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  3790החלטת ממשלה 
-לצמצום פערים חברתיים
כלכליים ופיתוח כלכלי 

 .  במזרח ירושלים
:  מסלולים להשתלבות בתעסוקה ישראלית

 למידה מהצלחות
 אפרת סער



מטרה עיקרית:  
צמצום פערים "

חברתיים וכלכליים  
ופיתוח כלכלי לצורך 

חיזוק יכולת  
ההשתלבות של  
תושבי מזרח  

ירושלים בחברה  
ובכלכלה  

..." הישראלית  
 

השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה  
 מחקר למידה מהצלחות: הישראלי

ראיונות עם תושבי מזרח ירושלים אשר : המחקר
 :בשוק התעסוקה הישראלי השתלבו

 ?מה מאפיין אותם•
 ?כיצד נראה מסלול ההשתלבות שלהם•
 ?מה האתגרים המרכזיים לאורך המסלול•
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  יהי'תווג

אקדמיה 
ל"חו/פלסטינית  

בגרות  
  ישראלית

אקדמיה 
  ישראלית

תעסוקה 
הנחת יסוד בבסיס    ישראלית

 :החלטת הממשלה
לימודים בתכנית  
ישראלית מהווים 
מקפצה לאקדמיה  

הישראלית  
ובהמשך לשוק 

התעסוקה  
 .הישראלי
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 ברירת מחדל של הורים עם כסף: חינוך פרטי

 תובנות מרכזיות: מחקר למידה מהצלחות

 

ההורים שלי בדקו טוב טוב איזה מקום הוא ...?״למה בפרטי
ולשם שלחו , ברמה הכי גבוהה במתמטיקה אנגלית ומדעים

 השיקול היה מקצועי לחלוטין״ -אותי 
 

 ״אז היה ברור שמי שדואג לילדים שלו שם אותם בחינוך פרטי״  
 

 

ההורים שלי בדקו טוב טוב איזה מקום הוא ...?״למה בפרטי
ולשם שלחו , ברמה הכי גבוהה במתמטיקה אנגלית ומדעים

 השיקול היה מקצועי לחלוטין״ -אותי 
 

 ״אז היה ברור שמי שדואג לילדים שלו שם אותם בחינוך פרטי״  
 

 :  חינוך פרטי בתפיסת המרואיינים
 .  יהי'מוסד שגובה שכר לימוד ומלמד לתווג

 .ר"בפועל רובם למדו בחינוך מוכש



 ברירת מחדל של הורים עם כסף: חינוך פרטי

מעבר לזירה הישראלית בשתי נקודות זמן  
 :עיקריות

 אחרי תיכון•
 אחרי תואר ראשון באוניברסיטה פלסטינית•

 תובנות מרכזיות: מחקר למידה מהצלחות

לא רואים כמעט בכלל  , זה המסלול הרגיל, אל־קודסרק  —״בתיכון 
בגיל שאני  ... אז פשוט הלכתי בלי לחשוב הרבה, אפשרות אחרת

אז לא הייתה דרך לדעת מה , למדתי לא היו רשתות חברתיות
 האפשרויות בכלל״

 

אל תבזבזו את : נתנו לנו טיפים...״המורות שלימדו אותנו בתיכון
 תלמדו מהטעויות שלנו״, הזמן בגדה

 

לא רואים כמעט בכלל  , זה המסלול הרגיל, אל־קודסרק  —״בתיכון 
בגיל שאני  ... אז פשוט הלכתי בלי לחשוב הרבה, אפשרות אחרת

אז לא הייתה דרך לדעת מה , למדתי לא היו רשתות חברתיות
 האפשרויות בכלל״

 

אל תבזבזו את : נתנו לנו טיפים...״המורות שלימדו אותנו בתיכון
 תלמדו מהטעויות שלנו״, הזמן בגדה

 



 ברירת מחדל של הורים עם כסף: חינוך פרטי
 :מעבר לזירה הישראלית בשתי נקודות זמן עיקריות

 אחרי תיכון•
 אחרי תואר ראשון באוניברסיטה פלסטינית•

 אופק תעסוקתי  : הטריגר למעבר

 תובנות מרכזיות: מחקר למידה מהצלחות

 

,  אבל אין משכורת טובה...״בסיום התואר עבדתי במזרח ירושלים
אז . אין אופק לקידום ואין הרבה פעמים זכויות עובדים כמו שצריך
 זה מה שגרם לי להבין שאני צריכה להשתלב בשוק הישראלי״

 
אי   —״רואים היום שזו בעיה להיות בוגר אוניברסיטה פלסטינית 

אי אפשר לעבוד , אחר כך לעשות עם זה כלום בארץר אפש
התחילו להפנים שהמסלול הנכון זה האוניברסיטאות  . בישראל

 "הישראליות
 

 

,  אבל אין משכורת טובה...״בסיום התואר עבדתי במזרח ירושלים
אז . אין אופק לקידום ואין הרבה פעמים זכויות עובדים כמו שצריך
 זה מה שגרם לי להבין שאני צריכה להשתלב בשוק הישראלי״

 
אי   —״רואים היום שזו בעיה להיות בוגר אוניברסיטה פלסטינית 

אי אפשר לעבוד , אחר כך לעשות עם זה כלום בארץר אפש
התחילו להפנים שהמסלול הנכון זה האוניברסיטאות  . בישראל

 "הישראליות
 



 ברירת מחדל של הורים עם כסף: חינוך פרטי
 :מעבר לזירה הישראלית בשתי נקודות זמן עיקריות

 אחרי תיכון•
 אחרי תואר ראשון באוניברסיטה פלסטינית•

 אופק תעסוקתי  : הטריגר למעבר

 סוכני שינוי: אחים

 תובנות מרכזיות: מחקר למידה מהצלחות

 

״אחותי הגדולה היא הראשונה שהלכה ללמוד במכינה ואחר כך  
 אז גם אני פניתי למסלול הזה״, למכללה ישראלית

 

לא . ״אני כבר התחלתי לחפש לאחיות שלי קורסים ללימוד עברית
רוצה שיצליחו להשתלב יותר  , רוצה שיעברו את מה שאני עברתי

 בקלות״

 

״אחותי הגדולה היא הראשונה שהלכה ללמוד במכינה ואחר כך  
 אז גם אני פניתי למסלול הזה״, למכללה ישראלית

 

לא . ״אני כבר התחלתי לחפש לאחיות שלי קורסים ללימוד עברית
רוצה שיצליחו להשתלב יותר  , רוצה שיעברו את מה שאני עברתי

 בקלות״
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  יהי'תווג

אקדמיה 
  פלסטינית

בגרות  
  ישראלית

אקדמיה 
  ישראלית

תעסוקה 
  ישראלית

נקודות   2
להתערבות  

 מערכתית

 :חסמים משמעותיים
 עברית•
ידע על שוק •

   התעסוקה הישראלי

אקדמיה 
ל"חו/פלסטינית  



 לסיכום

  פער בין פוטנציאל בוגרי החינוך הפרטי לנקודת
ללא עברית וללא בגרות  : הפתיחה שלהם

 ישראלית
 
  נראה שהמערכת הרשמית עדיין אינה נתפסת

 . איכותית מספיק עבור אליטות
 
  לזהות אליטות במזרח ירושלים ולהשקיע

 משאבים בחיבור שלהם למערכת הרשמית 
 


