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   שוויון בירושלים-שוויון ואי -כרחוק מזרח ממערב  
  11:45-13:00|  27.03.2022(ב) | 3מושב 

  

  שוויון ואי שוויון בירושלים  - כרחוק מזרח ממערב  
As far as east from west – 

 equality and inequality in Jerusalem  

  
  שפירא-יאיר אסף
,  לימודיים עירוניים  –תואר שני: גיאוגרפיה 

 האוניברסיטה העברית
 מכון ירושלים למחקרי מדיניות

054-6833412 
yair@jerusaleminstitute.org.il    

  דגנית לוי
, האוניברסיטה  תואר שני: סוציולוגיה של החינוך

 העברית 
 ירושלים למחקרי מדיניותמכון 

052-4471556 
dganit@jerusaleminstitute.org.il  

  

הידע המוסדר על מזרח ירושלים מועט. מכון ירושלים למחקרי מדיניות פועל מתוך רצון  
חברתית אסטרטגיה  תביא  -לקדם  אשר  ידע,  מבוססות  ומדינית  מוניציפאלית  כלכלית, 

של   השונים  והצרכים  הרצון  את  בעשור  בחשבון  העיר.  במזרח  החיים  הערבים  התושבים 
מתוך מגמה לשפר באופן דרמטי  ,  האחרון, חלקים ניכרים מעבודת המכון מוקדשים למטרה זו

את איכות החיים של התושבים ומתוך שאיפה ליצירת צדק אנושי, מרחבי ועירוני. המומחיות  
בפרויקטים מעורבות  מתוך  נולדה  ירושלים  במזרח  של המכון  סוגיות   הבולטת  שבמרכזם 

לצד   זאת  ההפרדה.  וגדר  ההיסטורי  האגן  העיר,  מזרח  שכונות  מצב  דוגמת  מורכבות, 
פרויקטים שעניינם חיי היום יום, האוכלוסייה, המעמד המשפטי של התושבים והשלכותיו,  

 תכנון, תשתיות, חברה, כלכלה ועוד.

לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי    3790החלטת הממשלה   התקבלה  2018במאי  
ההחלטה נולדה לאור פערים עצומים שהצטברו במתן שירותים עירוניים    .במזרח ירושלים 

כלכלית קשה במזרח  -וממשלתיים בין מזרח העיר למערבה, ולאור מציאות חיים חברתית
  חר על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי מחקרי לביצוע החלטת הממשלה.המכון נב .העיר

במושב נבקש לפתוח צוהר על הנעשה במזרח ירושלים בעזרת העיסוק בארבע סוגיות: אי  
השוויון בין מזרח למערב ירושלים כפי שהם באים לידי ביטוי בנתונים מנהליים; המעמד  

ים; ממצאים ממחקר הערכה תוכנית של ערביי מזרח ירושל  -מעמד התושבות    –המשפטי  
הון אנושי על המאפיינים התעסוקתיים ממצאים ממחקר  לצמצום פערים בהתפתחות הילד; ו

  . של צעירים ממזרח ירושלים
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  1הרצאה 

  מזרח ומערב  –ירושלים  
Jerusalem - East and West  

  שפירא -יאיר אסף

  עירוניים, האוניברסיטה העברית לימודיים  –תואר אקדמי: תואר שני בגיאוגרפיה 
  שיוך מוסדי: מכון ירושלים למחקרי מדיניות 

6833412-054 ,yair@jerusaleminstitute.org.il  
  

ירושלים היא העיר הגדולה בישראל, ומתקרבת למיליון תושבים. כדרכן של ערים גדולות, 
כלל בסגרגציה מרחבית.  -תוכה קבוצות רבות, שונות זו מזו, המתגוררות בדרךמתקיימות ב

כ מונה  בירושלים,  הערבית  העיר    367,000-האוכלוסייה  חיפה,  (להשוואה:  תושבים 
תושבים), ויש לה מספר מאפיינים ייחודיים    284,000-השלישית בגדלה בישראל, מונה כ

חינוך מערכת  מרחבית,  פרישה  חוקי,  מעמד  תושבי   כגון  בין  הקיצוני  השוויון  אי  ועוד. 
עם   יחד  העיר,  של  היהודים  תושביה  לבין  המזרחית,  ירושלים  של  הערביות  השכונות 
בקרב   והתהליכים  המאפיינים  עם  היכרות  מחייבים  של הראשונים,  הייחודיים  המאפיינים 

  ערביי העיר, בטרם גיבוש מדיניות כלשהי כלפיהם.

-2017מהנפשות בממוצע בשנים    68%ם בשיעור עוני גבוה ( ערביי מזרח ירושלים מתאפייני
). בדומה  1כלכלי נמוך (כל האזורים למעט שניים מסווגים באשכול  -), ובאפיון חברתי18

לישראל,  הסמוכות  ערב  ולמדינות  הפלסטינית,  לרשות  הבדווים,  למעט  ישראל  לערביי 
) נמוך  ירושלים  ונמצא ב3.19שיעור הפריון הכולל של ערביי  ירידה. שיעור ההשתתפות  ) 

מקרב גברים בגילאי העבודה העיקריים) לנשים    78%בכוח העבודה שונה מאוד בין גברים (
), כאשר בנושא זה הנשים הערביות בירושלים מתאפיינות בשיעור נמוך ביחס לכל  23%(

  קבוצות ההשוואה הרלוונטיות. 

וייחודית זו, באמצעות חשיפה של חלק מטרת ההרצאה היא לשפוך אור על קבוצה גדולה  
ירושלים)  מהנתונים הרלוונטיים, ביחס לקבוצות השוואה שונות (ערבים בישראל, מערב 
ובהשוואה בין שכונות, בניסיון לשלב את המגמות הכלליות וההקשר הרחב, עם הנתונים 

רידה החדה  הספציפיים. אנסה גם לצייר מבט כללי לעתיד דרך המגמות הקיימות, ובמיוחד הי 
המזרח   הערבית  בחברה  הילדים  בשיעור  הירידה  ובעקבותיה  הכולל,  הפריון  בשיעור 

ידי המגמה השוררת בחברה היהודית בירושלים ובישראל,  -ירושלמית. מגמה זו מודגשת על
 של עלייה בשיעור הפריון הכולל. 
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  2הרצאה 
כיצד הפכו ערביי מזרח ירושלים ל"תושבים" ולא "אזרחים"  

 ת ישראל? במדינ
How Did Jerusalem's Arabs Become "Residents" and 

Not "Citizens" in the state of Israel? 

  ד"ר אמנון רמון 

  תואר שלישי בהיסטוריה של ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה תואר אקדמי:  
  ויד יצחק בן צבי  שיוך מוסדי: מכון ירושלים למחקרי מדיניות

5305006-054  ,amnon@jerusaleminstitute.org.il  
  
התכנסה ממשלת ישראל לישיבה ראשונה לאחר הניצחון הישראלי הסוחף    1967ביוני    11-ב

בניגוד  במלחמת ששת הימים והחליטה על סיפוח ירושלים המזרחית לתחומי מדינת ישראל.  
מזרח   סיפוח  על  ההחלטה  המערבית,  הגדה  של  עתידה  שאלת  ובראשן  אחרות  לסוגיות 
ירושלים התקבלה בקונצנזוס מלא. השרים התווכחו ביניהם על שאלות פרוצדוראליות כמו  
באיזה אקט משפטי יש לנקוט כדי להחיל את הריבונות הישראלית במזרח העיר: האם יש  

ר המזרחית היא חלק ממדינת ישראל? או להסתפק בחקיקה  לחוקק חוק מיוחד המכריז שהעי
אולם על עצם   הבינלאומית,  יותר, שלא תעורר התנגדות חריפה מצד הקהילה  "מינורית" 

  "מעשה האיחוד" לא היה ערעור בממשלה.

במהלך הדיונים בממשלה ובפורומים אחרים לא נידונה כמעט שאלת מעמדם של התושבים 
ל. רוב הדיונים עסקו בשאלת המקומות הקדושים ובחשש של הערבים בשטח שסופח לישרא

ישראלית שליטה  לקבל  יוכלו  לא  והמוסלמי  הנוצרי  שהעולם  באתרים  -השרים  יהודית 
  קדושים אלה.  

הסוגייה המרכזית שתעמוד במוקד ההרצאה היא כיצד נקבע מעמדם של התושבים הערבים 
תושבים. הדיון בסוגיה    70,000-קמ"ר וכ  70-שהתגוררו בשטח שסופח לישראל שכלל כ

זו חושף כמובן רבדים עמוקים יותר המצביעים על יחסה של ההנהגה והחברה הישראלית  
לאוכלוסייה הערבית הן במזרח ירושלים והן בשטחים האחרים שנכבשו במלחמה ויש לה  
מחקר   על  יתבסס  הדיון  ימינו.  עד  ירושלים  במזרח  המציאות  על  לכת  מרחיקות  השלכות 

ש ובראשם מעמיק  בירושלים  המדינה  בארכיון  האחרונות  בשנים  שנחשפו  המסמכים  ל 
  הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה שנפתחו לעיון החוקרים.
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  3הרצאה 

איך עושים  –במזרח ירושלים  בהתפתחות הילד צמצום פערים  
  ?בזמן קורונהזאת בכלל ו

Closing gaps in child development in East Jerusalem - How 
can it be done in general, and during COVID specifically 

  דגנית לוי 

  , האוניברסיטה העברית בסוציולוגיה של החינוך תואר שני תואר אקדמי:  
  מכון ירושלים למחקרי מדיניות שיוך מוסדי:  

4471556-052 ,dganit@jerusaleminstitute.org.il  
  

בעקבות חשד לעיכוב   פונים למערך התפתחות הילד  0-9מהילדים בגיל    15%-10%בישראל  
מהילדים במזרח ירושלים    3%-2%-השוואה לב,  או קושי התפתחותי (נתוני משרד הבריאות)
ולאיתור    החסמים בנושאפער זה הוביל למיפוי  (על סמך מידע חלקי משתי קופות חולים).  

של של   במודעות  הילד,  התפתחות  במערך  החולים,  בקופות  חלב,  בטיפות  רבים  חסמים 
ית לצמצום  עיריית ירושלים החלה להפעיל את התוכנ  2019בקיץ    ההורים ועוד. בעקבות כך, 

תוכנית שולבו בטיפות מסגרת הבירושלים בתוך טיפות חלב.  פערים בהתפתחות הילד במזרח  
ופיזיותרפיה  -ממקצועות הבריאות  חלב אנשי מקצוע   , ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת 

העניק הדרכות להורים ובהתאם כדי להרחיב את התיאור הראשוני של קשיים התפתחותיים ול
  להפנות לאבחון והמשך טיפול.לצורך 

כנית  ומודל ההפעלה של התבבחינת  קד  תממהמחקר  .  מעצבת  התוכנית מלווה במחקר הערכה
משפיעה ומשנה את עבודת תחנות טיפת  פעולות של מגוון השחקנים  הובעיקר באופן שבו  

השונים.   ההתערבות  מרכיבי  בין  ורציפות  הלימה  היוצר  עבודה  מודל  של  והיווצרות  חלב 
והטיפול תוה האבחון  האיתור,  במסלול  חסמים  למגוון  מענה  לתת  מנת  על  נבנתה  כנית 

ירושלים.   במזרח  ילדים  של  התפתחותיים  כיצד  בצרכים  גם  בוחן  הערכה  רכיבי  מחקר 
החסמים תוכנית  ה להסרת  מעורבות.  שנמצאו  מסייעים  מחקר  בשיטות  שימוש   –  נעשה 

  . כמותניות ואיכותניות

ל  על היישום וע  השפעת הקורונה ו  קר על התוכנית בכללותהציג תובנות מהמחא בהרצאה  
  המחקר. להלן כמה תובנות ראשונות:

   חלו שינויים בעבודת הצוות בתחנות טיפת חלב לכיוון של עבודה בין מקצועית. אולם
 בסיס העבודה עדיין בלתי פורמלי ויש צורך להמשיך להבנות את העבודה המשותפת. 

   ולהעמיק את ההכשרה של רופאי הילדים והמשפחה בקופות ניכר שיש צורך להרחיב
 החולים בנושא של התפתחות הילד.
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   בקופות החולים נבנים מודלים שונים של ריכוז העבודה סביב מזרח ירושלים, במטרה
 להסיר חסמים ולהקל על ההורים בקבלת השירותים עבור ילדיהם.

 ם בנושא של התפתחות הילד.הידע והמודעות בקרב ההוריהרחבת יש להמשיך לפעול ל 
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  4הרצאה 

המאפיינים התעסוקתיים של צעירי מזרח  – הון אנושי 
  ירושלים, וחסמים בהשתלבות בתעסוקה ובתעסוקה איכותית 
Human capital - The employment characteristics of young 

people in East Jerusalem, integration barriers in 
employment and in job quality  

  נטע פורזיקי 

, דוקטורנטית לכלכלה, האוניברסיטה העברית; תואר שני בכלכלה ומגדר תואר אקדמי:  
  האוניברסיטה העברית 

  שיוך מוסדי: מכון ירושלים למחקרי מדיניות 
6382321-005,  netta@jerusaleminstitute.org.il  

  
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ניתן להגיד כי האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים  
מאופיינת בהכנסה נמוכה למשק הבית בהשוואה לערביי ישראל ולאוכלוסייה הכללית. מצב  

אר, ממאפייני התעסוקה של התושבים. שיעור התעסוקה בקרב נשים במזרח  זה נובע, בין הש
כמעט כל   -מהנשים השתתפו בכוח העבודה, כלומר  23%רק  2019העיר נמוך מאוד; בשנת 

ההכנסה של משקי הבית בקרב תושבי השכונות הערביות במזרח ירושלים מגיעה מתעסוקת  
, אך  2019בשנת  78%ר גבוה, ועומד על  הגברים. שיעור התעסוקה בקרב גברים במזרח העי

מהם עוסקים בענפי הבינוי,   60%-כ  –גברים אלו עוסקים בעיקר בעבודות בעלות פריון נמוך  
ותיירות   התחבורה  וחוסר    –המסחר,  קשים  עבודה  תנאי  נמוך,  בשכר  ענפים המאופיינים 

 יציבות תעסוקתית.  

ולאפיין   למפות  ביקש  מדיניות  למחקרי  ירושלים  של  מכון  התעסוקתיים  המאפיינים  את 
צעירים במזרח ירושלים על מנת למקד את המדיניות הממשלתית והעירונית ואת התוכניות  
השונות, כך שיתאימו לשוק התעסוקה המזרח ירושלמי, לצורכי התושבים ולמענים הנדרשים  
תעסוקה  על  בדגש  העבודה,  במעגלי  להשתלב  מהם  המונעים  החסמים  על  להתגבר  כדי 

 תית. מטרות המחקר הן כדלקמן: איכו

  . מיפוי היצע העובדים והמאפיינים התעסוקתיים של תושבי מזרח ירושלים 1
  . אפיון כוח העבודה במזרח ירושלים ואיתור פערים בין השכלה ומיצוי פוטנציאל תעסוקה2
התעסוקה  3 בשוק  להשתלבות  ירושלים  במזרח  תושבים  עבור  הקיימים  החסמים  תיאור   .

  סוקה איכותית בפרטבכלל, ובתע

המחקר משתמש במעט נתונים ממקורות המידע הקיימים, אך מתבסס בעיקר על סקר מקיף  
הסקר   מיקוד.  קבוצות  ועל  ירושלים  במזרח  הצעירה  האוכלוסייה  של  מיצג  מדגם  של 

משיבים, זהו אחד הסקרים הגדולים ביותר שנעשו במזרח ירושלים עד    1,500שהתבצע כלל  
יהיה   ניתן להשיגם טרם  כה, לפיכך,  ניתן ללמוד מהממצאים מידע רב ותובנות שלא היה 

  המחקר.


