרכז ״הפלוס בשישים״ המיועד לגילאי  .+60המרכז מתמחה במתן מידע והובלת
תכניות לפורשים בהיבטים של הכרת ומיצוי זכויות בתחום התעסוקה ,והזדמנויות
שונות להשלמת הכנסה.
ו .מרכז ״כיוון״ מעניק שירותים לאוכלוסייה החרדית ,בדגש על גברים חרדים .המרכז
מעניק סיוע בהשלמת השכלה באנגלית ,מתמטיקה ומחשבים .המרכז מציע הכשרה
מקצועית במגוון תחומים כמו מנהלי תיקי לקוחות ,בוחני מכשור ,מגן סייבר ומכירות
ושיווק ,ומסייע בהשמה .בנוסף ,המרכז מנגיש לאוכלוסייה ולמעסיקים המעסיקים
חרדים מענקי סיוע מטעם המדינה.
ז .מרכז ׳ריאן׳ מעניק שירותים לאוכלוסייה הערבית הנמצאת כבר בכוח העבודה ובפרט
לנשים ערביות .המרכז מציע תכניות עם מעסיקים וקורסים לכישורים בסיסיים
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הנדרשים להשתלבות בעולם העבודה (עברית ,מחשבים ואנגלית) וכן הכשרות
מקצועיות במגוון מקצועות הנדרשים.
ח .מרכז ׳קעליטה׳ מציע ייעוץ ,ליווי והכוון עד להשמה בעבודה לעולי צרפת .המרכז
מציע סדנאות ותכניות לפי צרכי העולים בתחום המיומנויות (עברית ,מחשב) ,יזמות
עסקית ומתן כלים להשתלבות בעבודה .פרויקט נוסף של קעליטה ועיריית ירושלים
הוא ״מסלול ירוק״ במסגרתו ניתן ליווי העסקית ויעוץ עסקי ומשפטי.

נספח ב׳
להלן מבחר תכניות שרשות התעסוקה העירונית מפעילה בהקשר ליעד העירוני ׳עיר
ידידותית לעסקים׳ ,הנוגעות לשוק התעסוקה והעסקים המתחדש:

נספחים

 	.1מרכזי יזמות והכשרות לעסקים — רשות התעסוקה מפעילה שני האבים בשיתוף
סיסקו ,המאובזרים בטכנולוגית וידאו קונפרנס של סיסקו המאפשרת למידה מרחוק
ויצירת קהילות וירטואליות .האבים אלו ממוקמים במכרז הצעירים בשכונת מוסררה
ובמכללת סטפס במזרח העיר ובשיתוף מרכז ריאן .בנוסף ,הוסבו להאב שני חללים
גדולים בספריית בית העם (ז׳ראר בכר) ובספריית הקטמונים ,והם כוללים חללי עבודה
משותפים ,חדרי ישיבות ,אינטרנט מהיר וכל הנדרש לפיתוח יזמות ועסקים .ישנו
האב ייחודי (בבית העם) הפונה לאוכלוסיית האמנים והמעמד היצירתי בירושלים.
 	.2הזירה העסקית — כפי שמפורט בגוף המסמך ,זהו מיזם שמטרתו לחבר בין מוסדות
העוגן הירושלמיים והעסקים לבין ספקים ירושלמים קטנים ובינוניים על מנת לקדם
את הכלכלה המקומית .פרויקט זה משותף לעיריית ירושלים וישראל דיגיטלית.
 	.3סטארטר דיגיטל — מינהל פיתוח בשיתוף  ,Google, Wixהאוניברסיטה העברית
ועמותת עתידים מקימים עבור כ־ 300עסקים ירושלמים אתר אינטרנט בחינם
( , Google my (Businessדף פייסבוק והכוונה לבית העסק באמצעות .Waze
 	.4קונסול — פרויקט טרנספורמציה דיגיטלית לעסקים בינוניים וגדולים בשיתוף מינהל
פיתוח האוניברסיטה העברית ,הרל״י ,בנק לאומי ודלויט ,ובו ניתן ייעוץ וליווי פרטני
לעסקים בינוניים וגדולים בירושלים בתחומים שונים הכוללים הקמת קווי ייצור,
הרחבת כוח האדם ,טרנספורמציה דיגיטלית ,טיוב השיווק ועוד.
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נספח ג׳
מקצועות בירושלים והסיכון שלהם להיעלם בהתאם למתודולוגיה של פריי ואוסבורן
()Frey & Osborne, 2013
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נספח ד׳
הטבלה מציגה את עשרים המיומנויות ,הכישורים והידע הנדרשים על פי פריי ואוסבורן
בשוק העבודה האמריקאי בשנת ( 2030שם):

2

פסיכולוגיה

ידע

12

פילוסופיה ותיאולוגיה

ידע

3

הדרכה

מיומנות

13

דיבור

מיומנות

4

מודעות חברתית (Social
)perceptiveness

מיומנות

14

תודעת שירות

מיומנות

5

סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה

ידע

15

הקשבה אקטיבית

מיומנות

6

חינוך ואימון (Education
)and Training

ידע

16

פתרון בעיות מורכבות

מיומנות

7

תיאום ()Coordination

מיומנות

17

ביטוי בעל פה

כישורים

8

מקוריות

כישורים

18

תקשורת ומדיה

ידע

9

זרימת רעיונות

כישורים

19

בהירות דיבור

כישורים

10

למידה אקטיבית

מיומנות

20

שיפוט וקבלת החלטות

מיומנות

נספחים

1

אסטרטגיית למידה

מיומנות

11

טיפול ויעוץ (Therapy
)and Counseling

ידע
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מטרת מסמך זה הינה לבחון את מגמות השינוי בשוק התעסוקה העולמי ואת השלכותיהן על
שוק התעסוקה הירושלמי ,לו מאפיינים ייחודיים ,שהמרכזי שבהם הוא שיעור ההשתתפות
הנמוך  -רק שני שלישים מתושבי ירושלים משתתפים בכוח העבודה ,והם מועסקים בעיקר
בענפי כלכלה ציבוריים .המסמך מסכם תהליך עבודה ולמידה משותף שנערך עם עיריית
ירושלים וחברת דואולוג ,בו השתתפו בעלי עניין רבים ,ביניהם גופי ממשל ומעסיקים שונים.
בחלקו הראשון של המסמך מוצגת תמונת המצב של העיר בהקשרי תעסוקה ,תוך התייחסות
למאפייני העיר ולהשפעת המגמות העולמיות הצפויות בתחום התעסוקה .התובנות העולות
מהעבודה ,המפורטות בפרק השני של המסמך ,הן שנדרשות פעולות בשלושה עולמות תוכן:
הראשון ,עולם ההכשרה והלימודים לאורך החיים; השני ,אופן העבודה העירונית ,בדגש על
ממשקים בין עסקים למועסקים; והשלישי ,עולם תכנון העיר ,אשר צריך לאפשר לעובדים
ולמעסיקים ,לשכירים ולעצמאים ,למצוא מקום שבו יוכלו לעבוד באופן שיאפשר להם לבטא
את העדפותיהם וצורכיהם וליצור כלכלה ירושלמית איתנה.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שהוקם בשנת  ,1978הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע,
המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית ומרחבית בת קיימא .המכון הוא הכתובת אליה פונים
מעצבי מציאות לבירור ,קידום והגדרת סוגיות מדיניוּת ,בישראל בכלל ובירושלים בפרט.
מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניוּת חדשנית
ואפקטיבית ,ומביאים את ירושלים ,על מגוון מרכיביה ,אל העולם ואת העולם לירושלים.
ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה ,שדה מחקר ,מעבדה ומרחב יעד להשפעה .פיתוח
העיר לטובת מגוון תושביה ,אוהביה ומאמיניה ,חיזוק מעמדה הגלובלי ומינופה עומדים בראש
סדר היום של המכון .עשייתו של המכון יוצאת מירושלים למעגלים רחבים יותר בישראל
ובעולם וחוזרת אליה ,על מנת לתרום לעיר ולתושביה.
האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי מקדם ערכים ניהוליים בעיריית ירושלים ומספק כלים
להנהלת העירייה לתכנון המדיניות העירונית ולקבלת החלטות אפקטיבית לטווח קצר ,בינוני
וארוך .האגף מלווה ביצוע של תהליכים עירוניים שנמצאים בדגש עירוני וכן כאלו הדורשים
תכלול פעולות בין מספר מינהלים .בנוסף ,האגף סוקר ,מעריך ומטמיע חדשנות בחשיבה
העירונית ,בהתאם לשינויים והתפתחויות בעיר ,בארץ ובעולם.
חברת דואלוג הוקמה בשנת  2014מתוך מפגש מתמשך עם אתגרי הניהול האסטרטגי בעולם
הבטחוני והאזרחי .חברי הצוות זיהו את הצורך בתהליכים מהירים ואפקטיביים ,ופיתחו מגוון
פתרונות וכלים שמסייעים להנהלות ליצור בהירות ,להגדיל את הערך העסקי ולהתאים את
עצמם לאורך זמן לשינויים בטכנולוגיה ובשוק .צוות דואלוג מלווה חברות בתהליכי חשיבה
אסטרטגיים ,למול שינוי ואי-וודאות ,ומיישם כלים מעולם החשיבה המערכתית לטובת פיתוח
ידע חדשני המאפשר פריצות דרך בניהול ארגונים.

התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד
ימית נפתלי ,אמיר מושקט-ברקן ,אבנר סעדון ,נעמה שהם ,יותם הכהן
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