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הקדמה

מכון ירושלים למחקרי מדיניות נבחר על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי למחקרי 
ליישום החלטת הממשלה 3790, שמטרתה צמצום פערים חברתיים-כלכליים 

ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. 

2018 המכון עורך מחקרי אינדיקטורים, מחקרי הערכה ומחקרי  החל משנת 
עומק אשר בוחנים היבטים שונים הנוגעים לחייהם של תושבי מזרח ירושלים, 

בדגש על התחומים הנכללים בהחלטת הממשלה. 

2021, יצא לאור ספרו של חוקר  שלוש שנים לאחר קבלת ההחלטה, במאי 
המכון, ד"ר אמנון רמון: "מגלים את מזרח ירושלים – התהליכים שהובילו 

."3790 לשינוי המדיניות הישראלית ולהחלטת הממשלה 

הספר מבקש לעמוד על שורשי התהליכים שהביאו לשינוי המדיניות השלטונית 
הישראלית כלפי מזרח ירושלים, ולהציע מסקנות, לקחים ושאלות על עתידה 

של האוכלוסייה הערבית המזרח ירושלמית ועל מקומה בחברה הישראלית.

במסמך זה יוצגו נתונים מרכזיים ותובנות עיקריות שעלו מהמחקרים שפרסם 
המכון במהלך שנת 2021.
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1
כלכלה ותעסוקה

השתתפות בכוח העבודה

 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים בגילאי 64-25 )%(
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס
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 נשים ערביות בירושלים נשים ערביות בישראל נשים יהודיות בירושלים

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים ערביות בירושלים נותר נמוך, ובשנת 2019 
הוא עמד על 23% )לעומת 39% בקרב נשים ערביות בישראל ו-81% בקרב נשים יהודיות 

בירושלים(.
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כלכלה ותעסוקה

 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים בגילאי 64-25 )%(
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס
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 גברים ערבים בירושלים גברים יהודים בישראל גברים יהודים בירושלים

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הגברים הערבים בירושלים גבוה יחסית, ובשנת 
2019 הוא עמד על 78% )לעומת 71% בקרב גברים יהודים בירושלים(.
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אבטלה
 שיעור האבטלה1 בקרב נשים בגילאי 64-25 )%(

מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס
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ערביות  נשים  בקרב  האבטלה  בשיעורי  משמעותית  ירידה  ישנה  האחרונות  בשנים 
בירושלים. נתון זה עשוי להצביע על שני כיוונים מנוגדים: או שהנשים מצאו עבודה 
נפלטו ממעגל העבודה.  ולמעשה  עוד עבודה  אינן מחפשות  או שהן  והשתלבו בתעסוקה, 

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה.  1
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כלכלה ותעסוקה

 שיעור האבטלה בקרב גברים בגילאי 64-25 )%(
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס
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 גברים ערבים בירושלים גברים ערבים בישראל גברים יהודים בירושלים

ודומים לשיעורי  יחסית,  שיעורי האבטלה בקרב הגברים הערבים בירושלים נמוכים 
האבטלה בקרב הגברים הערבים בישראל.
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תעסוקה איכותית
 שיעור הנשים המועסקות בירושלים בענפים נבחרים, 2019 )%(

מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס
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מסחר סיטונאי, 
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תחבורה, אחסנה, 
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הייטק

מנהל מקומי, ציבורי, 
ביטחון וביטוח לאומי

שירותים אחרים

שירותי ניהול 
ותמיכה

0

0

אחד המדדים לבחינת מצב התעסוקה במזרח ירושלים הוא שיעור המועסקים ב'תעסוקה 
איכותית', כלומר - בענפים המאופיינים ביציבות תעסוקתית ושכר גבוה. זהו מדד חשוב, 
שכן בתחום התעסוקה חשוב לא רק להעלות את שיעור המועסקים, אלא גם להעלות את 

הכנסות משק הבית ואת פריון העבודה.

מהנתונים עולה כי שיעור גבוה מהנשים הערביות בירושלים מועסקות בענף החינוך 
)38.5%(, ובענף שירותי בריאות, רווחה וסעד )28.6%(, ואילו בענפים איכותיים כמו הייטק 

ומנהל ציבורי ומקומי - שיעור המועסקות עומד על 0%.
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כלכלה ותעסוקה

 שיעור הגברים המועסקים בירושלים בענפים נבחרים, 2019 )%(
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס

6.2

7.1

11.0

12.4

18.8

19.2

4.2

5.7

3.2

2.6

שירותי אירוח ואוכל 

בינוי

מסחר סיטונאי, 
קמעונאי ותיקונים

תחבורה, אחסנה, 
דואר ובלדרות

מנהל מקומי, ציבורי, 
ביטחון וביטוח לאומי

תעשייה, כרייה 
וחציבה

שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

שירותים מקצועיים, 
מדעיים וטכניים

שירותים אחרים

שירותי ניהול 
ותמיכה

2.4

חינוך

הגברים הערבים מועסקים במספר מצומצם של ענפים. כ-60% מהגברים הערבים בעיר 
מועסקים בענפי הבינוי )19.2%(, המסחר הסיטונאי )18.8%(, התחבורה )12.4%(, האירוח 
והאוכל )11%(. ענפים אלו אינם דורשים השכלה אקדמית ונחשבים לענפים בעלי פריון 
גבוה במשק –   נמוך במשק הישראלי. לעומת זאת, בענפים שנחשבים לבעלי פריון 
מקצועות מדעיים, טכנולוגיים ופיננסיים – הייצוג של הגברים הערבים בירושלים נמוך 

מאוד.
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שכר
 שכר חודשי ממוצע )ברוטו( לנשים שכירות, במחירים שוטפים )ש״ח(

מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הביטוח הלאומי
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על פי נתוני הביטוח הלאומי, שכרן הממוצע של נשים ערביות בירושלים היה כמעט זהה 
2019, טרום הקורונה, הוא עמד על 6,080  לשכרן של נשים ערביות בישראל, ובשנת 
ש״ח. נתוני 2020 מלמדים על עלייה בשכר, אך נתונים אלו אינם מייצגים. בשנה זו, השנה 
הראשונה למשבר הקורונה, רבים מהמשתכרים שכר נמוך הפסיקו לעבוד, ומצב זה הוביל 

לעלייה בשכר הממוצע. 
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כלכלה ותעסוקה

 שכר חודשי ממוצע )ברוטו( לגברים שכירים, במחירים שוטפים )ש״ח(
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הביטוח הלאומי
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לאורך השנים שכרם הממוצע של הגברים הערבים בירושלים עלה מעט, ובקצב זהה 
לעלייה בשכר הגברים הערבים בישראל. בשנת 2019, טרום הקורונה, שכרם של הגברים 
2020 השכר הממוצע עלה, אך כאמור,  הערבים בירושלים עמד על 7,946 ש״ח. בשנת 

בשל השפעות משבר הקורונה, נתוני שנה זו אינם מייצגים.

חשוב לציין כי נתונים אלו – המציגים את שכרם הממוצע של הנשים והגברים – מקורם 
בנתוני הביטוח הלאומי. כלומר השכר מציג רק את מקבלי המשכורות בצורה מוסדרת, 

ולכן המספרים הללו גבוהים מהמשכורות המשוערות במזרח ירושלים.
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תעסוקה במשבר הקורונה
 התפלגות הנשים דורשות העבודה )מובטלות( בירושלים לפי 

אוכלוסיות, 2021-2020 )%(
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כ-14% מכוח העבודה של נשים  כוח העבודה של נשים ערביות בירושלים עומד על 
בירושלים, אך חלקן בקרב דורשות העבודה בעיר גבוה באופן ניכר. בתקופה שקדמה 
למשבר הקורונה, חלקן של הנשים הערביות בקרב דורשות העבודה בירושלים עמד על 
41%, ובתחילת 2021 השיעור ירד ל-28%. הסיבה לירידה אינה שיפור במצבן התעסוקתי 

של הנשים הערביות, אלא דווקא גידול בשיעורי האבטלה בקרב הנשים היהודיות.
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כלכלה ותעסוקה

 התפלגות הגברים דורשי העבודה )מובטלים( בירושלים לפי 
אוכלוסיות, 2021-2020 )%(

 גברים ערבים בירושליםיהודים לא חרדים בירושלים  חרדים בירושלים
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עד מרץ 2020, שיעור דורשי העבודה בקרב גברים ערבים בירושלים היה דומה לחלקם 
היחסי בכוח העבודה של גברים בעיר )כ-40%(. עם תחילתו של משבר הקורונה, עלה חלקם 
היחסי של הגברים הערבים דורשי העבודה עד ל-55%. כלומר, אוכלוסייה זו נפגעה מן 
המשבר יותר מאוכלוסיות אחרות. הדבר נובע בעיקר מהיותם מועסקים בשיעורים גבוהים 
בענפים בעלי פריון נמוך ותחלופת עובדים גבוהה וכן בענפים שהושבתו בתקופת המשבר 

)כגון - תיירות, מסחר ושירותים(.
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סקר הון אנושי
נטע פורזיקי, 2021-2020

סקר הון אנושי במזרח ירושלים נערך במטרה 
למפות את המאפיינים התעסוקתיים של 
תושבי מזרח ירושלים ולאתר את החסמים 
להשתלב  בואם  ב בפניהם  העומדים 
בתעסוקה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט.

הסקר נערך באמצעות ראיונות פנים אל 
 1,500 שכלל  מייצג  מדגם  בקרב  פנים 
תושבים מ-19 השכונות במזרח ירושלים. 
הסקר הופנה לאוכלוסייה הצעירה בגילאי 
ו-781  גברים   719 בו  והשתתפו   ,35-18
נשים. נתוני הסקר נופחו לפי מצב תעסוקתי 
צפוי  המלא  המחקר  דוח  השכלה.  ורמת 

.2022 להתפרסם במהלך שנת 

ממצאים מרכזיים
השכלה

רוב התושבים הצעירים ניגשו לבגרות פלסטינית )90%( ורק שיעור קטן מהם ניגשו 	 
לבגרות ישראלית )10%(.

מהנשים הן בוגרות 
תואר ראשון 

ומעלה

28%  

רוב התושבים הצעירים שלמדו לתואר ראשון – למדו במוסד פלסטיני בגדה או באזור 	 
ירושלים.

מהגברים הם בוגרי 
תואר ראשון 

ומעלה

16%
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כלכלה ותעסוקה

תעסוקה

גבריםנשים
האם את/ה עובד/ת 

כיום?
69% לא עבדו מעולם

13% עבדו בעבר, אך כיום לא

18% עובדות כיום

21% לא עבדו מעולם

18% עבדו בעבר, אך כיום לא

61% עובדים כיום

היקף משרה
)בקרב אלה שעובדים 

כיום(

81% במשרה מלאה
19% במשרה חלקית2

91% במשרה מלאה

9% במשרה חלקית

משלחי יד עיקריים 
נשים

 29%
הוראה

16%
שירותים אישיים

8%
מכירות 

7%
תחום הבריאות 

7%
פקידים ועובדי משרד 

 16%
 בנייה3

8%
מכירות 

8%
שירותים אישיים 

7%
נהגים

נשים משכילות יותר מגברים, אך רבות מהן אינן עובדות כיום ולא עבדו מעולם. 	 

נמוך משכר המינימום, אף שהן עובדות במשרה מלאה 	  שכרן הממוצע של נשים 
לגברים. דומים  בשיעורים 

כאשר נשאלו 'מדוע עזבתם את מקום העבודה האחרון' – 19% מהנשים השיבו שעזבו 	 
4% מהגברים שהצביעו על  כדי לטפל במשק הבית, בילדים או במשפחה )לעומת 

סיבה זו(.  

2  משרה חלקית – פחות מ-53 שעות שבועיות.
שירותים אישיים – כולל, בין היתר, את מקצועות הטיפול, משק הבית ומלצרות.  3
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האם את/ה עובד/ת כיום?  
התפלגות לפי מגדר והשכלה )%(

לא עבדו בחצי השנה האחרונה 
(או הפסיקו במשבר הקורונה)

כן

לא עבדו כלל ב-5 השנים האחרונות

הפסיקו לעבוד לפני יותר מחצי שנה

 לא עבדו מעולם

0 20 40 60 80 100

האם את/ה עובד/ת כיום?

ללא השכלה 
גבוהה

עם השכלה 
גבוהה

ללא השכלה 
גבוהה

גברים

נשים

עם השכלה 
גבוהה

11 77462

35 49763

60 222610

69 17374

בקרב הנשים נמצא קשר שלילי בין השכלה גבוהה לגובה השכר. לעומת זאת, בקרב 	 
הגברים לא נמצא קשר בין השכלה גבוהה לגובה השכר.
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כלכלה ותעסוקה

תחומי לימוד ותעסוקה
בקרב צעירים במזרח ירושלים, אלו שלמדו בגרות פלסטינית מדעית, נוטים ללמוד 	 

בהמשך מקצועות ריאליים כמו רפואה, מדעי הטבע והייטק. שיעור גבוה מתוך בוגרי 
מקצועות אלו עובדים בתחום שלמדו.

אלו שלמדו בגרות פלסטינית הומאנית, נוטים ללמוד בהמשך מקצועות הומאניים כמו 	 
מדעי הרוח, עבודה סוציאלית והוראה. שיעור נמוך יותר מתוך בוגרי מקצועות אלו 

עובדים בתחום שלמדו.

 האם המקצוע שלך קשור לתחום שלמדת?
התפלגות לפי תחום לימוד )%(

קצת קשור לא קשור בכללמאוד קשור לא כל כך קשור

0 20 40 60 80 100

מדעי הטבע

מקצועות הרפואה 
והבריאות

מקצועות 
ההייטק

סוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה

מדעי הרוח

עבודה 
סוציאלית

חינוך והוראה

5595

885 25

1874 44

3648 88

4147 120

4045 88

5934 52
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חסמים להשתלבות בשוק העבודה
שיעור המשיבים שציינו את החסם כאחד משלושת החסמים  המרכזיים להשתלבות בשוק העבודה )%(, לפי מגדר 

 גברים נשים

0 10 20 30 40 50 60

 

שליטה נמוכה באנגלית

היעדר ניסיון תעסוקתי 

גזענות ואפליה מצד 
מעסיקים יהודים

שליטה נמוכה בעברית

חוסר היכרות עם שוק 
העבודה הישראלי

היעדר נגישות 
למקומות עבודה

קושי לעבור ראיונות 
ומחסור בביטחון מקצועי

היעדר מידע על משרות 
פנויות

חוסר רצון לעבוד רחוק 
מהבית ומהשכונה

סיבות ביטחוניות

"בישראל לא מכירים 
בתעודה שלי"

היעדר נטוורקינג

הבדלים תרבותיים ודתיים

53
47

30
26

25

24

19

32

24

24

25
22

20

21

21

21

17

17
17

16

10
9

5
5

31
38

החסמים המרכזיים שעליהם הצביעו התושבים הצעירים – היעדר ניסיון תעסוקתי, 	 
גזענות ואפליה, שליטה נמוכה בעברית ובאנגלית והיעדר נטוורקינג.
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השתלבות תושבי מזרח 
ירושלים בשוק התעסוקה 

הישראלי: למידה 
מהצלחות

אפרת סער, 2021

המחקר בחן את האתגרים העומדים בפני 
להשתלב  בבואם  ירושלים  מזרח  תושבי 
בשוק התעסוקה הישראלי, את אסטרטגיות 
ואת  העולם  תפיסות  את  ההתמודדות, 
השיקולים המנחים את התושבים בקבלת 
שיטת  והמקצועיות.  האישיות  ההחלטות 
ילידי  עשרה  עם  ראיונות  הייתה  המחקר 
ונשים,  גברים  ירושלים,  מזרח  שכונות 
התעסוקה  בשוק  להשתלב  שהצליחו 

הישראלי. 

עיקרי הממצאים והתובנות

בין המרואיינים הוא 	  המכנה המשותף 
ולכן  הפרטי  בחינוך  שלמדו  העובדה 
הגיעו לשוק התעסוקה הישראלי ללא 
שליטה  ללא  וכמעט  ישראלית  בגרות 

העברית. בשפה 

בקבלת 	  חשוב  חלק  יש  למשפחה 
התעסוקה  בשוק  להשתלב  ההחלטה 
ולאחיות. לאחים  ובפרט  הישראלי, 

ירה 	  ז ל ם  ני י אי המרו של  בר  המע
זמן  נקודות  בשתי  היה  הישראלית 
עיקריות: לאחר סיום הלימודים בתיכון 
או לאחר סיום הלימודים לתואר ראשון 

המערבית.  בגדה 

בדרך כלל, הצעד הראשון במעבר לשוק 	 
הישראלי הוא לימודי עברית במכינה או 
באולפן. מומלץ להוסיף למסגרות אלו 
מרכיב אינהרנטי של השמה תעסוקתית 
לתרגול השפה ומרכיב של קשרי בוגרים, 

לטובת שימור "קבוצת השווים".

על 	  ידע  חסר  הפרטי  החינוך  לבוגרי 
האפשרויות שמציעה הזירה הישראלית. 
מומלץ להשתמש ברשתות החברתיות 
ולהיעזר  דע  מי ברת  להע כאמצעי 
בהצלחה  זה  מסלול  שעברו  באנשים 

המעבר. בתהליך  כמנטורים 

שיש  הרב  הפוטנציאל  על  מצביע  המחקר 
לבוגרי מערכת החינוך הפרטית במזרח ירושלים 
להשתלב בתעסוקה איכותית בשוק הישראלי, 
הנמוכה  הפתיחה  לנקודת  משמעותי  בניגוד 
שממנה הם מגיעים — ללא בגרות ישראלית 
וללא שליטה בשפה העברית. המלצות המחקר 
מדגישות את החשיבות שבהקצאת משאבים 
להסרת החסמים הללו ובטיפול מערכתי בהם, 
מתוך הבנה שהחינוך הפרטי הוא עדיין ברירת 
המחדל של האליטות במזרח ירושלים ושייקח 
לראות במערכת העירונית  זמן עד שיתחילו 
ובפרט במסלול הבגרות הישראלית אפשרות 
איכותית בת השוואה. עד אז, אם כן, יש למצוא 
פתרון מערכתי לכל אותם בוגרים מוכשרים 
שיצאו לשוק התעסוקה הישראלי ללא כלים 

בסיסיים.

כלכלה ותעסוקה
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2
חינוך

חינוך לגיל הרך
בחברה  אחרות  לקבוצות  בהשוואה  צעירה  חברה  היא  בירושלים  הערבית  החברה 

הישראלית.

 הגיל חציוני בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים: 	 
22 שנים )לעומת 25.1 בקרב יהודים בירושלים(

 בני 4-0 שנים מהווים 12% מהאוכלוסייה הערבית בירושלים	 
)לעומת 13% בקרב יהודים בירושלים(

 מספר תלמידים בגני קדם-חובה בחינוך הערבי בירושלים וחלקם 
באוכלוסייה הממוצעת )גילאי 4-3(, 2020-2011

מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומנח"י
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חינוך

23

3790 הוקצו משאבים רבים עבור תחום החינוך, תוך מתן דגש על  בהחלטת הממשלה 
הטמעת התוכנית הישראלית במערכת החינוך הערבי בירושלים. בין השאר במסגרת 
44 מעונות יום בשכונות מזרח העיר ועל הקצאת משאבים  התוכנית הוחלט על הקמת 
לתוכניות לגיל הרך בתחומים כמו עידוד קריאה, התפתחות הילד )טיפת חלב(, ייעוץ 

להורים וחיזוק הקשר בין ההורים לילדים.

ירושלים הוא משמעותי, אך בתכנון עתידי  המחסור בכיתות עבור הגיל הרך במזרח 
כי שיעורי הלידה בקרב האוכלוסייה הערבית הולכים  יש להתחשב במגמה המראה 
 3 2020 עמד שיעור הפריון הכולל לאישה ערבייה בירושלים על  ומצטמצמים: בשנת 
ילדים לאישה, לעומת 3.9 ילדים בשנת 2009 )לשם השוואה, שיעור הפריון של אישה 
 .)2020 2009 ל-4.4 ילדים בשנת  יהודייה בירושלים עלה מ-4.2 ילדים לאישה בשנת 

 שיעור פריון כולל לנשים בירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה, 2020-2006
מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס
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 ערביותיהודיות  

משמעות מגמת הצמצום בילודה בחברה הערבית בירושלים היא שבהמשך יוסיף להיות 
מחסור במסגרות לגיל הרך, אך הפער בין מספר הילדים ובין המסגרות הדרושות ילך 

ויתמתן.
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חינוך יסודי ועל-יסודי
הערבי  החינוך  מערכת  בקידום  להשקיע  הוחלט   3790 הממשלה  החלטת  במסגרת 
בירושלים. ההחלטה התמקדה בארבעה אפיקים עיקריים: הטמעה של לימוד התכנית 
השתתפות  הטכנולוגי,  בחינוך  התלמידים  מספר  הגדלת  הערבי,  בחינוך  הישראלית 

)מניעת נשירה(. וטיפול בפרט  בפעילויות חינוך בלתי פורמליות 

במסגרת המחקר המלווה, בחן המכון מספר מדדים בתחום החינוך, ובהם: מספר התלמידים 
בחינוך הערבי בירושלים שלמדו את תוכנית הלימודים הישראלית; מספר התלמידים 
בחינוך הערבי שלמדו, ניגשו והיו זכאים לתעודת בגרות ישראלית; מספר התלמידים שהיו 
זכאים לתעודה או לבגרות טכנולוגית; ציונים בבחינות לידיעת השפה העברית; תוספת 
של כיתות בתכנית הישראלית בכיתות א' ובחינוך העל-יסודי; שיעורי נשירה ממערכת 

החינוך; והשתתפות בפעילויות חינוך בלתי פורמליות.

ומעמד משפטי, תשפ"א מספר תלמידים בחינוך הערבי בירושלים לפי כיתה 
מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני מנח"י
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הישראלית, תשע"ח-תשפ"א )%( שיעור התלמידים בחינוך הערבי בירושלים הלומדים בתוכנית 
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני משרד החינוך
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התוכנית הישראלית, תש"פ מול תשפ"א מספר תלמידים בבתי הספר בחינוך הערבי בירושלים המלמדים את 
מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני מנח"י

10,698

13,523

0

15,000

 ״״

10,000

15,000

5,000



יוצאים לדרך חדשה: יישום החלטת הממשלה לצמצום פערים במזרח ירושלים26

תשע"ח-תשפ"ב מספר כיתות א' בתוכנית הישראלית שנוספו לחינוך הערבי בירושלים, 
 כיתות קיימות וכיתות שנוספו – בהשוואה ליעד

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני משרד החינוך
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תשע"ח-תשפ"ב מספר כיתות על-יסודי בתוכנית הישראלית בחינוך הערבי בירושלים, 
 כיתות קיימות וכיתות שנוספו – בהשוואה ליעד

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני משרד החינוך
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 שיעור נשירה שנתי בחינוך הערבי בירושלים, תשע"ח-תשפ"ג )%(
 שיעור נשירה שנתי בהשוואה ליעד

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני משרד החינוך

ֿ
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והשכונה שבה ממוקם בית הספר, תשפ"א )%( שיעור התלמידים בבתי-ספר במזרח ירושלים, לפי סוג תוכנית לימודים 
מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני מנח"י
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השכלה גבוהה
ירושלים שלמדו  בנוסף למדדי החינוך, נבחנו גם מספר הסטודנטים הערבים תושבי 
בעיר ומאפייניהם. אחד ממדדי ההשכלה הגבוהה היה מספר התלמידים הערבים תושבי 
ירושלים שלמדו במכינות הקדם-אקדמיות בעיר, שנועדו להכשיר את התלמידים ללימודים 
באקדמיה. בנוסף, נבחן הגידול במספר הסטודנטים הערבים תושבי ירושלים בעיר ומחוץ לה.

יעד מול רישום בפועל, תשע"ח-תשפ"ג מספר תלמידים ערבים תושבי ירושלים במכינות קדם-אקדמיות בעיר, 
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני משרד החינוך
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סוג מוסד, תשע"ו-תש"פ )%( שיעור הסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לפי 
מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס

 
 

תשע״ו תשע״ז תשע״חתשע״ט תש״פ
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בעיר, לפי סוג מוסד ותואר, תש"פ מספר סטודנטים ערבים תושבי ירושלים במוסדות להשכלה גבוהה 
מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס
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בעיר, לפי תואר, תשע"ח מול תש"פ מספר סטודנטים ערבים תושבי ירושלים במוסדות להשכלה גבוהה 
מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס
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בירושלים, תש"פ )%( התפלגות תחומי הלימוד של סטודנטים באוניברסיטה העברית 
מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס
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בין פרגמטיזם להתנגדות 
לאומית – עמדות 

הציבור במזרח ירושלים 
כלפי תוכנית החומש 

הישראלית בחינוך
 בן אברהמי, אמנון רמון 

ויוחנן צורף, 2021

המחקר מציג את עמדות הציבור הערבי 
החומש  תוכנית  כלפי  ירושלים  במזרח 
הממשלתית בתחום החינוך, ובעיקר כלפי 
המדיניות הישראלית להגדיל את מספר 
הלומדים על פי התוכנית הישראלית בבתי 
מרבית  למדו  לאחרונה  עד  בהם  הספר 
הפלסטינית  התוכנית  לפי  התלמידים 

)תווג׳יהי(. 

עמדות הציבור המוצגות במחקר מבוססות 
מתוך  המקוון,  מהמרחב  שיח  ניתוח  על 
עשרות זירות המזוהות באופן מובהק עם 
הציבור המזרח ירושלמי דובר הערבית. כמו 
כן, נערכו 15 ראיונות עומק המעניקים ממד 

נוסף למחקר הרשתות החברתיות.

הממצאים שעלו מן המחקר מלמדים על 
שתי גישות מרכזיות, שביניהן ישנם מאבק 

ומתח:

הגישה הפרגמטית

ירושלים סבורים כי  הורים רבים במזרח 
תוכנית הלימודים הישראלית טובה יותר 
הזמן.  ולרוח  לילדיהם  יותר  ומתאימה 
היא הולמת מודלים חינוכיים מודרניים, 
מעשירה את עולמו של התלמיד באמצעות 
פיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית ופותחת 
בפניו דלתות לעתיד, הן באמצעות לימודי 

והן באמצעות  הבגרות  ותעודת  העברית 
המסלולים הנוספים של החינוך הטכנולוגי. 
פי  על  המלמדים  ספר  בתי  לכך,  בנוסף 
מקבלים  הישראלית  הלימודים  תוכנית 
תמיכה משמעותית מצד העירייה ומשרד 
החינוך: זוכים לסבסוד, לתשתיות טובות 
יותר, למערכת של חוגים ופעילות במסגרת 
שירותים  ולמתן  פורמלי  הבלתי  החינוך 
פרטניים ברמה גבוהה יותר. כמו כן, בחינת 
התווג׳יהי נתפסת ככושלת בהיבטים שונים: 
שלא  ״מלחיצה״  כמיושנת,  נתפסת  היא 
לצורך, אינה מאפשרת השלמות ותיקונים 
של הציונים, מאופיינת בתפיסה של ״הכול 
או לא כלום״, ובעיקר אינה מתאימה לתנאי 
החיים ולשאיפות המעודכנות של חלקים 

ניכרים מתושבי מזרח ירושלים.

הגישה האידיאולוגית

הורים רבים אחרים מגנים בחריפות את 
מספר  להרחבת  הישראליות  הפעולות 
תוכנית  פי  על  הלומדים  דים  התלמי
הלימודים הישראלית. פעולות שלטוניות 
ים  ישראלי ונות  כניסי צגות  מו אלה 
פוליטי להובלת  בחינוך ככלי  להשתמש 
ישראלית  אינדוקטרינציה  של  תהליך 
תושבי  של  הפלסטינית  הזהות  ומחיקת 

ירושלים. מזרח 

שלוש   – להבחין  ניתן  החוקרים,  פי  על 
 – 3790 שנים לאחר החלטת הממשלה 
בחברה  יותר  חיובי  יחס  בשינוי שעיקרו 
הלימודים  לתוכנית  ירושלמית  המזרח 
הישראלית ולבחינות הבגרות. אולם היקפו 
של השינוי ועוצמתו עדיין אינם ברורים, 

כמו גם קצב התקדמותו.

חינוך
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3
תכנון ובנייה

התחלות בנייה
היקף התחלות הבנייה בשכונות במזרח ירושלים נמצא במגמת עלייה מאז אמצע שנות 
2010. בשנים 2020-2019 עמד היקף התחלות הבנייה על  ה-2000, ובייחוד מאז 
כ-640 יחידות דיור בממוצע בשנה. יחידות הדיור שהחלה בנייתן במזרח ירושלים 

23% מכלל היחידות שהחלה בנייתן בעיר. בשנים אלו היוו 

ישנה הסכמה רחבה שנתוני הבנייה אינם משקפים את כלל הבנייה המתרחשת במזרח 
העיר. הבנייה שאינה מופיעה בנתונים היא הבנייה הבלתי חוקית – בנייה בלא היתר בנייה 
או בחריגה מהתנאים שנקבעו בהיתר. במחקרה העוסק בהסדר הקרקעות במזרח ירושלים, 
מזכירה מעין נשר אומדן של 1,000 יחידות דיור לא חוקיות מדי שנה במזרח ירושלים,4 

מספר הגדול בכ-50% ממספר התחלות הבנייה המופיע בנתונים הרשמיים.

4  נשר, מ' )2018(. בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה: המחיר של היעדר זכויות 
על הקרקעות במזרח ירושלים. מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ' 45.
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תכנון ובנייה

 התחלות בנייה בירושלים לפי אזור, 2020-1995
מספר יחידות דיור | מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס
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מערבמזרח אזור לא ידוע

תכנון
אחת הסיבות למצוקת הדיור במזרח ירושלים היא היעדר תכנון שכונתי מעודכן. תכנון כזה 
הוא המפתח ליצירת תשתיות ושירותי ציבור נאותים, אשר יספקו שירות מתאים ליחידות 
הדיור החדשות, והוא המפתח גם ליצירה של ודאות תכנונית – כאשר כל תושב שיוזם 

בנייה ידע מראש מה עליו לתכנן. 

עיריית ירושלים נמצאת כיום בשלבים שונים של הכנת תוכניות שכונתיות מעודכנות. 
תוכנית כאלו קיימות בבית חנינא, שועפאט, עיסאוויה, א-טור, ואדי ג'וז, מע"ר מזרח, עין 

א-לוזה, ראס אל-עמוד, ערב א-סוואחרה, צור באהר ובית צפאפא. 

בדומה לרוב התוכניות השכונתיות שהעירייה מקדמת במערב העיר, כמעט כל התכניות 
במזרח העיר הן במעמד של תוכנית אב, כלומר - גם אחרי אישורן יש לקיים הליך של 
הגשת תב"ע נקודתית ואישורה בוועדה המחוזית, ורק אחר כך לגשת להליך של היתר 

הבנייה. בסך הכל כלולות בתכניות אלו כ-38,000 יחידות דיור פוטנציאליות.
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4
חברה אזרחית

מפת ידע - חברה אזרחית 
במזרח ירושלים

בן אברהמי, 2020

במסגרת המחקר נערך מיפוי של ארגוני 
החברה האזרחית במזרח ירושלים. המיפוי 
)כולל רשתות  על  מחקר רשת  מתבסס 
שטח  גורמי  עם  שיח  ועל  חברתיות( 
האזרחית  החברה  בפעילות  המעורים 

העיר.   במזרח 
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חברה אזרחית

תחום פעילות
במזרח ירושלים פועלים למעלה מ-300 ארגוני חברה אזרחית. מתוכם 244 גופים פועלים 

בשטח, ו-60 גופים מוגדרים כגופי תמיכה ומימון. 

תחומי הפעילות המרכזיים של ארגוני החברה האזרחית הפועלים בשטח הם חברה 
וקהילה, ספורט, חינוך, תרבות ובריאות.

 מספר ארגונים הפועלים בשטח, לפי תחום פעילות
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ועדים מקומיים

פריסה גאוגרפית 
מספר ארגונים חברה אזרחית במזרח העיר, לפי סוג פריסה גאוגרפית

121 ארגונים עירוניים )פועלים ברמה העירונית, במספר שכונות(	 

96 ארגונים שכונתיים )פועלים בתחומי שכונה אחת(	 

43 ארגונים פלסטיניים )פועלים הן בשטחי הרשות הפלסטינית והן במזרח ירושלים(	 

41 ארגונים בינלאומיים 	 
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 מספר ארגונים שכונתיים, לפי שכונת פעילות 
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חברה אזרחית

נכונות לשיתוף פעולה עם הממסד הישראלי
הממסד הישראלי מספר ארגוני חברה אזרחית, לפי מידת הנכונות לשיתוף פעולה עם 

מניתוח הדברים המובאים באתרי האינטרנט של הארגונים וברשתות החברתיות, עולה 
כי למעלה ממחצית מהארגונים שנסקרו נוטים להתנגדות ממשית, ולעיתים אף חריפה, 
כלפי כל גילוי של נורמליזציה; כרבע מהם מקיימים דיאלוג ושיתופי פעולה הכרחיים 
עם הממסד הישראלי; וכעשירית בלבד הם בעלי פוטנציאל לשיתוף פעולה נרחב עם 

המערכת הישראלית.

מידת הנכונות 
לשתף פעולה 100 88 79 12 22

1 - התנגדות נחרצת 52 - נכונות מלאה 3 4

קהלי היעד 
 התפלגות קהלי היעד של הארגונים )%(

ילדים
30

צעירים
28

נשים
20

גברים
13

גיל שלישי
8
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הנתח המשמעותי של הפעילות במזרח ירושלים מופנה לאוכלוסייה הצעירה )גילאי -25
5(, מה שעולה בקנה אחד עם העובדה כי החברה המזרח ירושלמית היא חברה צעירה 
מאוד. כ-20% מהפעילות של הארגונים פונה במובהק לקהל יעד של נשים )עמותות נשים, 
הכשרות מקצועיות לנשים, סדנאות וכד'(. שתי הקבוצות הזוכות למענה המצומצם ביותר 
בהיקפו הן הגברים )בעיקר מועדוני ספורט לבוגרים ואיגודים מקצועיים( ואוכלוסיית 
הגיל השלישי )בתי אבות ספורים הפועלים במזרח העיר, לצד מפעלות צדקה ותמיכה 
כלכלית קהילתית בקשישים(. באשר לאוכלוסיית הגיל הרך, הרי שעל פי הנתונים היא 

כמעט שלא מקבלת מענה.

מקורות המימון 
מקורות מימון מערביים )מדינות אירופה לצד סוכנויות האו״ם( מהווים כשליש מכלל 
המימון במזרח ירושלים. מוסדות ותאגידים פלסטיניים גדולים הפועלים בגדה המערבית 
15% מכלל התמיכה בחברה האזרחית, ותמיכה  ביחד עם הרשות הפלסטינית, מהווים 

מרכזית נוספת מגיעה מכיוון הפילנתרופיה במזרח ירושלים.

 התפלגות מקורות התמיכה והמימון של הארגונים )%(

ארה"ב

עולם נוצרי

ירדן

עולם ערבי

הכנסות מפעילות

או"ם

תורמים פרטיים

פלסטיני

אירופה

אחר

טורקיה-קטר-אח"ס

19

16

15

13

9

8

7

3

3

3

3

* הניתוח מבוסס על הערכה ואומדן כלליים, הנסמכים בעיקר על איסוף מידע ממקורות אינטרנטיים 
גלויים.
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התבוננות מעמיקה על כלל התהליכים שנסקרו במחקר מלמדת על התחזקותה של זהות 
מזרח ירושלמית וחברה אזרחית מזרח ירושלמית עצמאית למדי, אשר נבדלת במידה 
רבה מזו שבשטחי הרשות הפלסטינית. זוהי חברה אזרחית הנותנת ביטוי לכלל התנועות 
והזרמים הפוליטיים ומתעלה עד כמה שניתן מעל לפיצול הפוליטי הפנים-פלסטיני ארוך 
השנים. הלוקל-פטריוטיזם המזרח ירושלמי מהווה הזדמנות להגברת הדיאלוג ושיתוף 
הפעולה עם הממסד הישראלי. שעה שהממד המקומי גובר במידה רבה על זה הלאומי, 
תושבי מזרח ירושלים מוצאים עצמם משוחררים יותר מבעבר מכבלי הממסד הפוליטי 
ברמאללה ונכונים יותר לייסד חברה אזרחית עצמאית עם סדר יום אזרחי מזרח ירושלמי 

מובהק.

חברה אזרחית
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משבר הקורונה

)אפריל-אוקטובר 2020(, לפי אופי השכונות מספר חולי קורונה פעילים בירושלים בגל התחלואה הראשון 
 מספר מקרים לאלף תושבים

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני משרד הבריאות והלמ"ס
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שומרים מרחק? מגפת 
הקורונה והיחסים בין 

קבוצות בירושלים
מריק שטרן וחני וייזר, 2021

מגפת הקורונה הכתה בירושלים בצורה 
חמורה, העצימה והחלישה סטראוטיפים 

קבוצתיים והביאה לשינוי זמני בדפוס 
היחסים בין המגזרים לבין מוסדות 

השלטון הישראלי. המחקר בחן את 
השפעת המגפה על מרקם היחסים הבין-

קבוצתיים בירושלים, בדגש על סיפורן 
של שתי קהילות ה״מיעוט״ הירושלמיות 

)אשר יחד מהוות רוב( – הקהילה 
הערבית במזרח ירושלים והקהילה 

היהודית החרדית.

מן המחקר עלה שמשבר הקורונה האיץ 
את תהליכי השילוב של תושבי מזרח 

ירושלים ו"נִרמל" את הנוכחות האזרחית 
של השלטון הישראלי במזרח העיר. בתוך 

כך, הוא הניע שלושה תהליכים אשר 
משליכים על מרקם יחסי הגומלין בין 

תושבי מזרח ירושלים ובין החברה 
הישראלית-יהודית:

מנהיגות אזרחית חדשה – עלייתה 	 
של החברה האזרחית במזרח ירושלים 

והעצמתה מייצרות פלטפורמה 
למנהיגות מקומית חדשה. מנהיגות זו, 
גם אם תישאר דתית ולאומית במידה 

דומה לקודמיה, עשויה גם להיות 
כפופה פחות לגורמים פוליטיים ברשות 
הפלסטינית ותלויה בהם פחות, מעורה 
יותר בחברה הישראלית ופתוחה יותר 
לשיתופי פעולה ברמה האזרחית עם 
הרשויות הישראליות ותושבי מערב 

העיר. 

חיזוק הקשרים עם הרשויות 	 
הישראליות – נרמול הקשרים 

המוסדיים בין הפעילים הפלסטיניים 
לבין הרשויות הישראליות, תוך העצמת 

תפקידם ומידת קבלתם הציבורית 
של המנהלים הקהילתיים, מקדם את 
תהליכי הממשול והישראליזציה של 

מזרח ירושלים והפיכתה בפועל לחלק 
אינטגרלי יותר מהחברה הישראלית 

וכלכלתה.

חשיבותה של פעילות אזרחית 	 
בין קבוצתית – המשבר הגביר את 

הרלוונטיות ואת החשיבות של ארגוני 
חברה אזרחית בין-קבוצתית לבניית 

יסודות לשיתופי פעולה על בסיס זהות 
עירונית משותפת ובניית חוסן עירוני 
חברתי באמצעות רישות בין פעילים 

וארגונים. 

משבר הקורונה
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מגלים את 

מזרח ירושלים

מגלים את מזרח ירושלים 
- השינויים שהובילו 

לשינוי המדיניות 
הישראלית ולהחלטת 

הממשלה 3790
אמנון רמון, 2021 

2018 התקבלה החלטת הממשלה  במאי 
3790 לצמצום פערים חברתיים כלכליים 
ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. ההחלטה 
שהצטברו  עצומים  פערים  לאור  נולדה 
במתן שירותים עירוניים וממשלתיים בין 
מערב העיר למזרחה, ולאור מציאות חיים 

חברתית-כלכלית קשה במזרח העיר. 

שורשי  על  לעמוד  מבקש  זה  מחקר 
המדיניות  לשינוי  שהביאו  התהליכים 
מזרח  כלפי  הישראלית  השלטונית 

והנסיבות  הגורמים  את  לתאר  ירושלים, 
המיוחדות שהובילו לשינוי, להעריך את 
במהלך  שהתגלעו  והמהמורות  הקשיים 
לקחים  מסקנות,  להציע  ולבסוף,  הדרך, 
האוכלוסייה  של  עתידה  על  ושאלות 
הערבית המזרח ירושלמית ומקומה בחברה 

הישראלית. 

שתי  על  נשענת  המחקר  של  חשיבותו 
נקודות מבט: בהיבט המחקר ההיסטורי – 
לספר סיפור שלא תועד ולא נחקר, שאינו 
ידוע הן בקרב הממסד והציבור הישראלי 
ירושלמי; בהיבט של  והן בציבור המזרח 
תחום המדיניות הציבורית – להבין ולנתח 
כיצד נוצר שינוי בתוך הממסד השלטוני 
ורשויות השלטון השונות. מי היו הדוחפים 
לשינוי? כיצד נוצרה הקואליציה שיצרה 
אותו? מה היו התנאים להבשלתו? ומהו 

סוד הצלחתו? 
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מן הממצאים: מניעי קבלת ההחלטה
מניע ביטחוני

הקמת גדר ההפרדה )החל מ-2002( בעקבות פיגועי האינתיפאדה השנייה יצרה שרשרת 
של תהליכים:

ההכרח לקבוע גבול פיזי ברור בין מזרח ירושלים לפרוורים ושטחי הגדה הגובלים 	 
בה חייב בין השאר את הסדרת הפעילות במרחב שנוצר ממערב לגדר, למשל בתחום 

התחבורה הציבורית.

ארגונים כמו עיר עמים והאגודה לזכויות האזרח )באמצעות פניות לבתי המשפט 	 
ולבג״ץ( ״הכריחו״ את הרשויות להתייחס לבעיות של תושבי מזרח ירושלים כמו הפקעת 

מעמד התושבות, מחסור בכיתות לימוד, חלוקת דואר, אספקת מים ועוד.

בניית הגדר וסיום האינתיפאדה השנייה החזירו לעיר אוכלוסייה מזרח ירושלמית, 	 
וחייבו כניסה הדרגתית של הרשויות הישראליות לאספקת שירותים בתחום הבריאות, 
החינוך והתחבורה )פתיחת מרפאות, בתי ספר, הסדרת מפעילים בתחבורה הציבורית(.

מניע כלכלי
בהובלת אגף התקציבים ופקידי האוצר, ההיגיון מאחורי החלטה 922 של הממשלה על 
שילוב המגזר הערבי בכלכלה הישראלית, הופעל גם על ערביי מזרח ירושלים, המהווים 

38% מאוכלוסייתה של בירת ישראל.

שיפור מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית והרחבת המגזר העסקי יוכלו לתרום 
להכנסות גדולות יותר ממיסים לקופת העירייה והמדינה ולצמצום העוני במזרח ירושלים.

מניע פוליטי-מדיני
קריסת המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים באפריל 2014 חיזקה את התפיסה שהריבונות 

הישראלית במזרח ירושלים פירושה לקיחת אחריות על מזרח העיר.

התפיסה, שראשיתה בוועידת קמפ-דייוויד )בקיץ 2000( והמשכה בכהונת אהוד אולמרט 
ובתהליך אנאפוליס )ב־2008(, ולפיה אין טעם להשקיע בשכונות מזרח ירושלים כי ממילא 
ישראל תיפרד מהן בעתיד, חלפה מן העולם. במקומה התגבשה תפיסה שישראל חייבת 
לשאת באחריות, לחזק את הנוכחות השלטונית בשכונות הערביות ולהפגין את ריבונותה 

בשטח.

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_922
https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_922


מבט לעתיד
המחקר מלמד כי כדי לפעול במזרח ירושלים יש צורך בחשיבה יצירתית, בהקשבה לקולות 
השונים העולים מן השטח, בהגמשה של נהלים ותפיסות אידיאולוגיות ובהתאמתם 
וביורוקרטיים  למציאות המורכבת. יש צורך בעקיפת מכשולים פוליטיים, משפטיים 
ובעבודה המצריכה סבלנות רבה, שיש בה מרכיב חזק של ניסוי וטעייה והפקת לקחים.

המזרח  הספינה  את  להעלות  ניסיון  של  תחילתו  הן  החומש  ותוכנית   3790 החלטה 
ירושלמית על הנתיב שבו התקווה לאופק כלכלי ולחיים טובים יותר תחליף את הייאוש. 
ההחלטה יצרה מומנטום, מנגנונים לפעולה, צינורות להעברת תקציבים וגרעין של פקידים 
״משוגעים לדבר״ ברמה הבכירה והבינונית, היכולים לתרום ליצירת שינוי במזרח ירושלים. 
המחקר הראה שהדרג הפקידותי הבכיר היה אחד הגורמים המרכזיים שדחפו את התהליך 
שהוביל להחלטה, לאישורה בממשלה וליישומה.  כדי להמשיך את המומנטום חשוב לחזק 
ככל האפשר את הדרג הפקידותי הזה ולאפשר לו לפעול בזירה המסובכת והמורכבת של 

מזרח העיר, בתמיכת הדרג הפוליטי.

חשוב מאוד שהחלטה 3790 ותוכנית החומש יביאו לתוצאות הנראות בשטח, ושההשקעה 
הגדולה תחלחל לרמת התושב הבודד. ומעל לכול, חשובות הנחישות וההמשכיות בפעולה 
חרף החסמים, המכשולים והמשברים שעוד יבואו – ובכלל זה המשבר הכלכלי הקשה 

שהביאה מגפת הקורונה והצרכים העצומים שנוצרו בעקבותיה.
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מכון ירושלים למחקרי מדיניות נבחר על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי 
פערים  צמצום  שמטרתה   ,3790 הממשלה  החלטת  ליישום  למחקרי 

ירושלים.  במזרח  כלכלי  ופיתוח  חברתיים-כלכליים 

החל משנת 2018 המכון עורך מחקרי אינדיקטורים, מחקרי הערכה ומחקרי 
עומק אשר בוחנים היבטים שונים הנוגעים לחייהם של תושבי מזרח ירושלים, 

בדגש על התחומים הנכללים בהחלטת הממשלה.

ותובנות עיקריות שעלו מהמחקרים  נתונים מרכזיים  זה מוצגים  במסמך 
.2021 שפרסם המכון במהלך שנת 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים 
תורה חברתית, כלכלית ומרחבית בת-קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, 
הוא 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.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 רח' רד"ק 20, ירושלים 9218604 טל 02-5630175 פקס 02-5639814
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