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פ שבוע"תלמידים מאומתים ע| מזרח העיר 

תחילת החופש הגדול פתיחת שנת הלימודים

סגירת מערכת החינוך

תחילת סגר כללי

פתיחת גני הילדים

'ד-'חזרת תלמידי א



פ אגף"תלמידים מאומתים ברמה שבועית ע' מס| ירושלים 

'ד-'חזרת תלמידי א

פתיחת גני הילדים

סגירת מערכת החינוך

תחילת סגר כללי

פתיחת שנת הלימודים



אחוז ילדים מאומתים מסך המאומתים בעיר| ירושלים 

'ד-'חזרת תלמידי א

פתיחת גני הילדים
סגירת מערכת החינוך

תחילת סגר כללי

פתיחת שנת הלימודים



פ קבוצת גיל"שיעור התלמידים המאומתים מסך הנדבקים בכל תקופה ע| מזרח העיר 
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עיקרי תמונת מצב עדכנית–תכנית החומש 

העירבמזרחהחינוךמערכתבכללדרמטילשינוימנוע-החומשתכנית

א"בתשפכברג"לתשפשנקבעביעדעמידהאףובחלקםשנקבעוביעדיםעמידה

והפגנתנדרשותהתאמותתוךקורונהבעידןוהןבשגרההןהופעלההתכנית-פ"תש
ויצירתיותגמישות

לאפקטיביותבהתאםנבחרוא"תשפתכניות-בספטמברבדיוןל"מנכלהנחייתבהתאם
קורונהבעתלפעולויכולתןכהעד

ותוספתקיימותתכניותצמצום:קורונהמגבלותולאורתכניתאפקטיביותלהגדילבכדי
.חדשותתכניות

(ניצול93.5%-ט"תשע)גבוהתקציביניצול-כהעד
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העבודהלתכניתל "עיקרי הנחיות מנכ

בשניםהתוכניתהפעלתללקחיבהתאםא"בתשפהחומשתוכניתתכנידיוק❖
פ"תש-ט"תשע

החומשתוכניתליעדיביחסברורהעתיד,הווה,עברתמונתהצגת❖

בתוםמיטביתעתידתמונתלייצריכולתןלמידתבהתאםתיבחרנהתשפאתוכניות❖
החומש

הקורונהלעידןא"תשפתוכניתהתאמת❖
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סדר הדברים

רקע–החומשתכנית❖

עתיד-הווה-עבר:ביעדיםעמידה-החומשתכנית❖

הקורונהבעידןהחומשתכניתנחיצות❖

א"תשפשנתחומש-תכנוןעקרונות❖

א"תשפתקציביותנגזרות❖

יעדיםבחתך-א"תשפתכניותפירוט❖



רקע-תכנית חומש מזרח ירושלים

הפיכת מערכת החינוך לעוגן של יציבות המעניק 
תקווה מבוססת לעתיד כלכלי חברתי איתן

אסטרטגיית הפעולה כפי שמנוסחת בהחלטת הממשלה  

יעדי תכנית החומש

וטיפול בפרט נשירהמניעת *

(בלתי פורמליתת יעד בתוך )

תכנית הלימודים  עידוד 
הישראלית

הטכנולוגיקידום החינוך 
הבלתי  קידום החינוך 

פורמלי
העלאת רמת השליטה  

העבריתבשפה 

:הישראליתבתכניתהגדלת אחוז הלומדים 

א"בתשפ14.7%ח"בתשע8%

:במערכת הרשמיתהגדלת אחוז הלומדים 

א"בתשפ50.5%ח"בתשע45%

:  ישראליתבאקדמיההגדלת אחוז הבוגרים 

פ"בתש14.5%ח"בתשע7%

"

2020מאי , "הארץ"עיתון "

בהן,ירושליםבמזרחסוגיותבכמהלעומקלטפלאמורההתכנית

הרבהההתקדמות.ותשתיותתעסוקה,בריאות,תחבורה,חינוך

הבלתיבחינוךהשקעותבעזרתהחינוךבתחוםהושגהביותר

ובחשיפתטכנולוגייםבלימודים,העבריתבלימודי,פורמלי

הישראליתלאקדמיההפלסטיניםהתיכוןתלמידי



עתיד, הווה, עבר-עידוד תכנית הלימודים ישראלית

31%שיעור זכאות לבגרות

בתכניתאחוז לומדים 
ישראלית מתוך תלמידי  

ב"י-'כיתות א

בתכניתאחוז תלמידים 
ישראלית מתוך תלמידי  

'כיתות א

-א"תשפ
הווה

19%
27%
ט"תשע

לפני  -ח"תשע
החומש

8%14.7%

6.5%16.5%

תמונת עתיד-ג"תשפ

זכאות לבגרות ישראלית33%

(כיום223)תלמידים 450-כ

מתלמידי החינוך הרשמי  30%
הלימודים  בתכניתילמדו 

הישראלית

8%+

6.7%+

10%+

102
תלמידים

4989
תלמידים

700
תלמידים



הווה עתיד, עבר-קידום החינוך הטכנולוגי

שיעור הזכאות לתעודת  
הסמכה טכנולוגית

31%

מספר תלמידים שלומדים  
בחינוך הטכנולוגי

-פ"תש
הווה

37%51%

לפני  -ח"תשע
החומש

תמונת עתיד-ג"תשפ

2499

1950

מספר תלמידים שלומדים בחינוך הטכנולוגי

הווה-פ"תש לפני החומש-ח"תשע

מהתלמידים בחינוך 60%
הטכנולוגי זכאים לתעודת 

הסמכה  

מתוך הלומדים בחינוך הטכנולוגי

תלמידים ילמדו  3,500*
בחינוך הטכנולוגי

14%+

549+

יעד חדש על ידי המחוז בעקבות עמידה  *
הממשלתיתבתכניתביעד שנקבע 



עתיד, הווה, עבר-העלאת רמת השליטה בשפה העברית

אחוז מורי עברית מוסמכים או  
כ מורי  "בתהליך מתוך סה
העברית  

31%

-א"תשפ
הווה

28%88%

לפני  -ח"תשע
החומש

תמונת עתיד-ג"תשפ

שיעור התלמידים במזרח  
ירושלים העומדים ברמה 

לפי  )נדרשת במבחן עברית 
(ה"ראממבחני 

רמת העברית של 
תלמידי מזרח  

ירושלים לא נמדדה  
ה"ראמי "ע

לא בוצעו מבחני  
בעקבות סגר ה"ראמ

הקורונה

כל מורי העברית במזרח  
ירושלים יהיו מוסמכים  

להוראת מקצוע העברית  

250-כ

מהתלמידים  ברשמי  60%
ישראלית  בתכניתר"ומוכש

עומדים ברמה נדרשת 
במבחני העברית

ה"ראמלפי מבחני 

60%

155
מורים

'       מתלמידי כיתות ד44%
'מתלמידי כיתות ו48%
'                        מתלמידי כיתות ח30.5%
'                 מתלמידי כיתה י25%

ר  "עמדו ברמה נדרשת במבחן מפמ
ט"בתשעבעברית 



עתיד, הווה, עבר-טיפול בפרט ומניעת נשירה

9.1%
10.4%

ב"י-'שיעור נשירת תלמידים א

9.4%

12.7%

ב"י-'שיעור נשירת תלמידים ט

הווה-פ"תש לפני החומש-ח"תשע

3.3%-

תמונת עתיד-ג"תשפ

שיעור נשירה מצטברת  
ב"י-'ט-תלמידי התיכון

שיעור נשירה מצטברת של 
כלל מערכת החינוךתלמידי 

אחוז בלבד מהנקלטים  8
במערכת החינוך ינשרו 

במהלך לימודיהם

מתוך כלל הלומדים

אחוז בלבד מהנקלטים  8.5
ינשרו לא יסיימו  ' בכיתה ט

ב"כיתה י

מתוך הלומדים בתיכונים

1.3%-

1453
תלמידים

1066
תלמידים



עתיד, הווה, עבר-טיפול בפרט ומניעת נשירה

4.7%

7.3%

ב"י-'שיעור נשירת תלמידים א

הווה-פ"תש לפני החומש-ח"תשע

תמונת עתיד-ג"תשפ

של שנתיתשיעור נשירה 
תלמידי כלל מערכת החינוך

אחוז בלבד מהלומדים  4.5
ינשרו מהלימודים  ב"בתשפ

ג"בתשפ

מתוך כלל הלומדים

2.6%-

1695
תלמידים



עתיד, הווה, עבר-קידום חינוך בלתי פורמלי

מספר תלמידים משתתפים  
בלתי פורמליות  בתכניות

במזרח ירושלים

פ"תש

לפני הקורונה

ח"תשע

לפני החומש

תלמידים24,432

בתכניתר"המוכשמתלמידי 40%-כ
ב"י-'ישראלית והחינוך הרשמי בכיתות ג

לא נמדד

תלמידים200-300:   הערכה

ג  "תשפ

תמונת עתיד

תלמידים32,000

בתכניתר"המוכשמתלמידי 50%-כ
ב"י-'ישראלית והחינוך הרשמי בכיתות ג
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אקדמיה ישראלית-עידוד תכנית ישראלית

ח"תשע ט"תשע תשפ תשפא

מכינות 402 470 661 887

שנה א 289 440 580 0

402

470

661

887

289

440

580

0

מכינות

שנה א



חשיבות החומש בעת הנוכחית

כלכליבמצבהחמרה

מדיניותלמחקריירושליםמכוןנתונילפי,העונילקומתחת78%•

ירושליםעירייתאתרנתונילפי,הקורונהבתקופתירושליםבמזרחעבודתםאתאיבדואיש30,000•

בפרטהטיפולמצבהחמרת

עצבות,חרדות,במשפחהקשייםעלהמדווחיםהייעוץלצוות(2020יוני-מרץ)תלמידיםשלפניות4000-כ•
ואובדנות

מקוונתבלמידהקשיים

(ומחוזעירייההערכת)קצהאמצעיללאתלמידים20,000-כ•

(עקבכפר,עתיקהעיר,שועפאטפ"מ)מהשכונותבחלקקשותתשתיתבעיות:לקויותאינטרנטתשתיות•
איטיתוגלישהניתוקים-(באהרצור,ליסוןאם,מוכברבל'ג)נוספותובשכונות

דיגיטליותבמיומנויותקשיים•
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-א בשגרת קורונה"תכנית החומש תשפ
במסגרת תקציבית קיימת

פ"תש-ט"בתשעהוכחו כאפקטיביות 

מותאמות להפעלה בעידן קורונה

ותרבות פנאי לאור  צמצום תכניות בלתי פורמליות 
מגבלות הקורונה

תגבור תוכניות טיפול  
ומניעת נשירה  בפרט 

י"גנכולל 

תגבור תכניות לקידום 
הלימודים  ותכניתהעברית 

הישראלית  

קריטריונים  
לבחירת  
התוכניות

מבוססות על יישום לקחי ההפעלה עד כה  

התאמת  
החומש לעידן  

הקורונה

תגבור עולם 
התקשוב
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מזרח ירושלים–תכנית חומש 

יעדי תכנית החומש

, פרויקטור

,  אכיפה ובקרה
מדידה והערכה

מניעת נשירה 
וטיפול בפרט

עידוד תכנית  
הלימודים הישראלית

קידום החינוך 
הטכנולוגי

הנגשת תרבות  
הפנאי לתלמידים

העלאת רמת 
השליטה בשפה  

העברית

:מטרת על

שילוב של תלמידי מזרח ירושלים בחברה ובכלכלה הישראלית

ח"ש89,000,000: כ שנתי "סה

0הסטההסטההסטהצמצוםהסטההפרש


