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השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי :למידה מהצלחות

תקציר
רקע
מחקר זה ,שנערך בשיתוף קרן נאומן לקידום החירויות ,עוסק בהשתלבות תושבי מזרח
ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי .המחקר בוחן את האתגרים העומדים בפני תושבים
אלו בבואם להשתלב בתעסוקה ובחברה הישראלית ,את אסטרטגיות ההתמודדות ,את
תפיסות העולם ואת השיקולים המנחים אותם בקבלת ההחלטות האישיות והמקצועיות.
המחקר מבוסס על ראיונות עם עשרה ילידי שכונות מזרח ירושלים ,גברים ונשים,
שהצליחו להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי.1
שאלות המחקר היו )1( :מהם גורמי המפתח אשר שיחקו תפקיד ביכולת של המרואיינים
להשתלב בהצלחה בתעסוקה בחברה הישראלית? ( )2מהן התובנות שניתן לגזור מתוך
מקרי הצלחה אלו בכל הנוגע למדיניות עידוד ההשתלבות בתעסוקה של תושבי מזרח
ירושלים?
הסתכלות רוחבית על מקרי הבוחן מאירה נקודות זמן משמעותיות במסלול החיים של
המרואיינים ומלמדת על חסמים משותפים והתנהגויות משותפות .הסתכלות זו מולידה
תובנות לגבי האופן שבו ניתן לשפר את יישום החלטת הממשלה לפיתוח מזרח ירושלים
בתחום התעסוקה .עם זאת ,חשוב להדגיש שמחקר הראיונות אינו מבוסס על מדגם מייצג,
ולכן נכון להתייחס לממצאים ולהמלצות כהזמנה לדיוני עומק ,סקרים ומחקרי המשך.

 1אחד מעשרת המרואיינים אינו משולב כיום בשוק התעסוקה הישראלי ,אך סיפורו מובא במחקר על מנת
לתת ביטוי לקולן של אוכלוסיות נוספות ,שפוטנציאל השתלבותן אינו ממומש.
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עיקרי הממצאים והתובנות
מניתוח הראיונות עלה מכנה משותף בין כל המרואיינים :כולם למדו בחינוך הפרטי
ולכן הגיעו לשוק התעסוקה הישראלי בנקודת פתיחה בעייתית — עם תעודת
תווג׳יהי וכמעט ללא שליטה בשפה העברית.



נמצא שלמשפחה ,ובפרט לאחים ולאחיות ,יש חלק חשוב בקבלת ההחלטה
להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי .רוב המרואיינים העידו שההצלחה שלהם
במסלול ההשתלבות הובילה את שאר האחים לפנות אף הם למסלול זה ,או לחלופין —
הם ראו את האחים הגדולים מצליחים ולכן הלכו בעקבותיהם.



נמצא שהמעבר של המרואיינים לזירה הישראלית היה בשתי נקודות זמן עיקריות:
( )1לאחר סיום התואר — מעבר שמאפיין בעיקר מרואיינים בוגרים .אלו תיארו כיצד
בתור צעירים האפשרות של לימודים בישראל נראתה להם לא ריאלית כלל ,אך לאחר
הלימודים האקדמיים בחו״ל או בגדה הם הבינו שאין להם אופק תעסוקתי בשוק
הפלסטיני ,ולכן בחרו לנסות להשתלב בשוק הישראלי )2( .לאחר סיום התיכון —
מעבר שמאפיין בעיקר מרואיינים צעירים .אלו העידו על שינוי בתפיסה הרווחת
בחברה המזרח־ירושלמית ועל הבנה שאין עוד אופק תעסוקתי בשוק הפלסטיני ,ולכן
עדיף להתחיל את מסלול ההשתלבות בשוק הישראלי .על פניו ,נראה כי זהו מסלול
מוצלח יותר .אך למעשה ,ניתן לראות שחוסר הידע וחוסר הבשלות גורמים לצעירים
אלו לבזבז זמן רב בניסוי וטעייה ,בהתחלה והפסקה של לימודים ובשינוי תכוף של
מסלולים ,עד שהם מצליחים לעלות על דרך שטובה ומתאימה להם.



בדרך כלל ,הצעד הראשון במעבר לשוק הישראלי הוא לימודי עברית במכינה
או באולפן .זמן זה הוא משמעותי מבחינה מקצועית אך גם חברתית ,כיוון
מהמשתתפים פוגשים אנשים שדומים להם ושפונים כמותם להשתלבות בחברה
חדשה ולא מוכרת .לקבוצה זו יש פוטנציאל להיות ״קבוצת השווים״ ולספק
למשתתפים את תחושת השייכות שאבדה להם בשל הריחוק מהחברים מהתיכון או
מהאוניברסיטה .המחקר ממליץ להוסיף למכינות ולאולפני העברית מרכיב של קשרי
בוגרים על מנת לסייע לבוגרי מוסדות אלו לשמור על הקשרים שנוצרו ולתחזק אותם,
כך שהקבוצה תוכל להמשיך ולהוות רשת תמיכה מקצועית וחברתית.



מהמחקר עלתה חשיבות ההתנסות בדיבור ובתקשורת בשפה העברית מיד עם
סיום הלימודים במכינה או באולפן .כדי שהמשתתפים לא יגיעו למצב שהם שוכחים

תקציר



2

 2המרואיינים הגדירו את עצמם כלומדים בחינוך הפרטי ,אולם בפועל ,בחינה של המעמד המשפטי של
מוסדות החינוך בהם למדו מעלה שכמעט כולם למדו במעמד מוכר שאינו רשמי (מוכש״ר) .חשוב להבין
שהמעמד המשפטי של מוסדות חינוך אינו נוכח בתפיסה של תושבי מזרח ירושלים ,והם מבחינים בעיקר
בין מוסד עירוני לפרטי .עבורם ,מוסד פרטי נחשב ככזה הגובה שכר לימוד ,הקבלה אליו מותנית במיון
והוא מגיש את התלמידים לבחינת תווג׳יהי ,הנחשבת איכותית יותר מהבגרות הישראלית .פרמטרים אלו
ממתגים את המוסד כפרטי בתפיסה המקומית ,גם אם בפועל המעמד המשפטי של המוסד הוא מוכש״ר.
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את הידע שרכשו או שהם חסרי ביטחון לגבי השימוש בשפה — מומלץ להכניס לאולפן
ולמכינות גם מרכיב אינהרנטי של התנסות באינטראקציה משמעותית עם דוברי
עברית ולהפוך אותה לחלק מחייב מתוכנית הלימודים.


ההחלטה להשתלב בשוק הישראלי עוררה חששות בסביבה הקרובה של
רוב המרואיינים ,אולם נראה שרוב החששות הם פרקטיים־תרבותיים ולא
אידאולוגיים :ההשתלבות נתפסת ,ובצדק ,כתהליך מורכב וקשה מבחינה מקצועית
ואף מבחינה תרבותית ,שכן מדובר בהשתלבות בתרבות ובחברה שונה וחדשה.
להצלחות של המרואיינים בהתמודדות עם הקשיים הללו יש אפקט על החברה
שסביבם :הם מוכיחים ש״גם אם זה קשה — זה אפשרי״ ,וחלקם הופכים להיות כתובת
לשאלות והתייעצויות .המחקר ממליץ לזהות ״מקרי הצלחה״ ולהיעזר באנשים
אלו כמובילים חברתיים ברשתות החברתיות (במודל התנדבותי או על בסיס
מלגה) ,כך שיהוו כתובת לכל המידע הדרוש על אקדמיה ותעסוקה ישראלית,
מידע שחסר מאוד לכל המרואיינים במחקר .היתרון של האנשים הללו אינו רק הדוגמה
האישית־התנהגותית אלא גם דוגמה אישית־תפיסתית ,שכן את החוסן הנפשי שרבים
מהם מפגינים בהתמודדות עם המציאות המורכבת ,את היכולת להתבונן על הקושי
כזמני ולא מוחלט — הם יכולים להנחיל גם לאחרים.



כדי להעריך את אפקטיביות יישום המדיניות בתחום התעסוקה במזרח ירושלים,
בסקרים עתידיים מומלץ לנטר משתנים נוספים הרלוונטיים לתעסוקה :לערוך
הבחנה בין בוגרי מסלול תווג׳יהי שלמדו בחינוך הפרטי ובין אלו שלמדו בחינוך
העירוני; לערוך הבחנה בין בוגרי החינוך הפרטי שהשתלבו ישירות בשוק
התעסוקה הישראלי (תווג׳יהי  +תואר ראשון בישראל) ובין אלו שהשתלבו
במסלול העקיף (תווג׳יהי  +תואר ראשון בגדה); ולמפות את ההשכלה והתעסוקה
של האחים — בנוסף לזו של ההורים .נתונים אלו יוכלו לסייע להבנה מעמיקה יותר
של השינוי החברתי המתהווה.

לסיכום ,המחקר מצביע על הפוטנציאל הרב שיש לבוגרי מערכת החינוך הפרטית
במזרח ירושלים להשתלב בתעסוקה איכותית בשוק הישראלי ,בניגוד משמעותי
לנקודת הפתיחה הנמוכה שממנה הם מגיעים — ללא בגרות ישראלית וללא שליטה
בשפה העברית .המלצות המחקר מדגישות את החשיבות שבהקצאת משאבים להסרת
החסמים הללו ובטיפול מערכתי בהם .זאת מתוך ההבנה שהחינוך הפרטי הוא עדיין
ברירת המחדל של האליטות במזרח ירושלים ,ושייקח זמן עד שיתחילו לראות
במערכת העירונית ובפרט במסלול הבגרות הישראלית אפשרות איכותית בת
השוואה .עד אז ,אם כן ,יש למצוא פתרון מערכתי לכל אותם בוגרים מוכשרים שי ֵצאו
לשוק התעסוקה הישראלי ללא כלים בסיסיים.
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מבוא
החלטת הממשלה מספר  ,3790שמטרתה צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי
במזרח ירושלים ,עוסקת רבות בפיתוח אופק תעסוקתי איכותי לתושבי האזור ,ובפרט דרך
הפניה לאפיקי ההשכלה הגבוהה .במסגרת יישום ההחלטה ,החל משנת  2019מושקעים
משאבים רבים בתוכניות ובמהלכים המכוונים להסרת חסמים ולעידוד השתלבות של
התושבים בתעסוקה הישראלית .נושא התעסוקה בקרב ערביי מזרח ירושלים הוא בעל
משמעות כלכלית וחברתית כאחד ,שכן השתלבות מוצלחת בתעסוקה היא אינדיקציה הן
להתקדמות כלכלית והן לתחילתה של השתלבות בחברה הישראלית.
מחקרים סוציולוגיים שבחנו את השתלבות אוכלוסיות המיעוט בשוק העבודה ,בדגש על
אוכלוסיות המהגרים ,מדדו את רמת ההשתלבות לא רק בהסתמך על המדדים המובילים
של היקף התעסוקה ואיכותה ,אלא גם דרך פרמטרים נוספים ,חברתיים במהותם ,כגון:
אופי המפגש עם החברה הקולטת ,הפער בין הציפיות לבין המימוש ומידת ההתאמה של
העבודה לכישוריו של האינדיבידואל .ככל שמדדים אלו גבוהים יותר ,כך ההשתלבות
מוגדרת כמוצלחת יותר .2הנחת היסוד היא שישנם כמה חסמים מרכזיים העומדים בפני
מהגרים ,בני קבוצת מיעוט ,המבקשים להשתלב בשוק התעסוקה במדינה הקולטת :הם
אינם דוברים את השפה המקומית ,נעדרי השכלה וניסיון וסובלים מאפליה ,מהיעדר רשתות
קשרים מקומיות ומחוסר התאמה של ההון האנושי שברשותם לשוק העבודה המקומי.
הרצון להימנע מקשיים אלו ולמקסם את ההישגים הסוציו־כלכליים של חברי הקבוצה
בשוק העבודה הוא המניע העיקרי ליצירת מערכת כלכלית פנימית נפרדת לקבוצת
המיעוט ,הנקראת גם ״כלכלה אתנית״ .אולם לא רק הרצון להימנע מקשיי השתלבות
מחולל את המוטיבציה לפיתוח כלכלה אתנית :חלק מקבוצות המיעוט מתבדלות מתוך
אמונתן או רצונן שלא להתערות בחברה הכללית .עבור קבוצות אלו ,העבודה במסגרת
הכלכלה הפנימית של הקבוצה היא מצב קבוע ורצוי ,המאפשר לחברי הקבוצה לשמר את
זהותם ולא להיטמע בקבוצת הרוב.3
 2ראו :קינג ,י׳ וולדה־צדיק ,א׳ ( .)2006דפוסי השתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי .64-22
מאיירס-ג׳וינט-מכון ברוקדייל והמשרד לקליטת עלייה.
Light, I. &. Gold, S. J. (2000). Ethnic Economies. Emerald Publishing. 3
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ישנן מגבלות בהחלת התובנות מספרות המחקר על ערביי מזרח ירושלים ,שכן לאוכלוסייה
זו יש מאפיינים ייחודיים .בשונה מערביי ישראל — הנאבקים על מעמדם כאזרחים שווי
זכויות ועל שילובם בכלכלה ובחברה הישראלית ,ובכך אכן מתמודדים עם רוב הסוגיות
הרלוונטיות לקבוצות מיעוט — ערביי מזרח ירושלים אינם אזרחי ישראל .הם נמצאים
בקונפליקט בין הזהות הישראלית והפלסטינית ,ולעיתים אף בתוספת מורכבות של זהות
ירדנית .4השתלבות בחברה הישראלית היא לפיכך רק אחת מאפשרויות ההשתלבות
העומדות בפניהם.
התנועה המתמדת של תושבי מזרח ירושלים — בין התבדלות להשתלבות — מהווה התמודדות
מורכבת לחברה המזרח־ירושלמית ולפרטים שבתוכה ומציבה אתגר משמעותי לחברה
הישראלית בכל הנוגע לשילוב חברתי־כלכלי .עם זאת ,ייתכן שהדינמיּות והמורכבות של
תחושת הזהות מייצרות גם הזדמנויות רבות יותר לשילוב .זיהוי נקודות הזמן שבהן טמון
פוטנציאל רב לתנועה בתוך צירי הזהות השונים — יכול לאפשר מתן מענה מותאם .מענה
כזה יאפשר לאנשים שונים ,מרקע שונה ,ובנקודות זמן שונות בחייהם — לקחת חלק
בשוק התעסוקה הישראלי ולתרום את תרומתם הייחודית לכלכלה ולחברה.
המחקר הנוכחי ינסה להצביע על נקודות הזמן הללו במסלול חייהם של תושבי מזרח ירושלים
ולהדגים את מגוון נקודות המוצא והדרכים שבהן ניתן להתקדם לעבר השתלבות בשוק
התעסוקה הישראלי .חלק מהדרכים קשות יותר מאחרות ,חלק מנקודות המוצא מורכבות
יותר מאחרות .אולם בשורה התחתונה ,אין דרך ״לא נכונה״ — כל הדרכים רלוונטיות ,ויש
לתת את הדעת על כל אחת ואחת מהן כאשר באים לקדם שילוב תעסוקתי.
זווית ההסתכלות של המחקר מבוססת על ניתוח מקרי בוחן .במסגרת המחקר נערכו
ראיונות עם אחדים מאלו שנולדו בשכונות מזרח ירושלים והשתלבו בהצלחה בשוק
התעסוקה הישראלי .הסתכלות רוחב על מקרי הבוחן הבודדים מאפשרת להעלות מודעות
לנקודות מפתח לאורך מסלול חייהם של המרואיינים ולתהליך קבלת ההחלטות .בעזרת
מודעות זו נוכל לנסח תובנות והמלצות באשר לאופן שבו ניתן לשפר את יישום החלטת
הממשלה לפיתוח מזרח ירושלים (החלטה מספר  )3790בתחום התעסוקה.

 4רמון ,א׳ ( .)2017תושבים ,לא אזרחים :ישראל וערביי מזרח ירושלים .2017-1967,מכון ירושלים
למחקרי מדיניותhttps://bit.ly/3EqsmM1 .
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שאלות מחקר ומתודולוגיה
שאלות מחקר
 .1מהם גורמי המפתח אשר מילאו תפקיד ביכולת של המרואיינים ,שנולדו וגדלו במזרח
ירושלים ,להשתלב בהצלחה בתעסוקה בחברה הישראלית?
 .2מהן התובנות שניתן לגזור מתוך מקרי הצלחה אלו בכל הנוגע למדיניות עידוד
ההשתלבות בתעסוקה המופעלת במזרח ירושלים?

מתודולוגיה
במסגרת המחקר נערכו עשרה ראיונות בפורמט חצי מובנה .מתווה הריאיון כלל עשר
שאלות מפתח שהופנו לכלל המרואיינים באופן זהה ,ולצידן — שאלות ייחודיות שנבעו
מתוך הנושאים שהעלה המרואיין במהלך השיחה המשותפת.
הקריטריון הבסיסי בבחירת המרואיינים היה העובדה שנולדו וגדלו במזרח ירושלים.
מעבר לכך ,קריטריון ה״הצלחה בהשתלבות בתעסוקה״ היה גמיש יותר — זאת כחלק
מרציונל המחקר להציג סוגים שונים של השתלבות בתעסוקה ולהפוך את ההצלחה למושג
מורכב ורב־גוני יותר.
פורמט השאלון 5התבסס על האופן שבו ממפה הספרות את ההיבטים המרכזיים המשפיעים
על איכות השתלבותם של מיעוטים במערכות השכלה ותעסוקה בחברת הרוב:
היבט אישי :נתוני הרקע ומאפייניו האישיים של הפרט .היבט זה מתייחס לתכונות
אישיות ,כמו ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות ,וכן ליכולות ,כגון שליטה בעברית ומיומנויות
למידה.
 5הפורמט המלא מופיע בנספח .1
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היבט משפחתי :מאפייני המשפחה ודפוסי המעורבות שלה ,בדגש על שלושה תחומי
עניין מרכזיים — מעורבות ההורים ,שאיפות ההורים ובחירות ההורים.
היבט חברתי־קהילתי :כלל המאפיינים ויחסי הגומלין בסביבה החברתית ביישוב ובקהילה
שאליה משתייכים המרואיינים ,בדגש על הנורמות והציפיות של החברה מהפרטים
המרכיבים אותה.
ההיבט המוסדי :מושפע מהמדיניות הרשמית והבלתי רשמית של המוסד או הארגון שבו
נמצא הפרט.
היבט המדיניות הכלל־ארצית :מתייחס להשתלבות בהקשר המדינתי של סכסוך לאומי.
השאלון מתחקה אחר ארבעת ההיבטים הראשונים באופן מפורש .היבט המדיניות וההקשר
של סכסוך לאומי נמצאים ברקע בכל ריאיון.

מגבלות המחקר
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מדגם המרואיינים אינו מייצג וייתכן אף שסובל מהטיה מסוימת לטובת מרואיינים
החשים שלמים יותר בבחירותיהם ובמקום שלהם בתוך החברה הישראלית .בהקשר
זה יצוין כי חלק מהמועמדים למחקר הביעו אי־נוחות מסוימת מהחשיפה וסירבו
להשתתף ,וזאת אף שהראיונות בוצעו תוך שמירה על אנונימיות.



את ראיונות המחקר ,שהם ראיונות עם פרטים מקבוצת המיעוט ,ערכה חוקרת
המשתייכת לקבוצת הרוב .קרוב לוודאי שלעובדה זו יש השפעה הן על השיח שנוצר
בריאיון והן על הפרשנויות שניתנו לממצאי המחקר.

ממצאים
ממצאי המחקר מובאים כאן באמצעות פריסת סיפורו האישי של כל מרואיין ,ולאחר מכן
דרך עיבוד הסיפורים האישיים וניסוח תובנות רוחביות באשר לדרכים לשיפור השתלבותם
של תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי.
שמות המרואיינים שונו כדי לשמור על האנונימיות.

מוחמד :אני במצב תודעתי של הסברה
מוחמד ,עובד במגזר העסקי ,נשוי  ,1 +נולד וגדל בשועפאט ,וכיום גר עם משפחתו בבית
צפאפא .למד בחינוך הפרטי וסיים תיכון עם בגרות  .6GCEאת התואר הראשון נסע ללמוד
בירדן ,בהכוונה ברורה של ההורים:

״ההורים שלי לא רצו שאלמד במוסד פלסטיני ואולי אגרר למקומות לא טובים ,זה היה אז שיא האינתיפאדה
השנייה״
את התואר בירדן מוחמד לא סיים .הוא חזר ונרשם לתואר בביר זית בתחום אחר ,קרוב
יותר לליבו .ועדיין לא מצא את מקומו:

״לא הרגשתי שזה מקום בשבילי .לא מספיק מקצועי ,יותר מדי עסוקים בעניין הפלסטיני ולא מספיק מסתכלים
על העולם ,ובכלל ,תחושה כללית שאם אני לא חושב כמוהם זו בעיה ,אפילו שזה נחשב מוסד פלורליסטי
יחסית״
לאוניברסיטה העברית הגיע די במקרה בחיפוש אחר אפשרויות להשלים את ההשכלה
האקדמית .עד אז לא ידע מילה אחת בעברית ,וכצעד ראשון הוא ניגש ללמוד את השפה
במכללת הדסה במשך תשעה חודשים .לאחר מכן החל לימודי תואר ראשון במסלול דו־
חוגי והמשיך גם לתואר שני .במהלך הלימודים עבד במספר עבודות במסגרת האקדמיה,
 — GCE (A level) – General Certificate of Education, Advanced level 6תעודת בגרות הנהוגה
בבריטניה.
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ביניהן תרגול קורסי מבוא וניהול תוכניות לסטודנטים ערבים .לאחר סיום התואר השני
השתלב במגוון עבודות במגזר הציבורי ובמגזר העסקי.
לאורך כל הדרך ,גם בלימודים וגם בתעסוקה ,מלווה את מוחמד אתגר מרכזי — לפרוץ
חומות ולשבור מחסומים:

״כשהגעתי למחלקה ...האישה שפגשה אותי התייחסה אליי בחשדנות ובתחושה של :מה אתה עושה פה? זה
לא המקום שלך .הייתי צריך לעבור סוללה של מבחנים בציונים ממש גבוהים כדי שהיא תתחיל להסתכל עליי
קצת אחרת ולחשוב שאולי יש לי פוטנציאל אקדמי״
״לעבודה הראשונה שלי במסגרת ישראלית הגשתי בקשה וישר קיבלתי סירוב .רק כשהפעלתי קשרים דרך
חבר ישראלי שלמד איתי ,רק אז קראו לי לריאיון וישר התקבלתי ...ככה הבנתי שההופעה והדיבור שלי
מורידים מחסומים ,אבל אם זה רק השם שלי על נייר בקורות חיים ,הדלת תישאר סגורה״
מוחמד מעיד כי לכל אחת מהעבודות שלו במסגרת ישראלית הגיע באמצעות חברים
יהודים־ישראלים:

״אני מודע לזה שהמפתח שלי להצלחה הוא חברים יהודים ישראלים .נכון שמרגע שאני מגיע ויוצר קשר אישי
זה תמיד מצליח ומקדם אותי ,אבל כדי להגיע בכלל להזדמנות לאחד על אחד מול מישהו ,זה תמיד תמיד דרך
המלצה של ׳רפרנט׳ ישראלי .אני מעריך את זה מאוד ,אבל קשה להתקדם ככה בעולם״
כשנשאל מוחמד מה באינטראקציה שלו עם החברה הישראלית מאפשר לו להוריד
מחסומים ,הוא משיב שלדעתו הכול מתחיל באופן שבו הוא מפרש את המציאות:

״כשאני מסתכל על חבר׳ה סביבי שמתמודדים עם אותה מציאות ,אני חושב שאני שונה בדבר אחד משמעותי:
אני כל הזמן רואה מולי בני אדם ואת הטוב שבהם .זו נקודת הפתיחה שלי .זה אומר שאני פחות נעלב ,פחות
לוקח אישית ,מבין שיש בורות ,וכששואלים אותי שאלות שלדעתי הן מביכות או מטופשות ,זה לא מרוע אלא
כי לא יודעים כלום וסקרנים ,ואני צריך להסביר בסבלנות .לרוב זה משתלם ,זה מוריד מחיצות .אני גם למדתי
לזהות מקומות אבודים — אנשים שהמחיצות שלהם כבר לא יֵ רדו וחבל להתאמץ עליהם .עם אנשים כאלה,
שאני מזהה אותם כגזענים ,אני מאוד קורקטי — מקצוען ,יבש ,וברגע שמסתיימת האינטראקציה פשוט הולך
משם מהר״
ולמרות ההצלחות שלו ,מוחמד מתאר איך הוא נתקל שוב ושוב בהפתעה על היותו פלסטיני
בתפקיד בכיר ,ולחלופין — באיתותים ברורים ״להוריד ראש״ כשהוא מעז לרצות להגיע
גבוה יותר:

״אני כל הזמן נתקל בציפייה שאני כערבי אגיש מועמדות לתפקידים של עבודה שחורה :מוחמד הוא המנקה
שלכם? אה ,הוא המנהל? באמת? הוא בכלל יודע לתרגם? זה קשה ככה״
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״בעבודה האחרונה שלי ,בכל פעם שרציתי לנסות רעיונות חדשים ,כיוונים אחרים ,להשיג עוד תקציבים,
קיבלתי מסר :ערבי ,דע את מקומך״
ואולי האתגר המשמעותי ביותר עבור מוחמד בהתנהלות בעולם התעסוקה הישראלי הוא
היכולת להתקדם תוך שמירה על הזהות ,ובעיקר להראות שזה אפשרי:

״האם אני מרגיש ישראלי? לא ,אני פלסטיני ואני לרגע לא מסתיר את הזהות הזו .אז מה? זה לא סותר את זה
שאני ארצה לקדם ולתרום לחברה הישראלית ,למה בכלל צריך לבחור״

איבתיסאם :המשפחה היא הכוח המניע וגם העוגן
איבתיסאם ,רווקה צעירה ,גרה עם הוריה בשכונת בית חנינא ועובדת כיום במגזר העסקי.
למדה בחינוך הפרטי במסלול תווג׳יהי מדעי וסיימה בהצטיינות .אחיה הגדול החל את
לימודיו באוניברסיטה העברית ונראה היה שזהו המסלול הנכון גם עבור איבתיסאם,
שכבר חשבה על ״היום שאחרי״:

ממצאים

״לא רציתי ללמוד בגדה כי רמת הלימודים שם לא מאוד טובה ,וראיתי שמי שמסיים שם תואר לא ממש מצליח
להשתלב בתעסוקה״
הבחירה של איבתיסאם ללמוד באוניברסיטה העברית הייתה מלווה בחששות מצד הסביבה
הקרובה:

״חברות שלי שהלכו ללמוד בחו״ל או בביר זית אמרו לי :את משוגעת ,את לא יודעת עברית ,לא יהיו לך
חברים״
חלק מהחששות של הסביבה הופנו גם כלפי הוריה של איבתיסאם ,שמצידם העניקו
להחלטה שלה גיבוי מלא:

״אמרו להורים שלי :אתם משוגעים ,איך אתם שולחים ילדה לשם? אבל ההורים שלי תמכו בי במאת האחוזים
ואבא שלי ענה לכולם בצורה ברורה :זו החלטה שלה ,לא שלכם ,וזה מה שיקרה״
היא החלה לימודי תואר ראשון במסלול דו־חוגי מאתגר ,שדרש ממנה יכולות ניתוח ברמה
גבוהה וכן יכולות שפה בעברית ובאנגלית .בדיעבד ,היא אומרת ,הדרישות הללו העלו
אותה ״רמה אחת למעלה״:

״ראיתי איזה הבדל מהחברות שלי ,הלימודים בגדה זה כמו המשך של בית ספר — לומדים ומשננים עוד
טקסטים .באקדמיה פה זה היה שונה לגמרי :לחפש מידע ,להביע דעה ,זה הפך אותי לעצמאית יותר ונתן לי
כישורים שמשמשים אותי עד היום״
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הדרך שעברה איבתיסאם לא הייתה קלה .העובדה שהייתה כמעט היחידה ממזרח ירושלים
(למעט חברה אחת) הפכה אותה מסוגרת יחסית לסביבה וממוקדת כולה בלימודים
האקדמיים .גם שם היו רגעי משבר ,שאת אחד מהם היא זוכרת כרגע מכונן במיוחד:

״למדתי אצל מרצה ידוע וקשוח מאוד .בתרגיל האמצע נכשלו רוב הסטודנטים ,אבל לי הוא כתב להגיע
לשעות הקבלה ,ושם אמר לי שהוא מציע לי לעזוב כי אין לי יכולת להיות כאן ואני סתם מבזבזת את הכסף
של המשפחה .הייתי שבורה לגמרי .אחי הגדול בא לדבר איתי ושאל אותי — ומה את רוצה? אמרתי ,אני רוצה
להיות פה .ואז הוא אמר — אז תלכי ותגידי לו את זה .וזה בדיוק מה שעשיתי ,ויותר מכך :זה נתן לי טריגר
להצליח וממש להצטיין כדי להראות למרצה שטעה .ואכן הצלחתי עד כדי כך שבמבחן המסכם הוא נתן לי
ציון מעולה״
איבתיסאם המשיכה ללימודי תואר שני תוך כדי שהיא עובדת כעוזרת הוראה ומחקר.
לאורך שני התארים עבדה בעמותות ובתוכניות שונות הן במגזר הערבי והן במשרדים
ממשלתיים ,כשהיא בוחנת את עצמה באופן תמידי :האם אני במקום הנכון? מה לעשות
כדי להתקדם?

״עברתי הרבה עבודות כי אני לא מוכנה להיות תקועה במקום שלא מתאים לי .באופן כללי ,אני לא מפחדת
לקחת סיכונים ,ומתחייבת רק כשזה מרגיש לי נכון״
חלק חשוב מהכוח הפנימי שמניע אותה ומוביל אותה למקומות חדשים מגיע כבר
מהבית:

״ההורים שלי מאוד שונים בנוף ,מאוד מודרניים בגישה שלהם ,הם נותנים לי להחליט על החיים שלי ותומכים
בכל צעד שאני לוקחת ,זה לא טריוויאלי ...אני רואה איך זה בבתים אחרים אצל חברות שלי שהתחתנו ולרוב
גם לא עובדות פשוט כי כך מקובל ...אני בשבילן מעין גיבורה שעושה דברים אחרים וחדשים״
הבית שבו גדלה איבתיסאם הקנה לה את העצמאות המחשבתית ,ונראה שגם השפיע רבות
על עצם החשיבות שהיא מייחסת להשכלה ולהשתלבות בחברה הישראלית:

״כל המשפחה שלי ,גם המורחבת ,עם תארים מתקדמים ,זה אצלנו ממש בדם ...אימא שלי מקדשת השכלה
והיא ישבה ולמדה איתי לאורך כל התואר ...אבא שלי דחף אותי כל הזמן לקרוא עברית ,לתרגל ולהתקדם״

אשרף :אני חי כאן ורוצה לשנות כאן
אשרף ,נשוי  ,2 +נולד וגדל בג׳בל מוכבר ,וגם כיום מתגורר בה עם משפחתו .הוא מסייע
לעסקים קטנים במזרח ירושלים ובמקביל מנהל חברת חוגים מובילה .אשרף החל את
לימודיו בתיכון פרטי ,אך עבר לחינוך העירוני בעקבות פטירת אביו והקושי הכלכלי שאליו
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נקלעה משפחתו .הוא למד במסלול תווג׳יהי מדעי הרוח ,ולאחר מכן המשיך ללימודי תואר
ראשון במינהל עסקים בגדה (אל־קודס) .למרות שביעות רצונו מהלימודים ,הוא מתאר את
ההבנה הכואבת שהתואר לא הכין אותו לחיים בארץ:

״מלמדים שם (באל־קודס) מצוין ...אבל הכול מכוון לאופן שבו מתנהלים עסקים בגדה ,ברמאללה ,לא בישראל.
אבל אני לא שקלתי אף פעם לחיות ולעבוד ברמאללה ,אני חי כאן ורוצה לשנות כאן ,אז נאלצתי ללמוד לבד
את היישום בארץ ,מתוך ניסוי וטעייה״
את ההבנה שהוא צריך להשתלב בעולם הישראלי הוא מתאר כטבעית ,ככזאת שנבעה כבר
מהבית:

״אמא שלי עובדת במשרד החינוך ,ואני זוכר אותה מדברת איתי הרבה ומסבירה על השתלבות בחברה
הישראלית״
ואכן ,בשונה ממרואיינים אחרים במחקר ,אשרף החל להיות מעורה בחברה הישראלית
כבר מגיל צעיר:

ממצאים

״הייתי שחיין נבחרת ,ובגיל  14התחלתי להשתתף בנבחרת מעורבת של ערבים ויהודים דרך הפועל ירושלים.
משם התחלתי לקלוט עברית וגם לדבר .אחר כך גם למדתי באוניברסיטה ,אבל עד היום עיקר הידע שלי הוא
בעברית מדוברת״
לא רק ההשתלבות החברתית החלה אצל אשרף בגיל צעיר ,אלא גם ההתפתחות שלו כאיש
עסקים:

״הצורך לעזור בפרנסת המשפחה הוציא ממני את איש העסקים שבי .בגיל  16כבר עבדתי כמציל ,ובגיל 18
עבדתי כמדריך שחייה״
בעבודתו היום ,בסיוע לעסקים קטנים ,הוא משלב את שני הצדדים הללו ופועל לקדם
עסקים מתוך תפיסה שרואה בהשתלבות בחברה הישראלית את הכוח המניע של העסק:

״אני עובד מתוך אידאולוגיה ,לגרום לאנשים להבין שהם חלק ממדינת ישראל ,ואני עוסק הרבה במסר הזה,
שצריך להשתלב ולהתקדם .רואה המון עסקים שלצערי נופלים על חוסר הבנה של שפה או של חוקים
ישראליים״
העובדה שהוא איש עסקים מצליח למדי מסייעת לו להפיץ את התפיסות הללו בחברה
המזרח־ירושלמית:

״עכשיו ,בתור איש עסקים ,אני מרגיש שיש יותר קשב של אנשים למסרים שלי מאשר כשהייתי פעיל חברתי
(לעידוד השתתפות בבחירות לעירייה) ...בשיחות אחד על אחד משתכנעים ומבינים שזה מהלך נכון״
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את הילדים שלו ,הוא מדגיש ,לא ישלח ללמוד תווג׳יהי בשום פנים ואופן ,ולא כי הוא
מתכחש לזהות הפלסטינית אלא פשוט מתוך שיקול כלכלי נטו:

״הילד שלי צריך להיות מסוגל להשתלב בעולם הישראלי ,זו המציאות וצריך להבין ולהתמודד איתה ולא ללכת
עם הראש בקיר״
אחיו של אשרף הלכו בעקבותיו והשתלבו בעולם התעסוקה הישראלי ,אחד מהם אף מסיים
תואר שני בחינוך באקדמיה הישראלית .גם היום ,במסגרת חברת החוגים שהוא מוביל,
אשרף שם דגש גדול על יצירת הזדמנויות להיכרות וחשיפה לחברה הישראלית כבר בשלב
מוקדם:

״חשוב לי מאוד להביא ילדים למערב העיר ,חלקם לא ראו בכלל את האזור ויהודים בשבילם זה אוטומטית
לזרוק אבנים .אני מדבר איתם ומסביר להם והם מתחילים לראות אחרת ,לראות בני אדם ולא סיסמאות״
את העובדה שהוא מגיע מג׳בל מוכבר ,שכונה שככלל נוטה פחות להשתלבות בחברה
הישראלית ,הוא רואה דווקא כיתרון:

״חלק מהתמיכה שאני מקבל כאן זה כי אני חלק מהמקום ,אני יודע להכניס רעיונות שלא בהכרח היו מתקבלים
כי אני יודע עם מי נכון לדבר״
כיום אשרף הוא בעל תואר שני מהאוניברסיטה הפתוחה וממשיך ללמוד קורסים רלוונטיים
בתחום במקביל לעשייה בשטח .בעיניו ,היכולת שלו כבר מילדות ליזום ,להתחדש
ולהתאים את עצמו למצבים משתנים היא זו שהביאה אותו למקום של מנטור ,של אדם
שלמרות הקשיים הצליח להתגבר ועכשיו מלמד אחרים:

״אני מאוד גאה בעובדה שהרבה אנשים פונים אליי לעזרה ,שאני יכול לעזור להם בעזרת הקשרים שבניתי
בכוחות עצמי״

ג׳מילה :הראיתי שזה אפשרי
ג׳מילה ,נשואה  ,3 +גרה בבית חנינא ונמצאת בשלבים האחרונים של פוסט דוקטורט
באוניברסיטת תל אביב .למדה בחינוך הפרטי במסלול תווג׳יהי מדעי והמשיכה ללימודי
תואר ראשון בשכם .היא מסבירה שעשתה זאת משום שלא חשבה שאפשר אחרת:

״רציתי (אחרי התיכון) ללכת ללמוד בעברית אבל פחדתי ,אף אחד לא דחף אותי לכיוון הזה ,זה לא משהו
שעשו אז״
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אחרי התואר הבינה שכדי להשתלב בתעסוקה בישראל היא תצטרך לשלוט בשפה העברית.
היא החלה ללמוד עברית לבד ,ואז דרך אולפן ,תוך כדי שהיא משתלבת בעבודות רלוונטיות
שונות בתחום .לאחר תקופה שבה הרגישה שאינה נמצאת במקום הנכון ,החליטה לשנות
כיוון ולהמשיך לתארים מתקדמים באקדמיה הישראלית .החלטה זו היוותה עבורה נקודת
מפנה מבחינה אישית:

״משפחה וחברים אמרו לי :אין לך סיכוי ,לא יקבלו אותך ,וכבר חשבתי לוותר וללכת להיות מורה .אבל דודה
שלי ,פרופסור בחו״ל ,אמרה :מי שקובע את הגבולות שלך זו את בלבד ,בשום פנים ואופן אל תלכי להוראה,
לכי למה שאת באמת רוצה — ללמוד״
בדיעבד ,נקודת המפנה האישית הפכה לאורך הזמן לנקודת מפנה חברתית ,כאשר גם
המשפחה וגם החברה מסביב ,שלא חשבו שהשתלבות באקדמיה ישראלית זו אפשרות
ריאלית עבור מזרח־ירושלמים ,ראו כיצד ג׳מילה הולכת ומתקדמת ופורצת גבולות .שינוי
התודעה הביא גם לשינוי התנהגות:

פריצת הגבולות לא הייתה נטולת מחירים ,וג׳מילה מתארת מציאות מורכבת שנאלצה
להתמודד עימה לאורך כל הדרך החדשה שסללה לעצמה .האתגר המשמעותי ביותר היה
החוסר הבולט בתמיכה מהסביבה הקרובה:

ממצאים

״האחיות שלי הלכו בעקבותיי לאקדמיה ישראלית ...פרצתי את הדרך לא רק להן אלא להרבה אנשים ...שמעו
עליי והתקשרו להתייעץ איך אפשר להתקבל ...כי לפני זה לא האמינו שאפשר״

״ההורים שלי וגם של בעלי לא הגיבו טוב על ההליכה לאקדמיה וקיבלתי המון ביקורת :יש לך ילדים ובעל
מפרנס ,למה את צריכה את זה?״
האתגר האחר שהיא מתארת הוא ההתמודדות עם העברית ,לא רק כשפה אלא גם — ואולי
בעיקר — כתרבות:

״צריך להבין שעברית זה מעבר לשפה — לא מספיק להבין את המילים ,צריך להבין את מה שהולך בראש.
לפעמים היו מתבדחים והבנתי את המילים אבל לא את המשמעות ,לא ידעתי אם לצחוק ולפעמים ממש
חשבתי שאולי צוחקים עליי ואני מפספסת״
נראה שהיכולת של ג׳מילה להתגבר על המחסומים שהמציאות העמידה בפניה הייתה
קודם כול תוצר של המוטיבציה הפנימית העצומה:

״המנחה שלי זוכרת עד היום איך הגעתי לתקופת ניסיון בעבודה איתה ואמרתי לה שאני עומדת בשבילה בכל
רגע שרק תרצה .אחר כך היא אמרה לי שזה מה שהרשים אותה — המוטיבציה שלי — ולכן היא לקחה אותי
בלי ניסיון מקצועי ואף שהעברית שלי הייתה לא משהו״
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לצד המוטיבציה האישית ,ג׳מילה מתארת שתי דמויות מרכזיות שהחזיקו אותה ברגעים
הקשים ולא נתנו לה לוותר — המנחה שלה ובעלה:

״למרות שהמשפחה שלו התנגדה ,בעלי דווקא היה זה שלאורך הדרך תמך ואמר :התחלת ,אז תמשיכי עד
הסוף״
״המנחה שלי ,כשהודעתי לה שאני מפסיקה כי זה קשה מדי ,אמרה :עכשיו זה הכי קשה ,קחי שנה ורק אחרי
שנה תקבלי את ההחלטה .ובאמת ,אחרי שנה הרגשתי יותר בטוחה ביכולות שלי והבנתי שאני מסוגלת לעשות
את זה״
כיום ,כאימא לשלושה ,ג׳מילה עושה כל שביכולתה כדי שהילדים שלה יגדלו לתוך מציאות
אחרת ,וכדי שהדרך שלהם להשתלבות בחברה הישראלית תהיה טבעית ונכונה יותר:

״אני העברתי את הילדים שלי מהחינוך הפרטי לעירוני ,כי למרות כל החסרונות שלו ,הוא עדיין מכין טוב יותר
את הילדים להשתלב בחברה הישראלית ...החינוך הפרטי הוא בדיוק ההיפך — מייצר מגמת אי־השתלבות״
״אני נותנת הרצאות בבתי הספר של הילדים שלי לעידוד בחירה במסלול אקדמי ...מעודדת את הילדים שלי
לדבר ולתקשר עם המוכר כשהולכים לקניות ...שולחת להמון חוגים״

ראנא :החלום הפך למציאות
ראנא ,נשואה  ,2 +נולדה בשועפאט וגרה בה כיום עם משפחתה .למדה בחינוך הפרטי
וסיימה עם תווג׳יהי מדעי .התארסה במהלך הלימודים בתיכון ,ובכיתה י״ב כבר הייתה
נשואה.

״בגיל  15אבא שלי רצה לחתן אותי ולא הסכמתי ...בסוף הוא שכנע אותי רק להיפגש עם הבחור ,ויצא שאהבתי
אותו והחלטנו כן להתחתן״
לאחר סיום התיכון המשיכה ללימודי תואר ראשון במינהל עסקים בשלוחה של אוניברסיטה
פרטית במערב ירושלים .את השיקולים לבחירה במוסד היא מתארת כפרקטיים למדי:

״לא רציתי ללכת לאקדמיה הפלסטינית בגלל המחסום ,זה מבזבז המון שעות כל יום ולא היו לי זמן וכוח לזה,
מה גם שכבר הייתי נשואה עם משפחה משלי .אז בחרתי בשלוחה כי יכולנו להרשות לעצמנו כספית ,וגם
הלימודים שהיו באנגלית לא היוו בעיה כי הייתה לי אנגלית מצוינת מהתיכון״
כבר אז נולד אצלה החלום ללמוד באוניברסיטה העברית .אולם באותו שלב בחיים
האפשרות הזאת נראתה כל כך רחוקה ולא ריאלית ,עד שהיא לא העלתה בדעתה שייתכן
שניתן להגשים את החלום — לא באוניברסיטה העברית ואף לא במכללה ישראלית:

18

״האוניברסיטה העברית הייתה משהו נשגב ולא מושג עבורי ...בשלב מסוים שקלתי גם את מכללת הדסה אבל
אז הפסיכומטרי נראה לי כמו מכשול גדול מדי״
אף שידעה מעט מאוד עברית ,היה לראנא ברור שאחרי הלימודים היא תשתלב בתעסוקה
במגרש הישראלי ולא הפלסטיני .הגורם הדומיננטי בהחלטה זו היה בעלה ,שכבר אז עבד
בחברה ישראלית:

״הוא (בעלי) עובד בעיקרון רק עם ישראלים ,כי בצד הערבי יש הרבה עבודה בתנאים לא טובים וללא זכויות
ותנאי שכר מינימליים .היום המצב יותר טוב ,אבל אז שוק התעסוקה היה פרוץ וללא זכויות לעובדים .לא
מקום לעבוד בו״
כדי להשתלב בתעסוקה החלה ראנא ללמוד עברית באולפן מיד בסיום התואר .היא
החלה לעבוד בתחום השיווק בחברות ממשלתיות שונות ,בדגש על שיווק המכוון לחברה
הערבית .משם המשיכה לעבודות ייעוץ בגופים במגזר הציבורי .את מסלול התעסוקה
שלה היא מתארת ככזה שאינו מאפיין את תושבי מזרח ירושלים:

ממצאים

״אני לא דוגמה לאתגרים שיש לערביי מזרח ירושלים בשוק העבודה .תמיד הלך לי חלק ,יצא שתמיד קיבלתי
הצעות לתפקידים וביקשו אותי״
למרות המסלול החלק יחסית ,אתגר השפה ליווה אותה לאורך כל הדרך :רמת העברית שלה
לא הייתה מספיק טובה ,במיוחד היכולת לתקשר ולשוחח ,ואת חלק מראיונות העבודה
עשתה באנגלית .אולם הניסיון וההשקעה המאומצת לשיפור יכולות הדיבור והכתיבה
״עשו את שלהם״ ,ואט אט החלה ראנא להתקדם בדרך הראשית של ההשכלה הגבוהה
הישראלית :היא השלימה בהצלחה בגרויות ,למדה תואר במכללה ,ולבסוף החלה גם
בלימודי תואר שני באוניברסיטה העברית — אותו מקום שפעם נראה בלתי מושג עבורה.

״אימא שלי כל הזמן שאלה :בשביל מה את צריכה את זה? אבל אני התעקשתי שאני צריכה לעשות את זה כמו
שצריך ,את המסלול הראשי :בגרות ישראלית ,תואר מוכר ישראלי״
במבט לאחור ,נראה שכבר מגיל צעיר הייתה לראנא זיקה למערב ירושלים ,ועבורה זה
היה המקום הטבעי להסתובב בו ולחיות בו .זאת בניגוד לתחושה הרווחת בקרב רבים
מתושבי מזרח ירושלים.

״הייתי הולכת לקניון מלחה מגיל  ,15גם בזה אני שונה מאוד בנוף .אני ובעלי מאז ומתמיד יצאנו להסתובב
בעיקר במערב העיר או בתל אביב .בקושי אפשר לראות אותי בשכם ,וככה גם אנחנו מגדלים את הילדים״
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בוראן :הגעתי לאן שהגעתי במקרה
בוראן ,רווקה בשנות העשרים לחייה ,מתגוררת בשכונת שועפאט ועובדת בתחום הפרא־
רפואי .סיימה מסלול תווג׳יהי מדעי בתיכון פרטי .במקור תכננה לצאת ללימודים בירדן
או בתורכיה ,אולם ציון התווג׳יהי שקיבלה היה נמוך מכדי להירשם לאוניברסיטה בחו״ל
והיא שינתה כיוון:

״לא ידעתי מה לעשות עם עצמי ,אז חברות הציעו לי להירשם איתן למכינה של האוניברסיטה העברית .לא
ממש רציתי ,אבל הן אמרו לי :מה אכפת לך ,תנסי .אז הלכתי .כולם אצלנו ממלאים טפסים למכינה אחרי
התיכון ,בלי קשר למה שיחליטו לעשות אחר כך — קודם ממלאים״
שנת המכינה קסמה לבוראן ,בעיקר כי נתנה לה אפשרות להשתהות עם קבלת ההחלטות
לגבי העתיד .במבט לאחור היא מעידה שהייתה זו שנה נעימה עם אווירה טובה ,שבה
גם למדה עברית ברמה גבוהה וגם עשתה פסיכומטרי — כלים ששימשו אותה לאחר מכן
במסלול האקדמי והמקצועי.
גם בתום המכינה הרגישה בוראן שעדיין אין היא יודעת מה לעשות ולאיזה כיוון לפנות.
היא החלה לימודי תואר ראשון במכללה — והפסיקה .ניגשה ללימודים לתואר ראשון במדעי
החברה באוניברסיטה העברית — וגם אותם הפסיקה .החלה לימודי המשך בעברית — ושוב
הפסיקה ,וחזרה לשבת בבית בחוסר ודאות לגבי עתידה ומה שמתאים לה.

״אני ובת דודה שלי ,שהיינו באותו מצב ,ישבנו בבית וניסינו לחשוב מחדש מה עושים .שמענו די במקרה על
חברה של חברה שהלכה ללמוד בהדסה .אני לא התלהבתי ,אבל המשפחה לחצה עליי ולא באמת היה לי משהו
אחר לעשות ,אז הלכתי עם בת הדודה ונרשמנו״
גם את המסלול הזה כמעט קטעה באיבו ,אבל בזכות מרצה עקשן שהאמין בה ולא נתן לה
לוותר ,סיימה את התואר והחלה לעבוד בתחום .בראייה לאחור היא מזהה את המקריות
וההתגלגלות האקראית של מסלול החיים שלה עד למצב הנוכחי ,ומצביעה על מה שהיא
רואה כאתגר העיקרי שלה ושל חברותיה — המחסור בידע:

״אין ידע! מה את צריכה ,מה החברה צריכה ,מה השוק מבקש .לא יודעת אם זה אולי משהו שכולם צריכים
לעבור ולהשתפשף עד שמגיעים למקום שמתאים ,או שהיה אפשר לחסוך את זה .הייתי רוצה שיהיה מישהו
שייתן מידע שיעזור ויקל על קבלת ההחלטות״
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בסמה :האוניברסיטה שינתה אותי
בסמה ,גם היא רווקה צעירה בשנות העשרים לחייה ,גרה בבית חנינא ונמצאת בשלבי
השלמה מחקרית לקראת דוקטורט באקדמיה הישראלית .היא עובדת במספר עבודות
במוסדות אקדמיים ,החל מעוזרת הוראה ועד תמיכה טכנית וייעוץ לסטודנטים .את
לימודיה עשתה בתיכון פרטי וסיימה מסלול תווג׳יהי עיוני .בסיום הלימודים נרשמה ללא
היסוס למכינה של האוניברסיטה העברית:

״רציתי להמשיך את הדרך שאבי המנוח רצה בשבילי — ללמוד בישראל .הוא שכנע גם את אחותי הגדולה ללכת
למכינה וללמוד הנדסה במכללה ישראלית ...נראה לי שבגלל אפשרויות התעסוקה אחר כך״

״הייתה עבודה באקדמיה שהתראיינתי אליה אבל לא קיבלו אותי כי הייתי לקראת סיום התואר הראשון ,אז
אמרתי שאני ממשיכה לתואר שני וקיבלו אותי ...כשהתלבטתי באיזה מסלול ,היועצת שכנעה אותי לבחור
במסלול המסוים שלקחתי .זה לא החלום שלי ,אבל היא אמרה שכדאי וזה מתאים לי״

ממצאים

בסיום המכינה נרשמה ללימודי תואר ראשון במקצוע פרא־רפואי אך התקשתה מאוד
בלימודים ,ולבסוף עזבה ונרשמה לתואר בתחום אחר .הבחירה במסלול החדש נעשתה
מסיבות טכניות בלבד — הוא עדיין היה פתוח להרשמה .במסלול זה הצליחה יותר ,ואף
המשיכה בו לתואר שני ומתכוונת בקרוב להמשיך גם לדוקטורט .אך ניכר שהבחירות שלה
מוכתבות בעיקר על ידי גורמים חיצוניים:

בסמה מעידה כי הקושי המרכזי שלה ,לאורך כל הדרך ,נוגע להתמודדות עם השפה
העברית:

״לכל אורך הלימודים נכשלתי שוב ושוב במבחני סיכום למרות שלמדתי המון .יש לי הפרעת קשב וריכוז
שמקשה עליי מאוד במיוחד בלימודי שפה .המורים ראו שאני מאוד מתאמצת והשתדלו איכשהו להעביר
אותי״
חלק מהקושי נבע מהעובדה שלא יצא לה מספיק להתנסות בדיבור בעברית מעבר למסגרת
הלימודים .המשימה למצוא עבודה בשוק הישראלי לא הייתה פשוטה עבורה:

״הייתי אז עם חיג׳אב בזמן שזה מאוד בלט ,לא כמו היום ,וכשהייתי נכנסת לבדוק אם צריכים עובדים היו ישר
אומרים :לא ,לא צריכים״
הורדת החיג׳אב לקראת סוף התואר השני הגיעה לאחר שנים של ויכוחים עם ההורים
והמשפחה ,ועם מחירים שהיא משלמת עד היום:
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״חלק מהאחים לא מדברים איתי בכלל ,ואימא שלי ואחותי — בקושי ...למהלך שלי ללכת לאוניברסיטה
העברית הייתה תמיכה משפחתית ,אבל אחר כך התחילו להגיד שהאוניברסיטה שינתה אותי ,עוד לפני
שהורדתי חיג׳אב ...זה נכון :באמת המחשבה השתנתה ,הלבוש שלי השתנה ,ואני מרגישה שהכרתי דברים
אחרים ונפתחתי למחשבות אחרות״

לוסי :בגדה אין לי עתיד
לוסי היא צעירה רווקה בשנות העשרים לחייה .גרה בבית חנינא .נמצאת כיום לקראת
סיום תואר ראשון במכללה ישראלית ועובדת במשרת סטודנט במשרד ממשלתי .לוסי
סיימה לימודים בתיכון פרטי בשועפאט במסלול תווג׳יהי עיוני .בסיום לימודיה הלכה
ללמוד עברית במשך שנה באולפן ,ולאחר מכן לקחה פסק זמן של שנה ,ובמהלכה עבדה
בסניף של רשת מזון במערב ירושלים:

״זה היה אחד היעדים שלי בעבודה שלקחתי — להתאמן על העברית שלמדתי .כולנו באולפן ככה ,מחפשים
ישר מקום להתנסות בעברית שלמדנו כדי לא לשכוח״
בהמשך נרשמה ללימודי תואר ראשון במכללה והחלה לחפש עבודה .בניגוד לקלות
היחסית שבה מצאה עבודה לפני הלימודים ,כשחיפשה משרת סטודנט בבתי עסק שונים
בירושלים נתקלה בקשיים:

״קשה למצוא משרה כשאני ערביה וסטודנטית ,כלומר צריכה חצי משרה או משרה גמישה .לזה כבר לא חזרו
אליי״
אבל לוסי לא התייאשה והמשיכה לחפש .לבסוף קיבלה הזדמנות והחלה לעבוד ברשת
ביגוד .בדבריה היא מדגישה עד כמה חשוב להמשיך לחפש ולא לוותר:

״יש גזענות ,זה הורגש כשחיפשתי עבודה ,אבל לא ויתרתי ופשוט המשכתי לנסות עוד ועוד עד שהגיעה
הזדמנות ,ומשם זה זורם הרבה יותר .זה יכול פתאום להסתדר למרות הגזענות״
במהלך לימודיה ,כשחיפשה להתנסות בתחום תעסוקתי אחר ,נחשפה במקרה ברשתות
החברתיות לאפשרות לקבל מלגה דרך עבודה בפרויקטים חברתיים .היא התקבלה והחלה
בהתנדבות במסגרת פרויקטים שונים .לאור ההצלחה ,המשיכו קורות החיים שלה לעבור
ולהגיע למקומות שונים בעירייה ובמשרדי ממשלה .כך נחשפה להזדמנויות תעסוקתיות
שונות ,שבאחת מהן היא מועסקת כעת:
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״ברור לי שאם לא הייתי בעבודה ההתנדבותית של המלגה ,לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי .כל ההתנדבויות
שאני מכירה זה בבתי ספר כמו ,למשל ,פרח .זו התנדבות אחרת לגמרי ,משהו חדש שפגשתי עם אנשים
חדשים .זו הדרך שלי לפרוץ החוצה לעבודות אחרות לגמרי״
לצד ההתקדמות וההצלחות ,לוסי מעידה כי עדיין מלווים אותה קשיים רבים בעברית,
בחוסר במיומנויות ובעיקר באותה תחושה כללית שהיא עדיין לא שייכת .היכולת שלה
להמשיך ולהתמודד היא תוצאה של החלטה שקיבלה כבר בסיום התיכון:

״לי הייתה החלטה :לשם (לגדה) אני לא הולכת .אין שם עתיד ...מבחינתנו ,הדור החדש ,זה ברור — בשטחים
אין משכורת ואין עתיד ,מקסימום להיות מורה .ולכל דבר אחר שרוצים — צריך לעשות השלמות או להתחיל
מחדש״
החלטה זו קיבלה ,ועדיין מקבלת ,רוח גבית גם מדוגמאות חיות של אנשים סביבה:

ממצאים

״המורות שלימדו אותנו בתיכון נתנו לנו טיפים — אל תבזבזו את הזמן בגדה ,תלמדו מהטעויות שלנו...
אחותי הגדולה למדה באולפן והלכה למכללה ,ראיתי שהיא קיבלה מהר עבודה במה שהיא למדה וזה נתן לי
מוטיבציה ...אני רואה כיצד כל החברות שלי שהלכו לגדה ,עכשיו הן עושות את כל מה שאני עשיתי — לומדות
עברית ועושות השלמות — רק באיחור של שלוש-ארבע שנים!״

סוהא :אני לא מפחדת לטעות
סוהא ,רווקה בשנות העשרים המאוחרות ,נולדה וגדלה בכפר עקב ,וכעת מתגוררת בגבעה
הצרפתית ומועסקת במשרה במגזר הציבורי בעיר .למדה בתיכון פרטי וסיימה מסלול
תווג׳יהי מדעי .בסיום התיכון החלה ללמוד לתואר ראשון בגדה ,כי זה מה שהיה נהוג
לעשות:

״מהתיכון כל הזמן משדרים לך — רק אל־קודס ...זה המסלול הרגיל ולא רואים בכלל אפשרות אחרת .אז פשוט
הלכתי למה שציפו ממני בלי לחשוב הרבה ...בגיל שבו למדתי גם לא היו רשתות חברתיות ,אז לא הייתה בכלל
דרך לקבל מידע ולדעת מהן האפשרויות״
לאחר מספר שנים של עבודה החליטה לשנות כיוון ולהשתלב בשוק התעסוקה הישראלי:

״במזרח ירושלים עבדתי עם הרבה ארגונים אבל אין משכורת טובה ,אין אופק לקידום והרבה פעמים אין זכויות
עובדים כמו שצריך .אז זה מה שגרם לי להבין שאני צריכה להשתלב בשוק הישראלי״
כצעד ראשון ,ניגשה סוהא ללמוד עברית .לאחר שלושה חודשי לימוד אינטנסיביים
באולפן ,החלה לשלוח קורות חיים כדי למצוא עבודה ולתרגל את השפה שרכשה .כך
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התקבלה לעבודה הנוכחית והראשונה שלה בשוק הישראלי ,ובמקביל החלה גם בלימודים
אקדמיים במוסד ישראלי:

״ראיתי פוסט בפייסבוק על מלגה של האוניברסיטה העברית — ושלחתי ,אפילו שהייתי באותו זמן רק ברמה
 1בעברית .שלחתי בכל מקרה ,שיהיה .חזרו אליי ,עשו בחינות וראיונות וכל מיני מיונים ,ובסוף קיבלו אותי
לתואר שני״
המעבר ללימודים במוסד ישראלי ולעבודה בארגון ישראלי עורר במשפחה של סוהא
דאגה .היא הראשונה במשפחתה שעשתה את הצעד הזה:

״כולם ,כששומעים שאני עובדת עם יהודים ,ישר דואגים .אני מסבירה להם מה אני עושה ואיך זה ,וכשרואים
שאני בסדר ומצליחה אז גם קצת נרגעים ...אבל אני מבינה אותם — ככה גדלנו ,זה לא היה משהו שעושים ,אז
קשה לתפוס שפתאום מישהו כן הולך ועובד וחי עם יהודים .ולמרות שאני מבינה אותם ,אלה החיים שלי ולא
שלהם ,ואני אחליט לעצמי החלטות״
האתגר הגדול ביותר שאיתו היא מתמודדת כעת הוא השפה העברית ,אותה רכשה רק
לאחרונה ,אך נראה שהקפיצה שלה למים העמוקים בכל הקשור להתנסות בשפה ובדיבור
מקדמת אותה מהר:

״השפה היא האתגר הכי גדול שלי כרגע ,ועדיין ,חשבתי שאני לא מדברת טוב ,ואז שמעתי כאלה שכבר שנים
מדברים והם מדברים גרוע — וזה בגלל שהם לא באינטראקציה עם הסביבה ...כל החברים שלי באולפן לא
מדברים טוב כמוני .אני גם לומדת מהר וגם לא מפחדת לטעות ,אני מדברת ופועלת גם אם לא מבינה כל מה
שמסביב ,זה לא נורא .אבל זה מאוד קשה ,אין ספק בכלל״
את הלקחים מההתנסות האישית שלה היא מיישמת כבר עכשיו עבור המשפחה שלה,
וברור לה שהעתיד טמון בלימודי עברית ובהשתלבות בשוק הישראלי:

״שתי האחיות שלי לומדות בגדה וכבר התחלתי לחפש להן קורסים ללימוד עברית ,לא רוצה שיעברו את מה
שאני עברתי ,רוצה שיצליחו להשתלב יותר בקלות ...כשיהיו לי ילדים ,אין ספק שאדאג שילמדו עברית מגיל
צעיר״

טאהר :בשלב הזה בחיים צריך מטרה ברורה כדי ללמוד עברית
טאהר ,נשוי  ,2 +מתגורר בבית חנינא ,עובד במשרת ניהול בכירה בבנק ברשות
הפלסטינית .בשונה מהמרואיינים האחרים במחקר ,הוא אינו חלק משוק התעסוקה
הישראלי ,וזאת למרות הרצון שלו להשתלב .הסיפור שלו מובא כאן במקביל לסיפורי
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ההשתלבות ומציג את קולן של אוכלוסיות נוספות במזרח ירושלים ,שפוטנציאל השתלבותן
אינו ממומש.
טאהר סיים לימודים בתיכון פרטי וחשב לנסוע ללמוד משפטים בירדן .אולם בסוף הלך
ללמוד מינהל עסקים בבית לחם לאחר שחבר שלו שכנע אותו שכדאי שילכו ללמוד יחד.
בדיעבד ,הוא מודע לכך שהשיקולים שהנחו אותו כלל לא היו רלוונטיים ,אך מצביע על
הבעייתיות במצב שלו ושל חבריו הצעירים:

״אחרי שמסיימים תיכון מרגישים קצת אבודים ...זו נקודה חשובה בחיים אבל לא יודעים מה לעשות ואין מי
שייעץ לאן כדאי ללכת״
טאהר סיים את לימודיו ,ואכן לא ידע מה לעשות .הוא עבד כאיש ביטחון במלון כשהגיעה
הזדמנות לעבוד בבנק ישראלי ,אך העבודה הייתה דרך חברת כוח אדם ולא ישירות דרך
הארגון .הוא ויתר ,וזמן קצר לאחר מכן החל לעבוד בבנק מוביל ברמאללה ,שם הצליח
והמשיך והתקדם לתפקידים בכירים במערכת הבנקאית.

ממצאים

לאורך הדרך ניסה לחזור ולהשתלב בשוק התעסוקה הישראלי ,והניסיון הרב שצבר אכן
הפך אותו למועמד רלוונטי .אולם ללא עברית ברמה מקצועית ,לא יכול היה להשיג
תפקידים בכירים:

״כרגע העברית שלי בסיסית ,אני יכול להתנהל ברחוב פחות או יותר ,אבל אין לי שפה מקצועית .אם ייקחו אותי
לעבודה אני מוכן ללמוד בשביל זה עברית ומהר ,אבל לא הפוך :ללמוד ואז אולי יקבלו ...בשלב הזה בחיים
שלי אני לא אלמד סתם עברית אם אני לא יודע כיצד אני אשתמש בה ,זה כבר לא מתאים ללמוד סתם .אני
צריך מטרה ברורה״
למרות ההצלחה שלו בשוק הפלסטיני ,לילדיו הוא מתכנן השתלבות בשוק הישראלי או
באירופה ,כדי שיהיה להם אופק תעסוקתי:

״בשוק הישראלי יש יותר הזדמנויות לצמוח ...יש הרבה עובדים מוכשרים בגדה שמבוזבזים ,לא מכיר כאלה
שעוברים בשלב הזה (הבוגר) בחיים ,אבל חשוב שזה יקרה״
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תובנות מרכזיות
 .1חינוך פרטי :ברירת המחדל של הורים עם כסף
המרואיינים במחקר שונים מאוד זה מזה ,אבל דבר אחד משותף לכולם :הם מעידים
שהתחנכו במערכת החינוך הפרטית במזרח ירושלים 8ולפיכך סיימו תיכון עם תווג׳יהי
ולא עם בגרות ישראלית .בפועל ,כל המרואיינים ,פרט לאחד ,התחנכו במוסדות השייכים
למעמד המשפטי ׳מוכר שאינו רשמי׳ (מוכש״ר) ולא בחינוך הפרטי .עם זאת ,המעמד
המשפטי של מוסדות אינו נוכח בתפיסה של התושבים ,וההבחנה שהם עושים היא בין
מערכת עירונית למערכת פרטית ,כאשר למערכת הפרטית משתייך כל מוסד המלמד
לתווג׳יהי ,9הגובה שכר לימוד ומבצע תהליכי מיון .אין פלא שכל המרואיינים מעידים
על הבחירה בחינוך הפרטי כמובנת מאליה במזרח ירושלים ,שכן המסלול הפרטי נחשב
למסלול האיכותי והמקצועי ביותר:

״ההורים שלי בדקו טוב טוב איזה מקום הוא ברמה הכי גבוהה במתמטיקה ,אנגלית ומדעים ,ולשם שלחו אותי.
השיקול היה מקצועי לחלוטין״ (מוחמד)
״אז היה ברור שמי שדואג לילדים שלו שם אותם בחינוך פרטי״ (ג׳מילה)
בוגרי מערכת החינוך הפרטית במזרח ירושלים 10מסיימים תיכון ללא ידיעת עברית ועם
הסללה בולטת לכיוון האקדמיה הפלסטינית ,מה ששם אותם בנקודת פתיחה נחותה בכל
הנוגע להשתלבות בשוק התעסוקה הישראלי .העובדה שזוהי נקודת הפתיחה של צעירים
משכילים בעלי משאבים ופוטנציאל גבוה להשתלבות בתעסוקה איכותית ישראלית
מחייבת התמודדות מערכתית .המערכת ,נכון לעכשיו ,ממקדת משאבים במסלול הבגרות
הישראלית כמפתח לשילוב וצמיחה כלכלית .אסטרטגיה זו יכולה להיות אפקטיבית לטווח
הרחוק .אולם בטווח הקצר ,החינוך במערכת העירונית אינו מושך עדיין צעירים איכותיים,
בעיקר כי אינו נתפס כאיכותי מספיק:
 8למעט מרואיין אחד ,שעבר מהחינוך הפרטי לחינוך העירוני בשל מצב כלכלי קשה במשפחה.
 9תעודה הנתפסת כאיכותית לאין ערוך מתעודת הבגרות הישראלית.
 10כאמור ,הכוונה למערכת פרטית במובן האליטיסטי והממיין (גם במקרים שבפועל מדובר על מוסדות
מוכש״ר).
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״אני לא שוקלת לשלוח (את הילדות שלי) לבגרות ישראלית כי היא פשוט לא ברמה ,והרמה הגבוהה היא
הבסיס ,על זה אני לא מוותרת״ (ראנא)
ישנם ניצני שינוי בתמונת המצב ויותר פנייה למערכת העירונית ,גם במחיר ויתור על
איכות:

״אני העברתי את הילדים שלי מהפרטי לעירוני .העירוני ,עם כל החסרונות שלו ,מכוון לשלב את התלמידים
יותר במדינה .בית ספר פרטי זה בדיוק ההיפך — מייצר מגמת אי־השתלבות״ (ג׳מילה)
ועדיין ,כל עוד החינוך הפרטי הוא ברירת המחדל של המשפחות המבוססות במזרח
ירושלים — משפחות אשר עבורן ההשכלה נמצאת במקום גבוה ברשימת הערכים — חיוני
לייצר מענה מותאם עבור אוכלוסייה זו ,ולאפשר גם לה לסלול את הדרך אל שוק התעסוקה
הישראלי.

מעניין לראות כי התגובות שקיבלו המרואיינים מהסביבה על החלטתם לעבור ולהשתלב
בשוק הישראלי הן כאלו המתייחסות ברובן לקושי ולסיכויי ההצלחה של הפרט ,ולא
להתנגדות אידאולוגית למהלך:

תובנות מרכזיות

 .2השתלבות בשוק הישראלי :חששות פרקטיים ולא אידאולוגיים

״כשהלכתי ללימודים אמרו לי משפחה וחברים :לא יקבלו אותך ,מקבלים רק מי שלמד שם ,אין לך סיכוי״
(ג׳מילה)
״כשהחלטתי ללכת לעברית החברות אמרו לי שאני משוגעת :זה קשה ,את לא יודעת עברית ,לא יהיו לך
חברים״ (איבתיסאם)
החששות הפרקטיים ,שביטוים העיקרי בשאלות מסוג ״איך תעשו״ ו״האם תצליחו״,
נפוצים במיוחד בקרב החברים מהתיכון או מהשכונה .נראה שבקרב המשפחה והסביבה
הבוגרת יותר החששות הם בעיקרם חברתיים־תרבותיים ,ונוגעים לעובדה שהמרואיין
פונה למסלול חדש שלא היה נהוג בחברה המזרח־ירושלמית:

״המשפחה שלי דאגה :איך תסתדרי עם אנשים אחרים ,תרבות אחרת ...עכשיו בחברה אני נחשבת מוזרה ,קודם
כול כי אני בחורה שגרה לבד ...ופחות כי הלכתי לעבוד ולגור במערב העיר״ (סוהא)
״אנשים בשכונה אמרו להורים שלי :אתם משוגעים ,שולחים ילדה לשם לאוניברסיטה העברית .את אחי ,מפני
שהוא בן ,לא הייתה בעיה לשלוח לבד״ (איבתיסאם)
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את מעט התגובות מהסביבה שניתן לסווג כאידאולוגיות יותר מתארים מרואיינים שהשתלבו
בתעסוקה במגזר הציבורי:

״מדברים איתי הרבה על איך זה שאני עובד בארגון שמכוון לנורמליזציה ...אני עוסק הרבה בלשכנע ולהעביר
את המסר שצריך להשתלב ולהתקדם״ (אשרף)
מוסדות עירוניים וממשלתיים עדיין מהווים נקודה רגישה בקרב הציבור המזרח־ירושלמי,
ומנקזים אליהם את מרבית החשש הנוגע לשאלת הזהות הפלסטינית במציאות ישראלית.
הממצא המשמעותי במחקר הוא שאין ממצא ,כלומר אין כמעט התנגדות אידאולוגית,
ועיקר החששות נוגעים לקשיים המלווים את הפרט הבוחר בדרך חדשה .קרוב לוודאי
שהעובדה שדרך זו הופכת ליותר ויותר נפוצה ונורמטיבית ,תביא עם הזמן להפחתה
בחששות אלו.

 .3״נקודות יציאה״ לשוק הישראלי :בסיום תיכון או בסיום תואר
ראשון
כל המרואיינים במחקר תיארו דרך לא פשוטה שעברו ,וחלקם עדיין עוברים ,עד
להשתלבות בתעסוקה בישראל .האתגר המרכזי הנוכח בתיאורים הוא העזיבה של הדרך
הסלולה — של ״מסלול ברירת המחדל״ ,הכולל לימודי אקדמיה בגדה או בירדן והשתלבות
בתעסוקה בשוק הפלסטיני — ומעבר לדרך חדשה ,שאותה הם צריכים לסלול בעצמם
בשוק הישראלי.
כאשר מנתחים את מסלולי החיים וקבלת ההחלטות ,ניתן לזהות שתי נקודות מרכזיות
המהוות ״נקודות יציאה״ מהמערכת הפלסטינית לישראלית :בסיום התיכון ובסיום התואר.
נקודת היציאה לאחר התואר באה לידי ביטוי אצל המרואיינים אשר המשיכו באופן טבעי
ללימודים אקדמיים בגדה או בחו״ל ,בדרך כלל בירדן ,ולאחר שסיימו הבינו שאין להם
אופק תעסוקתי מספיק טוב בשוק הפלסטיני ,ועל כן אין להם ברירה אלא להשתלב בשוק
הישראלי:

״מלמדים שם (בגדה) מצוין ולמדתי את כל העקרונות כמו שצריך ,אבל הכל מכוון לאופן שבו מתנהלים עסקים
בגדה ,ברמאללה ,לא בישראל ...אז את היישום בארץ נאלצתי ללמוד בעצמי מתוך ניסוי וטעייה״ (אשרף)
״בסיום התואר עבדתי במזרח ירושלים עם הרבה ארגונים אבל אין משכורת טובה ,אין אופק לקידום ואין
הרבה פעמים זכויות עובדים כמו שצריך .אז זה מה שגרם לי להבין שאני צריכה להשתלב בשוק הישראלי״
(סוהא)
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נקודת יציאה בסיום תיכון מאפיינת בעיקר את המרואיינים הצעירים יותר ,המודעים כבר
לאופק התעסוקתי בגדה ורואים סביבם את בוגרי האקדמיה הפלסטינית מחשבים מסלול
מחדש בכל הקשור לתעסוקה:

״המורות שלימדו אותנו בתיכון — ראינו כמה סבלו עד שהכירו בהן ובמקצוע שלמדו .הן נתנו לנו טיפים :אל
תבזבזו את הזמן בגדה ,תלמדו מהטעויות שלנו״ (לוסי)
״רואים היום שזו בעיה להיות בוגר אוניברסיטה פלסטינית — אי אפשר אחר כך לעשות עם זה כלום בארץ ,אי
אפשר לעבוד בישראל .התחילו להפנים שהמסלול הנכון זה האוניברסיטאות הישראליות״ (ג׳מילה)
על פניו ,נקודת היציאה שבסיום התיכון ,שמשמעותה מסלול ישיר להשתלבות בתעסוקה
ישראלית ,עדיפה על זו שבסיום התואר הראשון ,מסלול עוקף וארוך יותר להשתלבות:

אולם נראה שיש יתרונות לכאן ולכאן .מרואיינים במסלול העקיף נאלצים אומנם להתחיל
מחדש במובנים רבים ,אולם הם בוגרים ומנוסים יותר וחדורי מטרה באופן שהופך אותם
ממוקדים ויעילים בסלילת הדרך החדשה .זאת בעוד שמרואיינים במסלול הישיר ,שהם
מטבע הדברים צעירים יותר ומנוסים פחות ,מבזבזים שנים יקרות בהחלפת מסלולים,
בהפסקת לימודים ובניסוי וטעייה ,עד שמצליחים להגיע למקום ולדרך שמתאימים להם.

תובנות מרכזיות

״...אני לא רוצה לבזבז זמן באוניברסיטה ערבית ואז לבזבז זמן עד שיכירו בתעודה בישראל ...ובטוח אצטרך
עברית כדי לעבוד ,אז למה לא ללכת ישר ללמוד עברית ולעבוד בישראל? ...רואה כיצד כל החברות שלי
שהלכו לגדה ,עכשיו הן עושות את כל מה שעשיתי אני — לומדות עברית ועושות השלמות — רק באיחור של
שלוש-ארבע שנים!״ (לוסי)

החוסר העיקרי והמשמעותי שמתארים מרואיינים בשני המסלולים ,העקיף והישיר כאחד,
הוא במידע .מערכת החינוך הפרטית ,אשר מכינה אותם היטב לאקדמיה הפלסטינית ,לא
מספקת להם כל מידע על אפשרויות ההשכלה הישראליות ועל שוק התעסוקה הישראלי.
יוצא שהם מקבלים החלטות משמעותיות בחיים על בסיס שיקולים כגון — מה עושים
החברים ,מה פתוח להרשמה וכדומה:
״חבר שלי אמר לי :בוא נלך לבית לחם ונלמד ביחד ,אז הלכתי״ (טאהר)

״בתיכון — רק אל־קודס ,זה המסלול הרגיל ,לא רואים כמעט בכלל אפשרות אחרת ,אז פשוט הלכתי בלי
לחשוב הרבה ...בגיל שאני למדתי לא היו רשתות חברתיות ,אז לא הייתה דרך לדעת מה האפשרויות בכלל״
(סוהא)
״בסיום המכינה עדיין לא ידעתי מה אני רוצה ,אז נרשמתי לכל מיני דברים שהתאימו לציון הפסיכומטרי שלי״
(בוראן)

29

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי :למידה מהצלחות

בניגוד למידע שניתן לתת לצעירים עוד בזמן הלימודים בתיכונים המכינים לבגרות
ישראלית ,המערכת הפרטית מספקת לתלמידים מידע אך ורק על השוק הפלסטיני .הכרחי
למצוא אפיקים חדשים ושונים להעברת הידע ולמתן מענה לשאלות קריירה ולימודים
שיש לאוכלוסייה זו מחוץ למסגרת התיכון או מיד בסיום הלימודים .לרשתות חברתיות יש
פוטנציאל משמעותי לשמש פלטפורמה למידע מסוג כזה ,וניכר שכבר עכשיו מרואיינים
הגיעו להזדמנויות תעסוקתיות ואקדמיות דרך פוסטים מקריים ברשת:
״קיבלתי מלגה ממש במקרה ,שלחו לי קישור ואמרתי — יאללה ,ננסה״ (לוסי)
״במקביל ללימודי העברית ראיתי פוסט בפייסבוק על מלגה של האוניברסיטה העברית ,וניגשתי״ (סוהא)

 .4המכינה :שנת מפתח להכנה חברתית מקצועית וליצירת קבוצת
שווים חדשה
אחת ההתפתחויות המשמעותיות שניתן לזהות במחקר הנוכחי היא הפיכתם של לימודי
העברית במכינה או באולפן לאפשרות לגיטימית בקרב בוגרי התיכונים הפרטיים.
המרואיינים הצעירים מתארים מציאות שבה ברור שאחרי התיכון מקצים שנה ללימוד
עברית:
״אחרי שסיימתי לקחתי שנה שלמה של לימודי עברית באולפן״ (לוסי)

״כמעט כולם אצלנו מילאו טפסים למכינה (בסוף תיכון) ,זו כבר ברירת מחדל ,לא משנה מה אחר כך עושים
בפועל״ (בוראן)
במכינה ,מעבר ליתרונות שהיא מעניקה מבחינה מקצועית בלימוד עברית ובהגשה
לפסיכומטרי ,טמון יתרון נוסף הרלוונטי מאוד לצעירים מזרח־ירושלמים בראשית דרכם
העצמאית — היא מעניקה להם שנה נוספת להשתהות לפני קבלת החלטות משמעותיות על
המשך החיים:

״יכולתי גם להתחיל ללמוד באוניברסיטה בגדה ,אבל שם הייתי חייבת להתחיל תואר ,והייתי עוד עם הרבה
סימני שאלה לגבי מה אני בכלל רוצה .אז המכינה הייתה דווקא מקום נוח ,שבו לא צריך עוד להחליט ואפשר
פשוט להעביר זמן״ (בוראן)
עבור בוגרי מערכת החינוך הפרטית ,שנת מכינה זו — והחלופות המקבילות כמו שנת
לימודים באולפן — הן הזדמנות מושלמת להקניית הידע החברתי־תרבותי־מקצועי שנדרש
לצעירים החווים לראשונה את המערכת הישראלית .חלק חשוב מהידע הזה הוא הקניית
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ניסיון תעסוקתי־חברתי ,כלומר ניסיון תעסוקתי שכל מטרתו היא התנסות בשפה העברית
ובהתנהלות בחברה הישראלית .חלק מהמרואיינים אכן הקפידו לרכוש את הניסיון הזה
מיד בתום הלימודים:

״לקראת הסוף כבר התחלתי לשלוח קורות חיים ולחפש עבודה כדי לא לשכוח את העברית שלמדתי״
(סוהא)
״בשנה חופש שלקחתי עבדתי במקדונלד׳ס .זה היה אחד היעדים שלי מהעבודה — לעבוד כדי לשפר את
העברית .כולנו ככה — מחפשים מקום לשפר ולהתאמן מיד בתום הלימודים שלא נשכח הכול״ (לוסי)
נראה שהתרגול וההתנסות בשימוש בשפה הם מפתח להשתלבות מוצלחת של המרואיינים,
וייתכן שלמרכיב זה יש משקל משמעותי אף יותר מאשר לאיכות הלימודים עצמם.

״מה שעודד אותי זה החבר׳ה שלמדו איתי באולפן .צעירים בגיל שלי שרוצים כמוני ללמוד ולהיות כאן .זה
מעודד שאני במקום הנכון ,עודדנו אחד את השני וככה לא חזרנו אחורה .אם הייתי לבד היה יותר קשה ,כל
החברות מהתיכון שם ואני רוצה להיות איתן״ (לוסי)

תובנות מרכזיות

מעבר לפוטנציאל ההתנסות שיכולים לספק המכינות ואולפני העברית ,חלק מהמרואיינים
העידו כי החברים לספסל הלימודים במכינה או באולפן היוו בשבילם עוגן בזמנים של אי־
ודאות והתנתקות מהחברה הישנה מהתיכון ,ומהווים עדיין רשת חברתית מקצועית לכל
דבר:

לאור החשיבות הרבה שמייחסים המרואיינים לקיומה או היעדרה של תחושת שייכות לכל
אורך מסלול החיים ,כמו גם לטראומה מסוימת בניתוק מהחברים הישנים מהתיכון ,ניתן
להסתכל על המכינה כהזדמנות ליצירת קבוצת שווים חדשה עבור אותם צעירים — חברה
שחווה את קשיי המעבר יחד איתם ,שבה הם אינם שונים ומוזרים כמו בחברה הפלסטינית
שממנה באו או בחברה הישראלית שבה עוד לא לגמרי נטמעו.

 .5אפקט אדווה :אחים כמובילי שינוי במשפחה
ניכר כי חלק מהמרואיינים ,ובמיוחד המבוגרים שבהם ,הם פורצי דרך לחברה שסביבם
בכל הנוגע להעלאת המודעות לאפשרות ההשתלבות בתעסוקה ישראלית .מעבר לכך ,ניתן
לזהות אצל רובם את ההשפעה המשמעותית שיש לאחים על הבחירות של שאר הילדים
במשפחה:
״אחי הגדול כבר התחיל ללמוד באוניברסיטה העברית ,ואצלי במשפחה ראו שזה כיוון נכון״ (איבתיסאם)
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״אחותי הגדולה היא הראשונה שהלכה ללמוד במכינה ואחר כך למכללה ישראלית ,אז גם אני פניתי למסלול
הזה״ (בסמה)
חלק מהמרואיינים מתארים כיצד אח או אחות גדולים במשפחה היו אלה שסללו עבורם
את הדרך לבצע את המעבר ,וחלק מהמרואיינים היו הראשונים לפנות לדרך זו ומשמשים
מודל לאחיהם:
״האחיות שלי הלכו בעקבותיי ...אני פרצתי את הדרך״ (ג׳מילה)

״אני כבר התחלתי לחפש לאחיות שלי קורסים ללימוד עברית .לא רוצה שיעברו את מה שאני עברתי ,רוצה
שיצליחו להשתלב יותר בקלות״ (סוהא)
״אחי הגדול למד בירדן ,חזר ולא הצליח להסתדר עם העברית כדי להשתלב בתעסוקה .אני ישבתי איתו שעות
ועזרתי לו עם העברית ,למרות שאני האחות הקטנה אני לימדתי אותו״ (בוראן)
״יש לי עוד שני אחים ,שניהם הלכו בעקבותיי — אחד עובד בשוק הישראלי והשני לומד במוסד ישראלי״
(אשרף)
כמעט כל המרואיינים מתארים את הדחיפה של ההורים לכיוון של רכישת השכלה ולעיתים
אפילו לרכישת השכלה ישראלית .אבל נראה שהדוגמה המוחשית שמספקים האחים
לפוטנציאל השתלבות בתעסוקה ישראלית יוצרת במקרים רבים אפקט אדווה בקרב שאר
הילדים בתא המשפחתי .אפקט זה עובד בצורות שונות ,בפנייה ללימודים אקדמיים
ישראליים או רק בשיפור השליטה בעברית ,מאחים גדולים לקטנים ואף להיפך ,ובאופן
כללי מייעל את מסלול ההשתלבות של שאר בני המשפחה המעוניינים בכך.

 .6חוסן אישי :מפתח לסבלנות וסובלנות
רוב המרואיינים במחקר מעידים שחוו לאורך השנים גזענות ברמות שונות ,ולעיתים
אף זלזול מרומז או מפורש ביכולות שלהם .נראה שהיכולת להתעלות מעל המציאות
הזו והחוויות הללו היא בראש ובראשונה פונקציה של חוסן אישי פנימי ,אשר מאפשר
למרואיינים לפרש את המציאות בצורה שאינה מכוונת אישית נגדם .כך למשל ניתן לזהות
פרשנות כזאת באופן שבו מרואיינים שהתמודדו עם גזענות מכילים אותה מתוך הבנה
שמדובר בבורות ובחוסר מודעות ,ולא בהכרח בכוונה רעה נגדם:

״...אני פחות נעלב ,פחות לוקח אישי ...ושכששואלים אותי שאלות שלדעתי הן מביכות או מטופשות ,זה לא
מרוע אלא כי לא יודעים כלום וסקרנים״ (מוחמד)
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בקרב אחרים הגזענות מעוררת דווקא רצון והשקעת משאבים גדולה יותר על מנת להוכיח
את עצמם:

״אחרי שהרכזת אמרה לי שכדאי לי לעשות הפסקת לימודים ...ניגשתי למועדי ב׳ ועברתי הכול — נראה לי
שהיא עשתה לי דחף להראות לעצמי ולה שאני יכולה ושהיא טועה״ (בסמה)
״זה (שהמרצה לא האמין בי) נתן לי טריגר להצליח וממש להצטיין כדי להראות למרצה שטעה״
(איבתיסאם)
במקביל לסובלנות כלפי התנהגויות הסביבה ,חלק מהמרואיינים מפגינים סבלנות — הם
ממשיכים לנסות שוב ושוב ,מתוך הבנה שלמרות הקשיים ,בשלב מסוים הם יצליחו למצוא
הזדמנות להוכיח את עצמם .נראה שהסבלנות הזו אכן משתלמת:

״יש גזענות ,זה מורגש כשחיפשתי עבודה ,אבל לא ויתרתי ופשוט המשכתי לנסות עוד ועוד עד שהגיעה
הזדמנות ...וכשמגיעה הזדמנות אני עובדת קשה להוכיח שצדקו כשנתנו לי אותה״ (לוסי)
תובנות מרכזיות

בניגוד לגורמים סביבתיים המעכבים או מקדמים השתלבות בתעסוקה ,ואשר בהם
המערכת יכולה לטפל ולשפר — חוסן אישי הוא תכונה פנימית ותוצר של מגוון פרמטרים
תורשתיים וסביבתיים .עם זאת ,היכולת לפרש את המציאות בדרכם של המרואיינים,
להסתכל על הקשיים מתוך סובלנות וסבלנות ,היא יכולת שניתן לנסות ולהנחיל דרך
פיתוח המרואיינים ודומיהם בתור מובילים חברתיים .היכולת של המרואיינים — כמובילים
חברתיים — להעביר מידע אקדמי ותעסוקתי לצעירים היא חשובה ,כפי שתואר לעיל ,אך
יכולת זו הופכת למשמעותית במיוחד כאשר הם מעבירים את המידע יחד עם הפרשנות
שלהם ,המבוססת על הניסיון האישי בהתמודדות עם מציאות מורכבת.
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סיכום והמלצות
המחקר הנוכחי מבוסס על ראיונות עם נשים וגברים שנולדו וגדלו בשכונות במזרח
ירושלים והצליחו להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי .המחקר מבקש לעורר מודעות
לסוגיות רלוונטיות במסלול ההשתלבות מתוך הצצה לעולמם של אלו שבחרו לעשות זאת
ואף עמדו במשימה .מטבע הדברים ,אין מדובר במדגם מייצג ויש להתייחס לממצאים
בהקשר הרלוונטי ,כלומר בתור נקודות להעמקה בדיון או להרחבה באמצעות סקרים
ומחקרי המשך.
טבלה  :1תובנות מרכזיות וההמלצות הנובעות מהן

11

תובנות

המלצות

 .1חינוך פרטי :ברירת
המחדל של הורים עם
כסף

 לכוון חלק מההשקעה הממשלתית לבוגרי החינוך הפרטי:11
אליטה עם פוטנציאל גבוה לתעסוקה איכותית.
 בסקרים עתידיים — לערוך הבחנה בין בוגרי מסלול תווג׳יהי
שלמדו בחינוך הפרטי ובין אלו שלמדו בחינוך העירוני.

 .2השתלבות בשוק
הישראלי – חששות
פרקטיים ולא
אידאולוגיים
 .3״נקודות יציאה״ לשוק
הישראלי :בסיום תיכון
או בסיום תואר ראשון
וללא כל ידע על
המערכת הישראלית

 הקניית ידע על המערכת הישראלית ושוק התעסוקה
הישראלי דרך רשתות חברתיות.
 מיזם התנדבותי לסטודנטים ולצעירים המועסקים בישראל:
ישמשו כמנטורים ברשתות החברתיות או במרכזי צעירים,
ויהוו כתובת לצעירים שרוצים לעבור לשוק הישראלי.
 בסקרים עתידיים — לערוך הבחנה בין בוגרי החינוך הפרטי
שהשתלבו ישירות בשוק התעסוקה הישראלי (תווג׳יהי +
תואר ראשון בישראל) ובין אלו שהשתלבו במסלול העקיף
(תווג׳יהי  +תואר ראשון בגדה).

 .4המכינה :שנת מפתח
להכנה חברתית
מקצועית וליצירת
קבוצת שווים חדשה

הרחבת תפקידי המכינה והאולפנים:
 מרכיב של התנסות מעשית  /השמה בתעסוקה — לתרגול
שפה ואינטראקציה עם ישראלים.
 מרכיב קשרי בוגרים — לשמר את קבוצת השווים שנוצרה
במהלך הלמידה ואת תחושת השייכות.

 .5אפקט אדווה :אחים
כמובילי שינוי
במשפחה

 בסקרים עתידיים — למפות את ההשכלה והתעסוקה של
האחים נוסף על זו של ההורים בסקרים עתידיים על מנת
לזהות מגמות השתלבות בחברה ישראלית.

 11כלומר ,לבוגרי מסלול תווג׳יהי במוסדות הפרטי או המוכש״ר במזרח ירושלים.
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סוגיית מערכת החינוך הפרטית במזרח ירושלים — הפוטנציאל הגבוה שיש לבוגריה
להשתלב במערכת הישראלית מול החסמים הרבים העומדים בפניהם נכון לעכשיו —
היא סוגיית מאקרו משמעותית שעולה מהמחקר .המשאבים הרבים המושקעים במסלולי
הבגרות הישראלית אינם נותנים מענה לצעירים אלו ,ונכון יהיה לכוון אליהם חלק מהעשייה
וההשקעה .אוכלוסייה זו עתידה להמשיך וללמוד בחינוך הפרטי בעתיד הנראה לעין ,שכן
בחברה המזרח־ירושלמית החינוך הפרטי הוא עדיין המקום שאליו הולכים הטובים ביותר.
לכן ,מדובר באוכלוסייה ברמה גבוהה שרבים מתוכה יכולים להשתלב ישירות בתעסוקה
איכותית ,אם רק יסייעו להם בהתאם לשלב בחיים — בין שמדובר בבוגרי תיכון טריים,
במסיימי תואר בגדה או בבוגרים בעלי מקצוע וניסיון בחברה הפלסטינית.
ניתן להצביע על מספר אפשרויות לסיוע מותאם שכזה ,תוך דגש על פעולה בנקודת הזמן
של סיום התיכון:



מיזם התנדבותי לסטודנטים ולצעירים המועסקים בישראל :הרעיון הוא לייצר
אפשרויות למלגה שבה ההתנדבות מבוססת על מנטורינג ברשתות חברתיות או דרך
מרכזי צעירים ,כך שסטודנטים וצעירים מתאימים ,אשר הגיעו מהחינוך הפרטי,
יקבלו במה לניסיון האישי שלהם ,לאופן שבו הם מסתכלים על המציאות ולאופן שבו
התמודדו עם אתגרים בדרך להשתלבות בתעסוקה .כך יוכלו להוות כתובת לצעירים
העוברים תהליך דומה.



הרחבת תפקידי המכינות והאולפנים :מעבר לתפקידם של המכינות והאולפנים
בהקניית השפה העברית ,יש להם פוטנציאל להפוך להיות מרכז החיים החדש לצעירים
בנקודת הזמן הלא פשוטה של למידת החברה הישראלית .על מנת לשמש בתפקיד זה,
חשוב שהמוסדות הללו יכילו שני מרכיבים נוספים:

סיכום והמלצות



מידע דרך רשתות חברתיות :תלמידי החינוך הפרטי מקבלים בתיכון שפע של מידע
הנוגע לאקדמיה הפלסטינית בלבד ,ומביעים צורך רב בידע רלוונטי בנוגע לאקדמיה
הישראלית ולצרכים של שוק התעסוקה הישראלי .רשתות חברתיות הן דרך יעילה
במיוחד לספק מידע נרחב על האפשרויות הלימודיות והתעסוקתיות העומדות בפני
בוגרי תווג׳יהי בשוק הישראלי ,שכן כבר עכשיו ניכר שחברים ורשתות חברתיות הם
מקור הידע העיקרי של המרואיינים בקבלת החלטות קריירה.

 מרכיב של התנסות מעשית  /השמה בעבודה ,אשר יסייע לבוגרים להשתלב
בתעסוקה ישראלית בעבודות שאינן בהכרח תעסוקה איכותית אבל מכילות מרכיב
של עבודה עם קהל ,כך שהבוגרים יוכלו לתרגל את השפה שרכשו.
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 מרכיב של קשרי בוגרים ,על מנת לשמר את קבוצת השווים שנוצרה במהלך
הלמידה ולהעניק לכל פרט בקבוצה תחושת שייכות ותמיכה בתוך המציאות
המורכבת שבה הוא נמצא.
כדי להעריך את אפקטיביות יישום המדיניות בתחום התעסוקה במזרח ירושלים ,בסקרים
עתידיים מומלץ לנטר משתנים נוספים הרלוונטיים לתעסוקה:


לערוך הבחנה בין בוגרי מסלול תווג׳יהי שלמדו בחינוך הפרטי ובין אלו שלמדו בחינוך
העירוני.



לערוך הבחנה בין בוגרי החינוך הפרטי שהשתלבו ישירות בשוק התעסוקה הישראלי
(תווג׳יהי  +תואר ראשון בישראל) ובין אלו שהשתלבו במסלול העקיף (תווג׳יהי +
תואר ראשון בגדה).



למפות את ההשכלה והתעסוקה של האחים — בנוסף לזו של ההורים .נתונים אלו
יסייעו לבחון לעומק את השערת שעלתה במחקר הנוכחי לגבי השפעת האחים (״אפקט
האדווה״) ולהבין טוב יותר את הדינמיקות של השינוי החברתי המתהווה.

המחקר הנוכחי מכיל הטיה משמעותית לטובת תעסוקת אקדמאים .נכון יהיה לבצע מחקר
המשך ,אשר יבחן מקרי הצלחה בפורמט דומה ,אך יתמקד בהשתלבות בתעסוקה ישראלית
של אוכלוסייה ללא תואר אקדמי מקרב תושבי מזרח ירושלים .במקביל ,יש להעמיק את
ההבנה לגבי אוכלוסיות מבוססות ומובילות (דוגמת המרואיין טאהר) — בוגרי החינוך
הפרטי ,שהשתלבו בהצלחה בתעסוקה בשוק הפלסטיני ,אך עדיין מעוניינים להיכנס
לשוק הישראלי .יש להבין לעומק מהם המניעים המובילים אותם ואילו חסמים עומדים
בפניהם.
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נספחים
נספח  :1מתווה הריאיון
א .הסבר על מטרת המחקר
ב .נתוני רקע:


גיל



מצב משפחתי



שכונת מגורים

ג .שאלות:
 .1תאר/י את העבודה שלך :״טייטל״ ,תחומי אחריות ,מה היא כוללת ביום־יום.
 .2תאר/י את המסלול שעברת עד שהגעת לעבודה הנוכחית( :לבקש אם אפשר
קורות חיים אחר כך)
א) עבודות אחרות  /הכשרה מקצועית
ב) אקדמיה — איפה? (ישראל/גדה/חו״ל) .תואר ראשון/שני/שלישי — באיזה
תחום?
ג) תיכון :איפה ,איזו מגמה/בגרות ,תווג׳יהי עיוני או מדעי.
 .3האם יש במשפחה שלך (גרעינית — הורים/אחים ,מורחבת גם — אם מתייחס) גם
כאלו שהשתלבו בתעסוקה בחברה הישראלית?
א) אם לא — האם זה היווה בעיה? היה קשה להיות הראשון? אילו תגובות
קיבלת?
ב) אם כן — האם הם התוו לך דרך? את/ה התווית להם דרך? איך בדיוק?
להדגים.
ג) אם למד באקדמיה ישראלית — שאלות מקבילות על מסלול זה.
 .4כמה לדעתך את/ה (ו/או המשפחה שלך) הייתם שונים בנוף המקומי? עד כמה זה
היווה מכשול/דחף עבורך?
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 .5לאורך כל הדרך שתיארת ,מה היו האתגרים המשמעותיים שניצבו לפניך ואיך
התמודדת?
 .6מה הדבר/דברים שלדעתך מבדילים אותך מאחרים ביכולת להגיע למקום שאליו
הגעת? להשתלבות בתעסוקה בחברה הישראלית?
 .7אם יש ילדים — עד כמה לדעתך הילדים שלך שונים בנוף המקומי? אם היה (בשאלה
הקודמת) פער ועכשיו אין — איך הוא הצטמצם? האם המציאות השתנתה? את/ה
שינית סביבה?

חברי הוועד המנהל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
דן הלפרן )יו״ר(
אברהם אשרי
פרופ׳ נאוה בן צבי
דוד ברודט
פרופ׳ חנוך גוטפרויד
רענן דינור
ד״ר אריאל הלפרין
רות חשין
סלי מרידור
תהלה פרידמן
ד״ר נעמי פרל
ענת צור
גיל ריבוש
ד״ר דוד קורן ,מנכ״ל המכון

התנועה המתמדת של תושבי מזרח ירושלים – בין התבדלות להשתלבות – מהווה התמודדות מורכבת
לחברה המזרח ירושלמית ולפרטים שבתוכה .עם זאת ,הדינמיוּת של תחושת הזהות מייצרת גם
הזדמנויות לשיפור השילוב של התושבים בתעסוקה הישראלית ובחברה הישראלית.
המחקר ,שנערך בשיתוף קרן נאומן לקידום החירויות ,בוחן את החסמים העומדים בפני תושבי מזרח
ירושלים בבואם להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי ,וכן את דרכי ההתמודדות ,תפיסות העולם
והשיקולים המנחים את קבלת ההחלטות האישיות והמקצועיות.
במסגרת המחקר נערכו ראיונות עם עשרה מקרי בוחן – גברים ונשים שנולדו בשכונות מזרח ירושלים
והשתלבו בהצלחה בשוק התעסוקה הישראלי.
הסתכלות רוחב על מקרי הבוחן מאירה נקודות זמן משמעותיות במסלול החיים של המרואיינים ומלמדת
על חסמים משותפים והתנהגויות משותפות .על בסיס הממצאים גובשו תובנות והמלצות באשר לאופן
שבו ניתן לשפר את יישום החלטת הממשלה לפיתוח מזרח ירושלים )החלטה מספר  (3790בתחום
התעסוקה.
אפרת סער היא חוקרת בכירה בתחום ההערכה ,בעלת ניסיון של למעלה מעשור בהערכת תוכניות
ממשלתיות ,מוניציפאליות ופילנתרופיות ובליווי ארגונים בבניית מנגנוני מדידה והערכה פנימיים.
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה ותואר שני בפסיכולוגיה מחקרית.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית
ומרחבית בת-קיימא .המכון ,שהוקם בשנת  ,1978הוא הכתובת שמעצבי מדיניות פונים אליה לבירור,
קידום והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל .מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים
למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית .ירושלים מהווה עבור המכון מקור
השראה ,שדה מחקר ,מעבדה ומרחב יעד להשפעה .פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה ,אוהביה ומאמיניה
וחיזוק מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.
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