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נשים וגברים בגיל 35-18

נשים
משכילות –  29%מהנשים הערביות בירושלים הן בעלות השכלה גבוהה
)תואר ראשון ומעלה( ,בהשוואה ל 22%-מהנשים הערביות בישראל.
לא עובדות – 69%מהנשים הערביות בירושלים לא עבדו מעולם.
משרה מלאה וקרוב לבית – בקרב העובדות 81% ,מועסקות במשרה מלאה,
וכ 80%-עובדות רק עם ערבים.
שכר נמוך –  56%מהנשים הערביות בירושלים משתכרות בין ₪ 3,000
ל ₪ 5,000-בחודש.
נשים משכילות מרוויחות פחות – שכרן הממוצע הנשים שאינן משכילות גבוה משכרן הממוצע של הנשים
המשכילות.
הנשים הערביות בירושלים עובדות בעיקר בתחומי ההוראה ,הטיפוח ,משק הבית והבריאות.

גברים
משכילים פחות מהנשים –  17%מהגברים הערבים בירושלים הם בעלי
השכלה גבוהה ,בהשוואה ל 14%-מהערבים בישראל.
רובם עובדים –  70%עובדים כיום או עבדו לאחרונה.
משרה מלאה – בקרב העובדים 91% ,מועסקים במשרה מלאה.
שכר – שכרם החודשי של רוב הגברים הערבים בירושלים נע בין  ₪ 4,000ל.₪ 10,000-
לא נמצא קשר מובהק בין רמת ההשכלה להשתלבות בתעסוקה ובין רמת ההשכלה לגובה השכר.
הגברים הערבים בירושלים עובדים בעיקר בתחומי הבינוי ,המכירות ,משק הבית והתחבורה.
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מאפייני השכלה ותעסוקה
של צעירים במזרח ירושלים

סיכום החסמים המרכזיים שעלו מספרות המחקר ,מהסקר ומקבוצות המיקוד

חסם מגדרי-תרבותי

מחסור במעונות יום

נגישות ותשתיות

אף שהנשים במזרח ירושלים
משכילות יותר מן הגברים,
 69%מהן לא עבדו מעולם.

 52%מההורים העידו כי ילדיהם
בגיל  3-0שוהים עם אימם
בבית ואינם נשלחים למסגרות יום.

מחסור בנגישות תחבורתית למערב
ירושלים ולאזורי התעסוקה
מצמצם את אפשרויות הבחירה של
תושבי מזרח ירושלים ומוביל אותם
לעבוד בקרבת אזור המגורים.

שליטה בשפה
העברית

השכלה גבוהה והכרה
בתעודות

אפליה

 60%מהתושבים הצעירים העידו
שאינם יודעים עברית כלל או
שרמת הדיבור שלהם בעברית
נמוכה עד בינונית.

התושבים הצעירים במזרח ירושלים
משכילים יחסית ,אך שיעור גבוה
מהם לומדים מקצועות שאינם
מובילים להשתלבות בשוק העבודה,
כמו מדעי הרוח וחינוך.

 38%מהגברים ו 31%-מהנשים
ציינו את "גזענות ואפליה מצד
מעסיקים יהודים" כאחד משלושת
החסמים המרכזיים להשתלבות
בשוק העבודה.

נשים ציינו כי הן לא מקבלות
תמיכה מהסביבה הקרובה בכל
הנוגע לשילוב חיי משפחה ועבודה.

מהמחקר עלה כי היעדר השליטה
בשפה העברית הוא אחד הגורמים
המקשים ביותר על שילוב תושבי
מזרח ירושלים בשוק העבודה.

 85%מבעלי ההשכלה הגבוהה
במזרח ירושלים למדו במוסדות
פלסטיניים; במקרים רבים מדינת
ישראל אינה מכירה בתעודות
שהתקבלו מן המוסדות הללו ,ולכן
הבוגרים אינם יכולים להשתלב
בתעסוקה בתחום שלמדו.
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חסמים להשתלבות בשוק העבודה

שיעור התושבים הצעירים
שעובדים כיום* ,לפי סוג הבגרות
בגרות ישראלית

73%

בגרות פלסטינית
ריאלית

43%

בגרות פלסטינית
הומנית

41%

שיעור התושבים הצעירים בעלי ההשכלה הגבוהה
שעובדים כיום* ,לפי מיקום המוסד האקדמי
מוסד ישראלי

92%

מוסד פלסטיני

47%

שיעור התושבים הצעירים בעלי ההשכלה הגבוהה
שעובדים כיום* ,לפי תחום הלימוד
מקצועות ההייטק

100%

מדעי הטבע

87%

רפואה ובריאות

68%

חינוך והוראה

46%

מדעי הרוח

44%

עבודה סוציאלית

36%

סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה

19%

* עובדים כיום או עבדו עד משבר הקורונה
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קשר בין השכלה
לתעסוקה

תקציר
בשנים האחרונות ניכרים מאמצים רבים לשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה
בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט .לצד זאת ,מעט מאוד ידוע על ההון האנושי במזרח
העיר .בשל קושי באיסוף נתונים ובעיות מתודולוגיות שונות — אין בנמצא נתונים אמינים
ומקיפים על אודות האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים ועל מאפייני ההשכלה והתעסוקה
שלה.
לפיכך ,ביקש מכון ירושלים למחקרי מדיניות למפות ולאפיין את ההון האנושי של צעירים
וצעירות במזרח ירושלים :למפות את היצע העובדים במזרח ירושלים ואת מאפייניהם
התעסוקתיים; לאפיין את כוח העבודה במזרח ירושלים ולאתר את הפערים הקיימים בין
רמת ההשכלה ובין מיצוי הפוטנציאל התעסוקתי; ולאתר את החסמים העומדים בפני
תושבי מזרח ירושלים בהשתלבות בשוק התעסוקה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט.
המחקר כלל סקר ייעודי נרחב במזרח ירושלים .בסקר השתתפו  1,500משיבים בגיל
 ,35–18גברים ונשים .ככל הידוע לנו ,זהו הסקר הגדול ביותר שנעשה במזרח ירושלים עד
כה ,ולפיכך ,ממצאיו יוכלו לספק תובנות חדשות וידע רב שלא היה נגיש עד כה .נוסף על
כך ,התקיימו שתי קבוצות מיקוד ,ונערך שולחן עגול כדי לדון בסוגיות שעלו ובפתרונות
אפשריים.

תמונת מצב ותובנות מרכזיות
מאפייני השכלה ותעסוקה
 התושבים הצעירים 1במזרח ירושלים משכילים יחסית ,ושיעור בעלי ההשכלה הגבוהה
מביניהם גבוה מהשיעור המקביל בקרב הצעירים ערביי ישראל .רוב הצעירים בעלי
תעודת הבגרות הם בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית (תווג׳יהי) ,ורק מעטים הם
בוגרי תוכנית הלימודים הישראלית.
 1הנתונים המובאים במחקר מתייחסים לצעירים וצעירות ,בגילי  ,35-18המתגוררים כיום במזרח ירושלים.
המונחים ״תושבים״ ו״צעירים״ מתייחסים לגברים ולנשים כאחד ,אלא אם מצוין במפורש אחרת.
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 רוב הגברים הצעירים הערבים בירושלים עובדים ,ובשיעורים דומים לערבים בישראל.
לעומתם ,שיעור התעסוקה של נשים ערביות צעירות בירושלים נמוך משיעור התעסוקה
של נשים ערביות בישראל ,ואחוז גבוה מהנשים הצעירות המזרח ירושלמיות לא עבדו
מעולם.
 שכר הנשים המזרח ירושלמיות נמוך מאוד ,ועומד בממוצע על כ־5,000-3,000
ש״ח בחודש ,אף שרוב הנשים העובדות העידו כי הן עובדות במשרה מלאה.
 רק רבע מהגברים השיבו כי הם נפגשים עם יהודים במקום עבודתם ,ובקרב הנשים
השיעורים נמוכים אף יותר.

הקשר בין השכלה לתעסוקה
 רוב בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית המשיכו ללימודים אקדמיים באוניברסיטאות
פלסטיניות .מחצית מבוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית לא עבדו מעולם.
 בקרב בעלי תעודת הבגרות ,רק מעטים הם בוגרי תוכנית הלימודים הישראלית ,ורובם
הלכו ללמוד באוניברסיטאות ישראליות 66% .מבוגרי תוכנית הלימודים הישראלית
השתלבו בשוק העבודה ועובדים כיום.
 בקרב בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית ,לסוג הבגרות — הומנית או ריאלית —
לא הייתה השפעה על בחירת מיקום מוסד הלימודים או על מידת ההשתלבות בשוק
העבודה.
 צעירים שלמדו במוסדות אקדמיים ישראליים השתלבו בשוק העבודה בשיעורים
גבוהים ,ורובם עובדים כיום.
 צעירים רבים ציינו כי הלכו ללמוד באוניברסיטאות מחוץ לישראל בגלל הנוחות וכדי
״לדלג״ על מחסום השפה והתרבות ,אך לא ידעו שבחירה זו תשפיע באופן מכריע
על עתידם המקצועי .מן המחקר עולה החשיבות של חיזוק מערך ההכוונה והחשיפה
למסלולי הלימודים האקדמיים ולמשמעות הבחירה בהם כבר בבית הספר התיכון.
 הצעירים שלמדו מקצועות ריאליים באקדמיה השתלבו בשוק העבודה בשיעורים
גבוהים .עם זאת ,חלק הארי של הפונים ללימודי השכלה גבוהה ,לומדים מקצועות
הומניים ,כמו סוציולוגיה ,מדעי הרוח ועבודה סוציאלית ,וכבוגרים הם מתקשים
להשתלב בשוק העבודה ולעסוק בתחום שלמדו.
 בקרב אוכלוסיית המחקר נמצא כי השכלה גבוהה אינה מובילה בהכרח לשכר גבוה
יותר .בקרב הגברים נמצא כי להשכלה גבוהה אין השפעה על גובה השכר ,ובקרב
הנשים נמצא כי ישנה תשואה שלילית להשכלה ,ונשים ללא השכלה גבוהה משתכרות
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בממוצע יותר מעמיתותיהן בעלות ההשכלה הגבוהה .כפי שהעידו המשתתפים בקבוצת
המיקוד :״ההשכלה טובה למוניטין ולמעמד ,אך לא לשכר״.

חסמים להשתלבות בשוק העבודה
מן המחקר עלו מספר חסמים מרכזיים להשתלבות צעירים ממזרח ירושלים בשוק
העבודה:
 חסם מגדרי־תרבותי :אף שהנשים במזרח ירושלים משכילות יותר מן הגברים69% ,
מהן לא עבדו מעולם .כמו כן ,נשים ציינו כי הן לא מקבלות תמיכה מהסביבה הקרובה
בכל הנוגע לשילוב חיי משפחה ועבודה.
 מחסור במעונות יום 52% :מההורים העידו כי ילדיהם בגילים  3–0שוהים עם אימם
בבית ואינם נשלחים למסגרות יום.

תקציר

 נגישות ותשתיות :מחסור בנגישות תחבורתית למערב ירושלים ולאזורי התעסוקה
מצמצם את אפשרויות הבחירה של תושבי מזרח ירושלים ומוביל אותם לעבוד בקרבת
מקום המגורים.
 שליטה בשפה העברית 60% :מהתושבים הצעירים העידו שאינם יודעים עברית כלל
או שרמת הדיבור שלהם בעברית נמוכה עד בינונית .מהמחקר עלה כי היעדר השליטה
בשפה העברית הוא אחד הגורמים המקשים ביותר על שילוב תושבי מזרח ירושלים
בשוק העבודה.
 השכלה הגבוהה והכרה בתעודות :התושבים הצעירים במזרח ירושלים משכילים
יחסית ,אך שיעור גבוה מהם לומדים מקצועות שאינם מובילים להשתלבות בשוק
העבודה 85% .מבעלי ההשכלה הגבוהה במזרח ירושלים למדו במוסדות פלסטיניים;
במקרים רבים מדינת ישראל אינה מכירה בתעודות שהתקבלו מן המוסדות הללו ,ולכן
הבוגרים אינם יכולים להשתלב בשוק העבודה בתחום שלמדו.
 אפליה 38% :מהגברים ו־ 31%מהנשים ציינו כי אחד משלושת החסמים המרכזיים
להשתלבות בשוק העבודה הוא ״גזענות ואפליה מצד מעסיקים יהודים״.
אנו קוראים לגופים הממשלתיים ,לעיריית ירושלים ולארגונים השותפים לדרך להשתמש
בנתונים ובתובנות שעלו מן המיפוי .מידע זה יוכל לסייע למיקוד המדיניות הממשלתית
והעירונית ולהתאמת התוכניות השונות לשוק התעסוקה המזרח ירושלמי ,לצרכים של
התושבים הצעירים ולמענים הייחודיים הדרושים להם.
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מבוא
בשנים האחרונות ניכרים מאמצים רבים לשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה
בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט .בתוכנית החומש לצמצום פערים חברתיים־כלכליים
במזרח ירושלים ,המופעלת מכוח החלטת ממשלה  ,3790הוגדרו שלוש מטרות בתחום
הכלכלי :להגדיל את פריון העבודה של תושבי מזרח ירושלים ,לשלב את התושבים במעגל
התעסוקה ולהגדיל את ההכנסות למשק בית.
לצד זאת ,מעט מאוד ידוע על ההון האנושי במזרח העיר .בשל קושי באיסוף נתונים ועקב
בעיות מתודולוגיות שונות אין בנמצא נתונים אמינים ומקיפים על אודות האוכלוסייה
הערבית במזרח ירושלים ועל מאפייני ההשכלה והתעסוקה שלה .סקרי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה במזרח העיר כוללים מדגם קטן של תושבים ,שאינו מאפשר ביצוע חיתוכים
מורכבים; אין מאגר נתונים על התושבים שלמדו במוסדות השכלה גבוהה מחוץ לישראל;
נתוני השכר המנהליים של מס הכנסה והביטוח הלאומי אינם מתיישבים עם המציאות
הקיימת בשטח.
היות שכך ,ביקש מכון ירושלים למחקרי מדיניות לערוך מחקר שמטרתו מיפוי ואפיון ההון
האנושי של הצעירים במזרח ירושלים .המחקר כלל סקר ייעודי נרחב במזרח ירושלים,
שככל הידוע לנו היה הסקר הגדול ביותר שנעשה במזרח ירושלים עד כה .נוסף על כך,
התקיימו שתי קבוצות מיקוד ,ונערך שולחן עגול כדי לדון בסוגיות שעלו ובפתרונות
אפשריים.
אנו מודים לשותפינו ,שאפשרו לנו לצאת למחקר חשוב זה :משרד ירושלים ומורשת,
עיריית ירושלים ,קרן ראסל ברי ,ג׳ונתן בנדהיים וגלן שוויבר.
בפרק הבא תוצג בהרחבה מתודולוגיית המחקר ,ולאחריה יוצג פרק הממצאים על סעיפיו
השונים.

10

מתודולוגיה
מטרות המחקר
אפיון ומיפוי של ההון האנושי של צעירים במזרח ירושלים:
 .1למפות את היצע העובדים במזרח ירושלים ואת מאפייניהם התעסוקתיים.
 .2לאפיין את כוח העבודה במזרח ירושלים ולאתר את הפערים הקיימים בין רמת
ההשכלה ובין מיצוי הפוטנציאל התעסוקתי.
 .3לאתר את החסמים העומדים בפני תושבי מזרח ירושלים בהשתלבות בשוק התעסוקה
בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט.

כלי המחקר ומקורות המידע
 .1סקר תושבים — סקר מקיף ייעודי שנערך לצורך המחקר .הסקר נערך בקרב מדגם
מייצג שכלל  1,500צעירים מ־ 19השכונות הערביות במזרח ירושלים.
 .2קבוצות מיקוד — שתי קבוצות מיקוד שנועדו להשלמת מידע ולהבנת עומק של
מאפייני התעסוקה במזרח ירושלים בעקבות התובנות שעלו מהסקר .בכל אחת
מהקבוצות השתתפו כ־ 10צעירים תושבי מזרח העיר.
 	.3שולחן עגול — דיון עם בעלי עניין בנושא החסמים שמקשים על תושבי מזרח ירושלים
להשתלב בשוק העבודה בתעסוקה איכותית ,והפתרונות האפשריים לכך.
נוסף על כך ,בחלק מן הסעיפים נעשה שימוש בנתונים קיימים ,שנאספים באופן שוטף על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הביטוח הלאומי ,שירות התעסוקה הישראלי ועוד.
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פירוט שיטת המחקר
 .1סקר תושבים
 1.1אוכלוסיית הסקר
הסקר כלל מדגם מייצג של אוכלוסיית הצעירים בני  35–18במזרח ירושלים .בסך הכול
השתתפו בסקר  1,500משיבים ,תוך שמירה על ייצוג סטטיסטי לפי מגדר ,שכונה ,גיל
ומצב תעסוקתי.
למילוי הסקר נקבעו מכסות ,כלומר — הוגדר מראש מספר המשיבים מכל שכונה ומספר
המשיבים מכל מגדר.
לאחר קבלת תוצאות הסקר נופחו הנתונים לפי רמת השכלה באמצעות משקולות המייצגות
את אוכלוסיית מזרח ירושלים (בהתאם לנתוני האוכלוסייה על פי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה).

 1.2מספר משיבים לפי שכונה
כחלק מבניית המדגם נערכה דגימה יחסית של תושבים מ־ 19השכונות הערביות במזרח
העיר לפי החלוקה הבאה:
שכונה
כפר עקב/עטרות
בית חנינא
שועאפט
מ״פ שועאפט
ענאתא החדשה
עיסאוויה
א־טור ,הר הזיתים
ואדי אל־ג׳וז ,שיח׳ ג׳ראח
באב א־זהרה ,מסעודיה
העיר העתיקה — הרובע המוסלמי
העיר העתיקה — הרובע הארמני
העיר העתיקה — הרובע הנוצרי
סילואן
אבו תור
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מספר משיבים
65
183
130
66
24
67
117
98
12
177
9
27
95
71

שכונה

מספר משיבים

ראס אל עאמוד
ג׳בל אל מוכבר
צור באהר
אום טובא
בית צפאפא

111
108
69
18
53

סך הכול

1,500

 1.3אופן ביצוע הסקר

מתודולוגיה

הסקר הועבר פנים אל פנים עם התושבים ,ועל הביצוע הופקדה  — PCPOחברת סקרים
מקומית .הסוקרים עברו בין הבתים בשכונות השונות וביקשו מהתושבים להשתתף בסקר.
השאלון נוסח בעברית ותורגם לערבית .הפנייה לתושבים התבצעה באופן אקראי .המידע
שהתקבל הוזן על ידי הסוקרים בטאבלט ,וכדי להגיע למכסות המשיבים ולשמור על
המדגם המייצג — הסוקרים עקבו בכל עת אחר מספר המשתתפים בסקר לפי מאפייניהם
(גיל ,שכונה ,מין ומצב תעסוקתי) ופנו אל משיבים פוטנציאליים בהתאם להשלמות
הנדרשות.
בשלב הראשון נערך פיילוט ,ובמהלכו מילאו הסוקרים שאלונים עבור כ־ 100משיבים.
לאחר מכן ,בהתאם לתובנות ולקחים שעלו מניתוח הפיילוט ,התבצעו תיקונים והתאמות
בשאלון עצמו ובאופן העברת השאלון על ידי הסוקרים.

 1.4מבנה השאלון
החלקים הראשונים של השאלון כוללים שאלות על מאפיינים דמוגרפיים (מספר ילדים,
גיל הילדים ,גיל נישואין ועוד) ושאלות הנוגעות ללימודים ולהשכלה (השכלה גבוהה,
זכאות לתעודת בגרות וסוג התעודה ,מקצוע לימודים ועוד) .בהמשך ישנן שאלות הנוגעות
לתעסוקה ,לחיפוש עבודה ,להשפעת משבר הקורונה על התעסוקה ולשביעות רצון כללית
מהעבודה .בחלק האחרון ישנן שאלות על עמדות סובייקטיביות של המשיבים באשר
לחסמים המקשים על השתלבות בשוק העבודה בכלל ,ובתעסוקה איכותית בפרט ,וכן
שאלות על הפערים הקיימים בין מקצוע הלימודים לבין המקצוע שהם עוסקים בו בפועל.
השאלון הועבר בערבית .נוסח השאלון ,בתרגום לעברית ,מצורף כנספח א.
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 1.5מועד ביצוע הסקר
הסקר נערך בין ה־ 6ל־ 30בנובמבר  .2020בחודש זה משבר הקורונה היה בעיצומו ,בין
גל התחלואה הראשון לגל התחלואה השני .הסקר נערך בין הסגרים ,כך שלפי הנחיות
משרד הבריאות ניתן היה לבצע אותו פנים אל פנים .עם זאת ,ההנחה היא שלמועד
הסקר יש השפעה לא מבוטלת על הממצאים ,שכן המשבר וההגבלות שהוטלו בעקבות
התחלואה ,השפיעו באופן ישיר על מצבם התעסוקתי של התושבים ,ולכן תיתכן הטיה
מסוימת בממצאים.

 .2שולחן עגול
מפגש השולחן העגול התקיים בדצמבר  ,2020בפלטפורמה מקוונת ,והשתתפו בו נציגים
מעיריית ירושלים ,ממשרד ירושלים ומורשת ,מג׳וינט–אלכ״א ,ממשרד העבודה והרווחה
ונציגי פילנתרופיה .בשולחן הוצגו תובנות ראשוניות על אודות החסמים לשילוב בשוק
העבודה ,כפי שעלו מן הסקר .המשתתפים הוסיפו את הידע המקצועי שלהם ואת ניתוח
הממצאים מנקודת מבטם ,ובדיון עלו נקודות שלא הועמקו מספיק בסקר ,ולכן קיבלו
בהמשך דגש מיוחד בקבוצות המיקוד.

 .3קבוצות מיקוד
לאחר ניתוח הממצאים הכמותיים שעלו מן הסקר ,התקיימו במהלך חודש נובמבר 2021
שתי קבוצות מיקוד שמטרתן הייתה להעמיק בסוגיות רגישות ולקבל מידע משלים.
הקבוצות התנהלו בשפה הערבית .בקבוצה אחת השתתפו נשים צעירות ממזרח ירושלים,
ובקבוצה השנייה השתתפו גברים .בשולחן העגול ובסקר עלה נושא שילוב התעסוקה
בקרב בעלי השכלה גבוהה כנושא חשוב שצריך להבין וללמוד אותו לעומקו ,ולפיכך
בקבוצות המיקוד השתתפו רק בעלי השכלה גבוהה.
בקבוצות השתתפו תושבים עובדים וגם תושבים שאינם עובדים ,הורים ושאינם הורים,
תושבים שלמדו באוניברסיטאות בישראל ותושבים שלמדו במוסדות פלסטינים .הוכנו
מראש מספר שאלות לכל קבוצת מיקוד ,וניתנה גם אפשרות לשיח חופשי.
גברים

נשים

10

4

לא עובדים

1

5

סך כל המשתתפים

11

9

עובדים

14

ממצאים
להלן מבנה פרק הממצאים:
א .אוכלוסיית המשיבים לסקר
ב .מאפיינים כלליים :השכלה ותעסוקה
ג .הקשר בין השכלה להשתלבות בשוק העבודה
ד .השתלבות בתעסוקה איכותית
ה .התאמה בין מקצוע הלימוד למשלח היד
ו .חסמים להשתלבות בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט
הנתונים שיוצגו בפרק מבוססים על עיבוד נתוני הסקר ,מלבד המקרים שמצוין בהם
במפורש מקור נתונים אחר.

א .אוכלוסיית המשיבים לסקר
בסקר השתתפו  1,500גברים ונשים בגילים  48% .35-18מהמשיבים היו גברים ,ו־52%
נשים.
התפלגות המשיבים לפי גיל

21-18

27%

25%

28-22
31-29
35-32

18%
30%
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מבין המשיבים 27% ,הם צעירים וצעירות בני  30% ,21-18בני  18% ,28-22בני ,31-29
ו־ 25%בני .35-32
התפלגות המשיבים לפי מצב משפחתי
1%

רווקים
נשואים

46%

53%

גרושים או פרודים

בהתאם לגילם הצעיר של המשיבים לסקר 53% ,מהמשיבים אינם נשואים 46% ,נשואים,
ו־ 1%גרושים או פרודים.
התפלגות המשיבים הנשואים לפי גיל הנישואין

3%

61%

+31

30-26

13%

35%

55%

1%

גברים

16

נשים

32%

25-21

20-17

הנשים שהשתתפו בסקר התחתנו בגיל צעיר מאוד בהשוואה לגברים .רוב הנשים הנשואות
התחתנו בגיל  ,)55%( 25-21ורוב הגברים הנשואים התחתנו בגיל 32% .)61%( 30-26
מהנשים הנשואות התחתנו בגיל ( 20-17לעומת  1%מהגברים הנשואים) ,ו־ 0%התחתנו
בגיל  31ומעלה (לעומת  3%מהגברים).

ב .מאפיינים כלליים :השכלה ותעסוקה
ב .1.השכלה
התעודה הגבוהה ביותר
50%

47%
39%

40%

17%

16%
8%
0% 0%

1% 1%

תואר
אקדמי
שלישי
או תואר
מקביל

תואר
אקדמי
שני
או תואר
מקביל

תואר
אקדמי
ראשון
או תואר
מקביל

ממצאים

28%

30%

9%

10%

תעודת
סיום של
בית ספר
על
תיכוני

נשים

תעודת
בגרות

תעודת
סיום של
בית ספר
תיכון

20%
10%

6%

4%

3%

תעודת
סיום של
בית ספר
יסודי או
חטיבת
ביניים

ללא אף
תעודה

10%
0%

גברים

אוכלוסיית הצעירים במזרח ירושלים משכילה יחסית ,והנשים משכילות יותר מן מהגברים.
כמעט מחצית מהנשים הצעירות במזרח ירושלים הן בעלות תעודת בגרות ( ,)47%ועוד
כ־ 37%בעלות השכלה גבוהה או תעודה מקצועית .בקרב הגברים  39%הם בעלי תעודת
בגרות ,ו־ 27%בעלי השכלה גבוהה או תעודה מקצועית.
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שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בקרב צעירים (בני  )35-18ערבים בירושלים,
בהשוואה לערבים בישראל וליהודים בירושלים
100%
80%
78%

86%

67%

78%

71%

22%

29%

גברים

נשים

83%

60%
40%

22%

נשים

14%

גברים

ערבים בישראל

33%

נשים

יהודים בירושלים
ללא השכלה גבוהה

20%
17%

גברים

0%

ערבים בירושלים
בעלי השכלה גבוהה
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כאשר משווים בין נתוני ההשכלה שעלו בסקר לנתונים הקיימים על אוכלוסיות שונות
בישראל ובירושלים ,עולה כי שיעור הצעירים ממזרח ירושלים שהם בעלי השכלה גבוהה
עולה על זה של צעירים ערבים בישראל ,אך שיעורם נמוך בהשוואה לצעירים באוכלוסייה
היהודית בירושלים.
בכל קבוצות האוכלוסייה שנבדקו ,נשים הן בעלות השכלה גבוהה בשיעורים גבוהים יותר
מגברים .שיעור הנשים בעלות השכלה גבוהה במזרח ירושלים עומד על  ,29%לעומת 22%
בקרב נשים ערביות בישראל ו־ 33%בקרב נשים יהודיות בירושלים .שיעור הגברים בעלי
השכלה גבוהה במזרח ירושלים עומד על  ,17%לעומת  14%בקרב ערבים בישראל ו־22%
בקרב יהודים בירושלים.
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סוג הבגרות (בקרב בעלי תעודת בגרות)
100%
90%

66% 66%

80%
70%
60%
50%
40%

23% 25%

30%
20%

6%

6%

לא יודע/לא זוכר

3%

6%

10%
פלסטינית ריאלית

ישראלית

פלסטינית הומנית
נשים

0%

גברים

ממצאים

רוב הצעירים בעלי תעודת הבגרות הם בוגרים של תוכנית הלימודים הפלסטינית במסלול
ההומני ( 66%מהגברים ומהנשים) והריאלי ( 23%מהגברים ו־ 25%מהנשים); מיעוטם הם
בוגרים של תוכנית הלימודים הישראלית ( 6%מהגברים ו־ 3%מהנשים).
האם למדת בקורסי הכשרה מקצועית?
100%
90%
80%
70%

91%

88%

9%

12%

נשים

גברים

60%
50%
40%
30%
20%

לא

10%
0%
כן

19

מיפוי ההון האנושי בקרב צעירים וצעירות ממזרח ירושלים

לפי הסקר ,מעט מאוד צעירים למדו בקורסי הכשרה מקצועית —  12%מהגברים ו־9%
מהנשים.

ב .2.תעסוקה
ב.2.א .שיעורי התעסוקה
האם אתם עובדים כיום?
80%
69%
61%

70%
60%
50%
40%
30%

21%

18%
5%

לא עבדו
מעולם

3%

לא עבדו כלל
בחמש השנים
האחרונות

6% 6%
הפסיקו לעבוד
לפני יותר
מחצי שנה

20%

9%

10%

2%
לא עבדו בחצי
השנה האחרונה
)או הפסיקו
במשבר הקורונה(

עובדים כיום

נשים

0%

גברים

ישנם הבדלים משמעותיים בין המאפיינים התעסוקתיים של נשים וגברים צעירים במזרח
ירושלים .כפי שניתן לראות בתרשים ,רוב הגברים עובדים כיום ,בעוד שרוב הנשים לא
עבדו מעולם.
בקרב הגברים 61% ,עובדים כיום ,ועוד  9%עבדו עד משבר הקורונה .בקרב הנשים רק
 18%עובדות כיום ,ועוד  2%עבדו עד משבר הקורונה.
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כאמור ,נשים הן בעלות השכלה גבוהה בשיעורים גבוהים ,אך רק מעטות מהן יוצאות
לעבוד .זהו נתון מעניין ,שכן באופן כללי מחקרים בתחום התעסוקה מראים קשר חיובי
בין השכלה ליציאה לעבודה .בהמשך המסמך נרחיב על היבטים שונים המשפיעים על
היציאה לעבודה בקרב תושבי מזרח ירושלים ,ובפרט בקרב נשים.
שיעור המועסקים כיום בקרב צעירים (בני  )35-18ערבים בירושלים ,בהשוואה
לערבים בישראל וליהודים בירושלים
100%
80%
69%

67%
55%

38%

80%
60%
40%

נשים
ערבים בישראל

ממצאים

21%

20%

גברים
יהודים בירושלים

0%

ערבים בירושלים
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בקרב הגברים הצעירים ,שיעור התעסוקה של ערבים בירושלים ( )67%גבוה משיעור
התעסוקה של יהודים בירושלים ( ,)55%ודומה מאוד לשיעור התעסוקה של ערבים
בישראל (.)69%
בקרב הנשים הצעירות ,שיעור התעסוקה של נשים ערביות בירושלים נמוך מאוד ,גם
בהשוואה לשיעור התעסוקה של נשים ערביות בישראל 21% .מהנשים הערביות בירושלים
מועסקות ,לעומת  38%מהנשים הערביות בישראל ו־ 80%מהנשים היהודיות בירושלים.
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היקף המשרה
(בקרב המשיבים שעובדים כיום)
100%

91%
81%

80%
60%
40%
19%
9%

משרה מלאה
נשים

משרה חלקית
)פחות מ 35-שעות שבועיות(

20%
0%

גברים

רוב האוכלוסייה הצעירה שיוצאת לעבוד ,עובדת במשרה מלאה —  91%מהגברים ו־81%
מהנשים.
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ב.2.ב .עבודה עם יהודים
האם במקום עבודתך הנוכחי (או האחרון) עובדים או עבדו יחד יהודים וערבים?
80%
70%
60%

51%
42%
26%

28%27%

20%
10%

גם ערבים
וגם יהודים

בעיקר ערבים
נשים

ערבים בלבד

ממצאים

רק יהודים

4% 6%
בעיקר יהודים

40%
30%

15%
0% 1%

50%

0%

גברים

הרוב המוחלט של התושבים הצעירים במזרח ירושלים עובדים בעיקר עם ערבים ולא
נפגשים במקומות העבודה עם יהודים ,והדבר ניכר בשיעורים גבוהים במיוחד בקרב
הנשים.
 51%מהנשים השיבו כי הן עובדות במקום עבודה עם ערבים בלבד 27% ,בעיקר עם ערבים
ו־ 22%עובדות עם יהודים במידה כזו או אחרת .גברים עובדים בשיעורים גבוהים יותר
עם יהודים –  42%עובדים רק ערבים 28% ,בעיקר עם ערבים ו־ 30%עובדים עם יהודים
2
במידה כזו או אחרת.

 2שאלה נוספת עסקה במיקום העבודה — מערב העיר או מזרח העיר .רק  11%מהעובדים השיבו כי הם
עובדים במערב ירושלים .נתון זה אינו מתיישב עם ממצאים במחקרים קודמים ועם הידע העולה מן
השטח ,ולכן אינו מוצג בממצאי המחקר.
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ב.2.ג .ענפי התעסוקה
התפלגות המועסקים בענפים נבחרים לפי אוכלוסייה — בקרב גברים צעירים
25%

3%

22%
16%
19%

מסחר סיטונאי וקמעונאי

12%
8%
8%

16%

שירותי תחבורה ,אחסנה ,דואר ובלדרות

8%
9%

13%

5%
6%
7%
5%
8%
6%

שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד
שירותי ניהול ותמיכה
תעשייה ,כרייה וחציבה

5%
6%
4%
7%

חינוך

3%
3%

שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים

2%
4%

19%
30%

שירותי אירוח ואוכל

3%

12%

20%

בינוי

10%
ערבים בירושלים

0%
0%

מנהל מקומי וציבורי

יהודים בירושלים

ערבים בישראל
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מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי הצעירים הערבים בירושלים ובישראל
מועסקים בשיעורים דומים בענפי התעסוקה השונים.
 22% מהגברים הצעירים במזרח ירושלים מועסקים בענף הבינוי ,בדומה לשיעור בקרב
ערבים בישראל ( ,)25%ולעומת  3%בלבד מהגברים היהודים בירושלים.
 19% מהגברים הערבים בירושלים מועסקים במסחר ,בדומה לשיעור בקרב הגברים
הערבים בישראל (.)16%
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 16% מהגברים הערבים בירושלים מועסקים בענף התחבורה ,לעומת  8%בלבד בקרב
גברים יהודים בירושלים וגברים ערבים בישראל.
 גברים יהודים בירושלים מועסקים בשיעור הגבוה ביותר בשירות הציבורי (,)19%
ולעומתם בענף זה מועסקים קרוב ל־ 0%מהגברים הערבים בירושלים.
התפלגות המועסקות בענפים נבחרים לפי אוכלוסייה — בקרב נשים צעירות
31%
38%

25%

חינוך
21%

34%

18%

שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד
9%

15%

8%
7%

40%

30%

20%

שירותי תחבורה ,אחסנה ,דואר ובלדרות
מסחר סיטונאי וקמעונאי

3%

7%
3%
2%
3%
2%
2%
4%
1%
5%
4%
1%
5%
2%
1%
2%

שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים
שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח
שירותים אחרים
שירותי ניהול ותמיכה
תעשייה ,כרייה וחציבה

1%
10%

ערביות בירושלים

ממצאים

12%

4%
4%

מנהל מקומי וציבורי

0%
יהודיות בירושלים

ערביות בישראל
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מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בקרב נשים צעירות ערביות בירושלים
ובישראל ישנה התפלגות דומה של מועסקות בענפי התעסוקה השונים; רוב הנשים
הערביות מועסקות בענף החינוך ( 38%מהערביות בירושלים ו־ 31%מהערביות בישראל)
ובענף הבריאות ( 34%מהנשים הערביות בירושלים ו־ 21%מהנשים הערביות בישראל).
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גם נשים יהודיות בירושלים מועסקות בשיעורים גבוהים בענפי החינוך והבריאות ,אך
במקביל הן מועסקות בשיעורים גבוהים גם בענפים אחרים ,בעוד שנשים ערביות בירושלים
כמעט שאינן מועסקות בהם .למשל —  12%מהנשים היהודיות בירושלים מועסקות במנהל
מקומי וציבורי ,לעומת  1%בלבד בקרב הנשים הערביות בירושלים.

ב.2.ד .שכר חודשי
בסקר המשיבים ציינו מהו גובה שכרם ,וכך ניתן לבחון את הקשר בין גובה השכר ורמת
ההשכלה וכן את הבדלי השכר בין הנשים והגברים במזרח ירושלים.
שכר ברוטו לחודש לפי מגדר

2%
2%

14%
17%

14%

 7,500-6,001ש“ח
15%

20%

 14,000-10,001ש“ח
 10,000-7,501ש“ח

17%
17%

20%

1%

מעל  14,000ש“ח

11%

 6,000-5,001ש“ח
 5,000-4,001ש“ח

15%

 4,000-3,001ש“ח

12%
10%

 3,000-2,001ש“ח

6%
6%

3%

עד  2,000ש“ח
גברים

נשים

שכר הגברים נע בטווח רחב ,בין  4,000ש״ח ל־ 10,000ש״ח .לעומתם ,רוב הנשים
משתכרות מתחת לשכר המינימום ,בין  3,000ש״ח ל־ 5,000ש״ח ,אף שכאמור רובן
עובדות במשרה מלאה.
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כאשר המשיבים לסקר נשאלו ׳מדוע עזבתם את מקום העבודה האחרון׳ 19% ,מהנשים
ציינו כי עזבו בשל חוסר שביעות רצון מתנאי העבודה ,וזו הייתה התשובה הנפוצה ביותר
בקרב הנשים .לעומת זאת ,רק  10%מהגברים השיבו כי עזבו את העבודה בשל חוסר
שביעות רצון מתנאי העבודה.

ג .הקשר בין השכלה להשתלבות בשוק העבודה
ג .1.הקשר בין תוכנית הלימודים ובין מאפייני ההשכלה הגבוהה
מיקום מוסד הלימודים לתואר ראשון לפי תוכנית הלימודים בתיכון
3%
13%

5%
10%

80%

85%

7%

100%
80%

ממצאים

60%
91%

40%
20%

5%
ישראלית

פלסטינית ריאלית

פלסטינית הומנית

N=38

N=228

N=407

0%

מוסד פלסטיני בגדה או באזור ירושלים
מוסד ישראלי בירושלים
מוסד ישראלי בישראל  -לא בירושלים
מוסד באחת ממדינות ערב

מהסקר עולה כי לסוג תוכנית הלימודים יש השפעה משמעותית על בחירת מוסד הלימודים
לתואר הראשון .בקרב בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית (תווג׳יהי; הומנית או ריאלית)
רק  11%-8%לומדים במוסד ישראלי להשכלה גבוהה ,ואילו בקרב בוגרי תוכנית הלימודים
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הישראלית שיעור הלומדים במוסד ישראלי גבוה הרבה יותר .יש לציין כי רק  38משיבים
למדו במסלול של תוכנית הלימודים הישראלית וניגשו ללימודי תואר ראשון ,לפיכך הנתון
על בוגרים אלו בעל מהימנות נמוכה.

ג .2.הקשר בין סוג הבגרות להשתלבות בשוק העבודה
עבודה כיום לפי סוג הבגרות

18%

7% 6% 3%

51%

51%

בגרות
ישראלית
N=61

66%

4% 4%2%

4% 4%4%

39%

בגרות
פלסטינית
ריאלית
N=339

37%

בגרות
פלסטינית
הומנית
N=781
עובדים כיום

לא עבדו בחצי השנה האחרונה )או הפסיקו במשבר הקורונה(
הפסיקו לעבוד לפני יותר מחצי שנה
לא עבדו כלל בחמש השנים האחרונות
לא עבדו מעולם

במחקר בחנו אם יש קשר בין מסלול הבגרות שלמדו הצעירים ובין מצב התעסוקה שלהם
כיום .מהנתונים עולה כי בקרב בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית ,אין הבדל בין בוגרי
המסלול ההומני והריאלי בכל הנוגע ליציאה לעבודה .בשני המקרים  51%ממשיבים ציינו
כי לא עבדו מעולם ,וכ־ 38%ציינו כי הם עובדים כיום.
לעומת זאת ,בקרב בוגרי תוכנית הלימודים הישראלית ההתפלגות שונה לגמרי — 66%
עובדים כיום ,ורק  18%לא עבדו מעולם .כפי שצוין לעיל ,מעט מאוד בוגרי התוכנית
הישראלית השיבו על הסקר ,לכן התוצאה אינה מובהקת; אך כיוון שמדובר בממצא חשוב,
אנו מציגים אותו כאן ,בזהירות הנדרשת.
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ג .3.הקשר בין מיקום המוסד האקדמי להשתלבות בשוק העבודה
בקבוצת המיקוד עלתה הטענה שכדי להשתלב בשוק העבודה רצוי ללמוד באוניברסיטה
ישראלית .נבחן את הטענה הזו על פי ממצאי הסקר 566 .משיבים השיבו כי למדו במוסד
לימודים פלסטיני ,בירושלים או בגדה .יש לציין כי זהו מקור המידע המקיף הראשון על
מצבם התעסוקתי של בוגרים אלו ועל תחום הלימודים שלהם.
עבודה כיום לפי מיקום מוסד הלימודים האקדמי

9%

15%

77%

3% 7% 6%

44%

ממצאים

41%

מוסד ישראלי
N=96

מוסד פלסטיני
N=566

עובדים כיום
לא עבדו בחצי השנה האחרונה )או הפסיקו במשבר הקורונה(
הפסיקו לעבוד לפני יותר מחצי שנה
לא עבדו כלל בחמש השנים האחרונות
לא עבדו מעולם

מהסקר עולה כי קיים קשר חזק בין מיקום מוסד הלימודים להשתלבות בשוק העבודה.
בקרב בוגרי מוסדות אקדמיים ישראליים —  77%עובדים כיום ,לעומת  44%בקרב בוגרי
מוסדות אקדמיים פלסטיניים .כמו כן 41% ,מבוגרי המוסדות האקדמיים הפלסטיניים לא
עבדו מעולם.
בקבוצת המיקוד העידו רבים מהמשתתפים כי לימודים במוסד אקדמי ישראלי מגדילים
את אפשרויות התעסוקה ,ואחד הנוכחים אף ציין כי ״התואר באוניברסיטאות הפלסטיניות
כמעט לא מועיל״ ,לדבריו — ״התרבות של המוסדות הערביים שונה מזו של המוסדות
הישראליים .במוסדות ישראליים יש יותר הדרכה .בוגר האוניברסיטה העברית יוצא
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עם יותר כישורים ,הזדמנויות ויכולות .הסיוע והמלגות שמוצעים לסטודנטים במוסדות
הישראליים ,מעודדים מאוד את התלמידים לעבוד ולהתפתח במהלך הלימודים״.
חשוב לומר כי העובדה שיש קשר בין מיקום המוסד האקדמי למידת ההשתלבות בשוק
העבודה אינה מצביעה בהכרח על סיבתיות .ייתכן כי ההחלטה ללמוד במוסד הישראלי
נובעת מהרצון להשתלב בשוק העבודה ,כלומר — הצעירים שהולכים ללמוד במוסד
ישראלי עושים זאת מראש מתוך שאיפה להשתלב בשוק העבודה הישראלי ,ולפיכך הם
גם אלו שבסופו של דבר משתלבים בו יותר.

ג .4.הקשר בין השכלה גבוהה להשתלבות בשוק העבודה
כאשר בוחנים באופן כללי את הקשר בין השכלה גבוהה להשתלבות בשוק העבודה עולים
הבדלים משמעותיים בין הגברים לנשים.
עבודה כיום לפי רמת ההשכלה

3

77%

11% 2% 6% 4%

ללא השכלה גבוהה
נשים

49%

22%

3%6% 7%

10% 6% 2%

35%

60%

בעלות השכלה גבוהה

ללא השכלה גבוהה
גברים

17%

4% 7% 3%

69%

בעלי השכלה גבוהה

עובדים כיום
לא עבדו בחצי השנה האחרונה )או הפסיקו במשבר הקורונה(
הפסיקו לעבוד לפני יותר מחצי שנה
לא עבדו כלל בחמש השנים האחרונות
לא עבדו מעולם

 3בעלי השכלה גבוהה = תואר ראשון ומעלה.
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אצל הנשים ,תואר ראשון ומעלָה מעלֶה באופן ניכר את מידת ההשתלבות בשוק העבודה.
 77%מהנשים ללא השכלה גבוהה לא עבדו מעולם ,ורק  11%מהן עובדות כיום .לעומתן,
 49%מהנשים בעלות השכלה גבוהה לא עבדו מעולם ,ו 35%-עובדות כיום.
אצל הגברים ,השפעת רמת ההשכלה על השילוב בשוק העבודה שולית ,ונמצאו שיעורי
מועסקים דומים בקרב בעלי השכלה גבוהה ובקרב חסרי השכלה גבוהה.

ג .5.הקשר בין הכשרה מקצועית להשתלבות בשוק העבודה
האם ההכשרה המקצועית סייעה לך למצוא עבודה בתחום?
53%

60%
50%

ממצאים

40%
30%
17%

21%

20%

8%

עוד לא סיימתי
את הלימודים

10%

לא

כן ,בזכות ההכשרה
מצאתי עבודה,
אבל לא בתחום
שלמדתי

כן ,בזכות
ההכשרה מצאתי
עבודה בתחום
שלמדתי

0%

כפי שהוצג בסוף סעיף ב ,1.רק  12%מהגברים ו־ 9%מהנשים למדו בקורסי הכשרה
מקצועית .עם זאת ,מהנתונים עולה כי ההכשרות המקצועיות סייעו לאלו שעברו אותן
להשתלב בשוק העבודה .יותר ממחצית מהתושבים הצעירים (גברים ונשים) שלמדו קורסי
הכשרה מקצועית ציינו שההכשרה סייעה להם למצוא עבודה בתחום שלמדו ,ועוד 21%
ציינו כי בזכות ההכשרה מצאו עבודה ,אך בתחום אחר.
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ד .השתלבות בתעסוקה איכותית
ד .1.הקשר בין מיקום המוסד האקדמי ובין תחום הלימוד
התפלגות תחומי הלימוד לפי מיקום המוסד (מתוך בעלי ההשכלה הגבוהה)

5%

2%
2%
2%

3%

8%
7%
8%
10%

16%

12%

26%
32%

21%

28%

5%

מקצועות ההייטק
פסיכולוגיה

0%

עבודה סוציאלית
מדעי הטבע
כלכלה ,מנהל עסקים וסטטיסטיקה
מקצועות הרפואה והבריאות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חינוך והוראה
מדעי הרוח

מוסד ישראלי

מוסד פלסטיני בגדה או באזור ירושלים

כפי שניתן לראות בתרשים ,רוב בעלי ההשכלה הגבוהה במזרח ירושלים למדו מדעי הרוח
וחינוך ,ללא תלות במיקום מוסד הלימודים — ישראלי או פלסטיני.
הלומדים במוסדות אקדמיים ישראליים למדו יותר מקצועות ריאליים ( 16%מהלומדים
במוסד ישראלי ,לעומת  9%בקרב הלומדים במוסד פלסטיני) וכן יותר מקצועות הייטק
( 5%מהלומדים במוסד ישראלי ,לעומת  2%מהלומדים במוסד פלסטיני).
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ד .2.הקשר בין תחום הלימוד להשתלבות בשוק העבודה
עבודה כיום במקצועות לימוד נבחרים
100%

מקצועות ההייטק
87%

13%
30%

61%

7% 1%

35%

מדעי הטבע
מקצועות הרפואה והבריאות

13%

4% 6%

42%

חינוך והוראה

7%

3% 11%

41%

מדעי הרוח

38%

4% 5% 7%

52%
72%

32%
4% 5% 4%

עבודה סוציאלית
15%

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
עובדים כיום

לא עבדו בחצי השנה האחרונה )או הפסיקו במשבר הקורונה(

ממצאים

הפסיקו לעבוד לפני יותר מחצי שנה
לא עבדו כלל בחמש השנים האחרונות
לא עבדו מעולם

מנתוני הסקר עולה שתחום הלימודים משפיע על ההשתלבות בשוק העבודה .בקרב
הצעירים תושבי מזרח ירושלים ,ישנם מעט בוגרים בעלי השכלה ריאלית ,אך כמעט
כל הבוגרים הללו השתלבו בשוק העבודה .כל המשיבים שלמדו את מקצועות ההייטק
עובדים כיום ( ,)100%וכך גם כמעט כל בוגרי מדעי הטבע ( )87%ורוב בוגרי מקצועות
הרפואה (.)61%
רוב הצעירים בעלי השכלה גבוהה למדו מדעי הרוח ,חינוך והוראה ,וכן מקצועות הומניים
כמו סוציולוגיה ועבודה סוציאלית ,ורובם לא עובדים כיום 72% .מבוגרי לימודי סוציולוגיה
לא עבדו מעולם ,וכך גם  52%מבוגרי לימודי עבודה סוציאלית.
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ד .3.הקשר בין השכלה לשכר
בתחום התעסוקה מקובל להניח כי ישנה תשואה להשכלה ,כלומר שככל שההשכלה
גבוהה יותר ,כך היא מִתרגמת לעלייה בשכר .כיוון שהסקר הנוכחי עוסק בצעירים בלבד,
ייתכן שרכישת השכלה תתורגם רק בהמשך השנים לעלייה בשכר ,מאחר שאין התייחסות
בנתונים אלו לרכיב הוותק.
שכר ברוטו לחודש בקרב גברים ,לפי רמת ההשכלה
1%
2%
14%

מעל ל 14,000-ש“ח
 14,000-10,001ש“ח

12%

17%
16%

 10,000-7,501ש“ח

16%

21%

 7,500-6,001ש“ח

15%
15%

 6,000-5,001ש“ח

15%
15%

 5,000-4,001ש“ח
13%

12%

 4,000-3,001ש“ח
6%

4%
3%

20%

 3,000-2,001ש“ח
2%

10%
בעלי השכלה גבוהה

עד  2,000ש“ח
0%

ללא השכלה גבוהה

מנתוני הסקר עולה כי בקרב גברים צעירים ממזרח ירושלים ,שכרם הממוצע של בעלי
ההשכלה הגבוהה נע בטווח רחב שבין  5,000ש״ח ל־ 10,000ש״ח לחודש ,בדומה
לשכרם הממוצע של חסרי ההשכלה הגבוהה .כלומר ,בקרב הגברים לא נראה שיש קשר
בין רכישת השכלה גבוהה לגובה השכר.
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שכר ברוטו לחודש בקרב נשים ,לפי רמת ההשכלה
1%
1%

מעל ל 14,000-ש“ח

3%
2%

 14,000-10,001ש“ח

14%
13%
18%

 10,000-7,501ש“ח
 7,500-6,001ש“ח

16%
10%
12%

 6,000-5,001ש“ח

12%

26%

 5,000-4,001ש“ח

19%
20%

 4,000-3,001ש“ח
12%

30%

בעלות השכלה גבוהה

עד  2,000ש“ח

2%

10%

ממצאים

8%

10%
20%

 3,000-2,001ש“ח

0%

ללא השכלה גבוהה

בקרב הנשים ,נראה שבדרגות השכר הנמוכות יותר 3,000 ,ש״ח עד  6,000ש״ח בחודש,
יש יותר נשים בעלות השכלה גבוהה מאשר נשים חסרות השכלה גבוהה .וככל שעולים
בדרגות השכר ,החל מ־ 6,000ש״ח והלאה ,ישנן יותר נשים חסרות השכלה גבוהה מאשר
בעלות השכלה גבוהה .כלומר ,לפי נתוני הסקר נראה כי השכלה גבוהה משפיעה בצורה
שלילית על שכרן של הנשים.
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ה .התאמה בין מקצוע הלימוד למשלח היד
כדי לאפיין את ההון האנושי במזרח ירושלים ולהבין אם קיים כשל שוק בכך שאין הקצאה
יעילה של כוח אדם למקצועות הרלוונטיים — חשוב לבחון אם בעלי מיומנויות שנרכשו
במערכת ההשכלה הגבוהה אכן מיישמים אותן במקצוע שהם עובדים בו.
בסעיפים הקודמים בחנו אילו מקצועות למדו הצעירים ממזרח ירושלים ,ובסעיף זה נבחן
באילו משלחי יד 4עוסקים צעירים אלו.
מועסקים כיום לפי משלחי יד עיקריים ומגדר
0.5%

16.3%
7.8%
8.3%
16.0%

עובדי מכירות
שירותים אישיים

7.6%
0.5%

6.5%
4.5%

0.8%

6.7%
4.0%
28.9%
7.5%

גברים

עובדים בבנייה

נהגים
עוזרים בהכנת מזון
פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים

3.1%

תחום ההוראה

3.0%

תחום הבריאות

0.9%
2.9%

מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות ,שיווק ופיתוח

1.7%
2.9%

עובדי ניקיון

2.9%
2.7%

בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמִנהל

0.5%
2.7%

פועלים בלתי מקצועיים

1.1%
2.6%

הנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע

נשים

 4משלח יד — מונח המתייחס לעבודה שהמועסק מבצע במקום עבודתו ,בלי להתחשב במקצוע שלמד,
אם אינו עוסק בו .ראו פירוט משלחי היד בנספח א .משלח היד ״שירותים אישיים״ כולל ,למשל ,עובדים
במקצועות הטיפוח ,משק הבית ומלצרות.
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משלחי היד העיקריים של הגברים הערבים הצעירים הם בניין ( ,)16%מכירות ()8%
ושירותים אישיים ( .)8%משלחי היד העיקריים של הנשים הערביות הצעירות הם בתחום
ההוראה ( )29%השירותים האישיים ( ,)16%וכן בתחומי המכירות ( )8%והבריאות (.)7%
מעט מאוד תושבים עובדים בהייטק ובמקצועות אחרים המוגדרים כ״תעסוקה איכותית״.
האם המקצוע שלך קשור לתחום שלמדת? (בקרב עובדים בעלי השכלה גבוהה או
תעודה מקצועית)
80%
70%
52%
45%

40%

לא קשור בכלל

30%

ממצאים

8%

50%
40%

27%
12%

60%

20%
9% 8%
לא כל כך קשור
נשים

10%
קצת קשור

קשור מאוד

0%

גברים

רוב הצעירים העובדים ציינו כי המקצוע שהם עוסקים בו קשור לתחום שלמדו52% .
מהגברים ו־ 45%מהנשים השיבו כי המקצוע שלהם קשור מאוד לתחום אותו שלמדו,
ו־ 27%מהגברים ו־ 40%מהנשים השיבו כי המקצוע שלהם קשור מעט לתחום שלמדו.
מעבר לכך ,בנתוני הסקר ניתן להצליב ישירות בין תחום הלימודים של המשיבים לבין
משלח היד שלהם .עם זאת ,מבחינה סטטיסטית יש קושי בבדיקה זו ,כיוון שמספר
המשיבים בכל תא קטן מאוד .אך אם מתמקדים בתאים שהשיעורים בהם הם הגבוהים
ביותר ,ניתן לקבל תמונה כללית על הקשר בין תחום הלימודים לבין מקצוע העבודה.
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מקצוע עבודה לפי תחום לימוד
רפואה
ובריאות
n=79

מקצועות
ההייטק
n=21

חינוך
והוראה
n=143

מדעי
הרוח
n=186

סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
n=58

בריאות

58%

15%

3%

1%

1%

הייטק

5%

62%

1%

2%

0%

הוראה

1%

9%

23%

18%

4%

אקדמאים אחרים

2%

5%

8%

9%

5%

עובדי כפיים ובניין

0%

5%

5%

5%

1%

שירותים

2%

5%

7%

9%

7%

לא עובדים

32%

0%

54%

55%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

מקצוע
עבודה

סך הכול

תחום
לימוד

 בקרב המשיבים שלמדו מקצועות רפואה ובריאות 58% ,עובדים כיום בתחום שלמדו,
 10%עובדים בתחומים אחרים ו־ 32%לא עובדים כלל.
 בקרב המשיבים שלמדו מקצועות הייטק 62% ,עובדים בתחום ההייטק 38% ,עובדים
בתחומים אחרים ו־ 0%לא עובדים כלל.
 בקרב המשיבים שלמדו חינוך והוראה 23% ,עובדים בתחום שלמדו 23% ,עובדים
בתחומים אחרים ו־ 54%לא עובדים כלל.
 רוב בוגרי מדעי הרוח אינם עובדים כלל ( ,)55%מעטים מועסקים כיום בהוראה (,)18%
והיתר עובדים בתחומים אחרים (.)27%
 בקרב בוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה —  82%לא עובדים כלל.
ניתן לראות שאף שרוב הצעירים העובדים (שהם בעלי השכלה גבוהה או תעודה מקצועית)
השיבו כי הם עובדים במקצוע שלמדו ,כאשר הצלבנו בין המקצועות ובין תחומי העיסוק
של אותם צעירים גילינו תמונה שונה ,ולפיה רוב הצעירים אינם עובדים במקצוע שלמדו.
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ההנחה היא שהפער בין התשובה לבין מציאות נובע ממגבלה מוכרת בסקרים — נטייתם
של נסקרים לענות תשובות אופטימיות יותר מן המציאות.
מנתוני הסקר עולה כי תושבים צעירים רבים למדו באקדמיה מדעי הרוח או חינוך והוראה,
אך רובם אינם עובדים כלל או אינם עובדים במקצוע שלמדו .לעומת זאת ,ישנם פחות
צעירים שבוחרים ללמוד את המקצועות הריאליים ,אך בוגרים אלו משתלבים בשיעורים
גבוהים יותר בשוק העבודה בתחום הלימודים ,ואלו גם מקצועות איכותיים יותר ,שתנאי
העבודה בהם טובים והשכר גבוה.

ממצאים

הקושי למצוא עבודה לאחר לימודים הומניים באקדמיה הוא נושא שעלה רבות גם בקבוצות
המיקוד:
״רוב ההזדמנויות הן עבודה כמורים ,וזה לא התחום שלי .וההזדמנויות ברשות
הפלסטינית הן בשכר נמוך״.
״אבא שלי הוא קבלן בניין ,וכל העובדים שלו משכילים ,אבל לא מצאו עבודה .אני
כרגע לומד משפטים ,ויש לחץ חברתי לעזוב ולהמשיך לעבודה עם אבי ,כי שוק
העבודה מלא״.
״למדתי מדעים פיננסיים ובנקאות בביר זית .כשסיימתי את לימודיי הזדעזעתי לראות
ששוק העבודה דורש שימוש רק בשפה העברית ,והסיכוי היחיד שלי היה לעבוד
בבנק .ולא הייתי בטוח בזה ,לא מבחינה דתית ולא מהאמונה האישית ,ולא נוח לי
להיות באווירת הבנק .המשכתי לעשות קורסי עברית ,ולצערי הקורסים לא מספיקים
ללימוד שפה ,והתחלתי לעבוד בחנות בגדים״.

ו .חסמים להשתלבות בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה איכותית
בפרט
בספרות המחקר קיים ידע נרחב על החסמים העומדים בפני האוכלוסייה הערבית בישראל
בבואה להשתלב בשוק העבודה בתעסוקה איכותית ,ועל החסמים העומדים בפני נשים
ערביות בבואן להשתלב בשוק העבודה בכלל .החסמים המרכזיים המוזכרים בהקשר זה
הם רמת השכלה נמוכה ,לימודי השכלה גבוהה במקצועות עם אופק תעסוקתי נמוך ,תרבות
המעודדת הישארות נשים בבית ,מחסור במעונות יום ,ריחוק גאוגרפי ממקומות העבודה,
תשתיות לקויות ונגישות תחבורתית מוגבלת ,אפליה ואי־ידיעת השפה העברית (אברהם,
 ;2021ישיב וקסיר ;2018 ,סער ;2021 ,קריל ועמרייה ;2019 ,שטיינר ;2013 ,שתיווי,
 .)2010בקרב תושבי מזרח ירושלים מוכר חסם מרכזי נוסף — היעדר הכרה בתעודות
ממוסדות מחוץ לישראל (רמון.)2017 ,
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בסקר התבקשו המשיבים לענות על שאלות שמטרתן לאתר את החסמים הסובייקטיביים,
כפי שהתושבים הצעירים במזרח ירושלים חווים אותם ,בכל הנוגע להשתלבות בשוק
העבודה.
מה גרם לך לבחור את מקום העבודה הנוכחי שלך? (אפשרות בחירה מרובה)

34%

24%

עבודה בתחום שלמדתי
19%
18%

שכר או תנאים
15%
14%

17%

זה מקצוע שמעניין אותי
זה מה שמצאתי  /אין לי אפשרות אחרת

12%
8%
8%
8%

שיקולים משפחתיים  /עבודה בעסק משפחתי
5%

שיקולים חברתיים

4%
5%

קידום או דרגה

4%
3%
נשים

קרבה לבית

גברים

התשובות לשאלה ״מה גרם לך לבחור את מקום העבודה הנוכחי שלך?״ היו דומות בקרב
הגברים והנשים .שלוש הסיבות המרכזיות שצוינו הן עבודה בתחום הלימודים (34%
מהנשים ו־ 24%מהגברים) ,תנאי העבודה והשכר ( 19%-18%מהנשים והגברים) ועניין
במקצוע (.)15%-14%
שיקולים תרבותיים ,משפחתיים וחברתיים צוינו על ידי משיבים מעטים ( 8%-5%מהנשים
והגברים) וכך גם השיקול של קרבה לבית (.)4%-3%
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מדוע עזבת את מקום העבודה האחרון?
19%

עזבתי כי לא הייתי מרוצה מתנאי העבודה

10%

19%

עזבתי לצורך טיפול במשק בית ,בילדים או בבן משפחה

4%
11%

17%
14%
15%

עזבתי מסיבות בריאותיות

9%
9%

יצאתי לחל“ת בשל הקורונה

9%

פוטרתי בשל צמצומים או סיבות שקשורות למקום העבודה

8%

עזבתי לטובת לימודים

7%
5%
7%
7%
4%
8%

עזבתי כי העבודה לא התאימה לכישורים

פוטרתי בשל הקורונה

4%
2%
3%
גברים

עזבתי לצורך שהייה בחוץ לארץ

ממצאים

8%

פוטרתי מסיבות אחרות

חוזה העבודה הסתיים ,כולל עבודה עונתית
נשים

כאשר נשאלו המשיבים (שאינם עובדים כיום ,אך עבדו בעבר) מדוע עזבו את מקום
העבודה ,נמצאו הבדלים משמעותיים בין הגברים והנשים .בקרב הגברים הסיבות היו
קשורות בעיקר לעבודה עצמה ולקידום מקצועי — הפסקה בשל יציאה לחל״ת (,)17%
עזיבה לטובת לימודים ( )15%ופיטורים .ואילו בקרב הנשים הסיבות העיקריות היו עזיבה
בשל תנאי עבודה לא מספקים ( )19%וכן סיבות אישיות ומשפחתיות ,כמו טיפול במשק
הבית ובילדים ( )19%וסיבות בריאותיות (.)11%
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חשבו על חבר או על קרוב משפחה שמחפש עבודה .מהם ,לדעתכם ,שלושת החסמים
המרכזיים שמקשים עליו להשתלב בשוק העבודה?
התפלגות התשובות בקרב הגברים
47%

היעדר ניסיון תעסוקתי

38%

גזענות ואפליה מצד המעסיקים היהודים

32%

מחסור בנטוורקינג

26%

שליטה נמוכה בעברית

25%

היעדר מידע על משרות פנויות

24%

סיבות ביטחוניות

21%

הבדלים תרבותיים ודתיים

20%

חוסר רצון לעבוד רחוק מהבית והשכונה

19%

שליטה נמוכה באנגלית

17%

היעדר נגישות למקומות עבודה  -היעדר תחבורה/קושי בניידות

16%

קושי לעבור ראיונות וחוסר ביטחון עצמי

9%
5%

חוסר היכרות עם שוק העבודה הישראלי ועם תהליכי חיפוש עבודה
)כתיבת קורות חיים ,הכנה לריאיון עבודה וכו‘(
לא מכירים בתעודה בישראל

החסמים המרכזיים שציינו הגברים הם היעדר ניסיון תעסוקתי ( ,)47%גזענות ואפליה
( ,)38%מחסור בנטוורקינג ( )32%ושליטה נמוכה בשפה העברית (.)26%
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התפלגות התשובות בקרב הנשים
53%

היעדר ניסיון תעסוקתי

31%

גזענות ואפליה מצד המעסיקים היהודים

30%

שליטה נמוכה בעברית

25%

שליטה נמוכה באנגלית

24%

מחסור בנטוורקינג

24%

היעדר מידע על משרות פנויות

22%

חוסר רצון לעבוד רחוק מהבית והשכונה

21%

הבדלים תרבותיים ודתיים

21%

סיבות ביטחוניות

17%

היעדר נגישות למקומות עבודה  -היעדר תחבורה/קושי בניידות

ממצאים

17%

קושי לעבור ראיונות וחוסר ביטחון עצמי

חוסר היכרות עם שוק העבודה הישראלי ועם תהליכי חיפוש עבודה
)כתיבת קורות חיים ,הכנה לריאיון עבודה וכו‘(

10%
5%

לא מכירים בתעודה בישראל

בקרב הנשים ,נמצאו חסמים מרכזיים דומים לאלו שציינו הגברים — היעדר ניסיון
תעסוקתי ( ,)53%גזענות ואפליה ( ,)31%שליטה נמוכה בשפה העברית ( )30%ומחסור
בנטוורקינג ( ,)24%אך גם חסם מרכזי נוסף ,שדורג במקום גבוה :שליטה נמוכה בשפה
האנגלית (.)25%
ניתן לראות כי המשיבים לסקר לא ציינו את החסמים התרבותיים או את הבעיות של
נגישות והכרה בתעודות כחסמים מרכזיים — וזאת בניגוד למתואר בספרות המחקר .עם
זאת ,החסמים התרבותיים קיבלו ביטוי בקבוצות המיקוד .בקבוצות תיארו הנשים חסמים
הנוגעים לקשרים חברתיים ,למחסור בכישורים מתאימים (כגון כישורים טכנולוגיים),
אך גם לא מעט חסמים תרבותיים ומגדריים ,כגון סוגיות של ביטחון עצמי ,התמודדות
עם תפיסה סטראוטיפית על נשים עם חיג׳אב ,שעות עבודה ארוכות שאינן מתאימות
לאימהות ,קושי בשילוב עבודה עם חיי משפחה והיעדר תמיכה חברתית ביציאת נשים
לעבודה.
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נשרטט להלן שישה חסמים מרכזיים להשתלבות צעירים תושבי מזרח ירושלים בשוק
העבודה ,כפי שעלו מספרות המחקר ומממצאי הסקר וקבוצות המיקוד.

ו 1.חסם מגדרי־תרבותי
מהנתונים שהוצגו לאורך המחקר עולים פערים משמעותיים בין גברים לנשים במזרח
ירושלים בכל הנוגע להשתלבות בשוק העבודה .שיעורי כוח העבודה של נשים ערביות
בירושלים נמוכים במיוחד ( ,)21%הן בהשוואה לגברים ערבים בירושלים ( )67%הן
בהשוואה לנשים ערביות בישראל ( )38%ולנשים יהודיות בירושלים ( .)80%כמו כן ,אף
על פי שהנשים במזרח ירושלים משכילות בשיעורים גבוהים יותר מן הגברים —  69%מהן
לא עבדו מעולם (לעומת  21%בלבד בקרב הגברים).
בקבוצת המיקוד לנשים צעירות ממזרח ירושלים השתתפו נשים עובדות לצד נשים שאינן
עובדות .מהקבוצה עלתה אמירה ברורה ולפיה החסם המגדרי־תרבותי הוא חסם מרכזי
בכל הנוגע להשתלבות בשוק העבודה .מדברי המשתתפות עלה כי מגיל צעיר הן מקבלות
מסרים ולפיהן שוק התעסוקה אינו מתאים לנשים:
״אין ביטחון תעסוקתי .אני לא נשואה ,אבל הרגשתי שאין ביטחון תעסוקתי בשום
עבודה ,הרגשתי שאפשר לוותר עליי ברגע שאני מתחתנת או הופכת להיות אימא ,וזה
דבר מפחיד עבורי״.
רוב הנשים העידו כי ״להיות אימא״ מגביל את האפשרות לצאת לעבוד ,וישנה ציפייה
חברתית שאימא תישאר בבית לגדל את ילדיה .אחת המשתתפות ,בעלת תואר בחשבונאות,
סיפרה:
״בהתחלה היה לי זמן וכוח ,אך כשהתחתנתי ונהיו לי ילדים הפסקתי לעבוד ,כי
אין תמיכה מהחברה ולא מהבעל או מהמשפחה .שעות העבודה ארוכות מאוד ,ואין
תמיכה .הרגשתי שוויתרתי על החלומות הגדולים שלי כדי לשמור על הבית והילדים.
אני כרגע לא מצליחה למצוא את עצמי .אני מאוד כועסת על זה שאני רק עקרת בית.
אני חולמת שיהיה לי משהו מיוחד לעשות ,אבל אני יודעת שעכשיו זה לא יקרה ,יש
לי שלושה ילדים .אולי אלך לעבוד כמורה ,ותהיה לי עבודה יציבה בעתיד״.
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ו 2.מחסור במעונות יום
מחסור במסגרות טיפול לגיל הרך הוא אחד החסמים הבולטים העומדים בפני נשים
ביציאתן לעבודה (שתייווי.)2010 ,
בסקר שנערך עבור המחקר הנוכחי ,כאשר הנשים נשאלו ״מדוע עזבתן את מקום העבודה
האחרון?״ 19% ,מהן השיבו כי עזבו בשל טיפול במשק בית ,בילדים או בבן משפחה
(לעומת  4%מהגברים שהצביעו על סיבה זו) .כאשר נשאלו הגברים בקבוצת המיקוד
מהי דעתם בכל הנוגע ליציאת נשים לעבודה — נשמעו דעות שונות .עבור חלק מהגברים
מסגרת לגיל הרך כלל לא נתפסה כאפשרות (״מי יגדל את הילדים אם הנשים עובדות?״),
ואילו אחרים לא הביעו התנגדות עקרונית ,אך הדגישו שהמחסור במעונות לגיל הרך הוא
הגורם המרכזי המקשה על נשים לצאת לעבוד.
בהמשך התבקשו המשיבים לסקר לענות על מספר שאלות הנוגעות למעונות היום.

52%

ממצאים

באיזו מסגרת יום נמצאים ילדיך (בני ?)3-0
60%
50%
40%
30%
18%
8%

9%

אצל סבתא
או קרוב
משפחה אחר

אצל מטפלת
פרטית

20%

13%

10%
במעון או
משפחתון
פרטי

במעון או
משפחתון
בפיקוח המדינה

לא נמצא במסגרת
)נשאר בבית,
עם אימא(

0%

מהסקר עולה כי רוב הילדים ( )52%לא נמצאים במסגרת ,ונשארים בבית ,עם אימם .רק
מיעוט מהילדים נמצא במסגרות —  18%במעון בפיקוח המדינה ו־ 13%במסגרת פרטית.
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כדי להבין מהם כלי המדיניות שניתן להפעיל כדי להתמודד עם חסם זה ,שאלנו את
ההורים אם יכניסו את ילדם למסגרת בפיקוח ובסבסוד של המדינה.
אם ייפתח בשכונתך מעון בפיקוח ובסבסוד המדינה (לבני  ,)3-0האם תשקול לרשום
את ילדך למסגרות כזו?
(מבין אלו שהשיבו שהילד אינו נמצא כיום במסגרת)
80%
70%

64%

60%
50%

36%

40%
30%
20%
10%

בטוח או חושב שלא

בטוח או חושב שכן

0%

שיעור לא מבוטל ( )36%מההורים שילדם אינו נמצא כיום במסגרת השיבו כי ישקלו
לשלוח את הילד למעון מסובסד ומפוקח בשכונה ,אם אכן תיפתח מסגרת כזו .יתר
ההורים —  — 64%השיבו כי ככל הנראה לא ירשמו את הילד למעון מסוג זה .ההנחה היא
כי הסירוב נובע מנורמות תרבותיות ומהתנגדות אידיאולוגית לשלוח את הילדים למסגרת
בפיקוח המדינה .יש לציין כי בשאלה זו לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין תשובות
הנשים והגברים.

ו 3.נגישות ותשתיות
כפי שמתואר בספרות המחקר ,אחד החסמים המשמעותיים ליציאה לשוק העבודה הוא
היעדר נגישות תחבורתית .במזרח ירושלים תשתיות הכבישים לקויות ,ישנו עומס תנועה
כבד ברוב שעות היום ,התחבורה הציבורית אינה יעילה ,ובמקרים רבים התושבים נדרשים
לעבור דרך מחסומים ומעברים ביטחוניים כדי להגיע למקום העבודה.
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כפי שהוצג בתחילת סעיף ו ,המשיבים בסקר לא ציינו את בעיית הנגישות כאחד החסמים
הבולטים להשתלבות בשוק העבודה (רק  17%מהמשיבים ציינו זאת כחסם מרכזי) .עם
זאת ,בקבוצת המיקוד עלתה בעיית הנגישות כמכשול לעבודה במערב ירושלים ,בעיקר
בשל היעדר חיבוריות תחבורתית בין מזרח העיר למערבה.
בדרך כלל כמה זמן (בדקות) לוקח לך להגיע למקום עבודתך העיקרי?
40%

26%
23%

27%

30%
25%

26%

20%

20%

14%
10% 10%

ממצאים

16%

10%

3%
0%
מעל
שעה וחצי

שעה עד
שעה וחצי

 45דקות
עד שעה

רבע שעה
חצי שעה
עד  45דקות עד חצי שעה
נשים

עד
רבע שעה

0%

גברים

המשיבים התבקשו לציין כמה זמן הם נוסעים מביתם ועד מקום העבודה .מהתשובות עולה
כי רוב התושבים הצעירים במזרח ירושלים נוסעים לעבודה במשך רבע שעה עד  45דקות.
למעלה ממחצית מהנשים העובדות השיבו כי הן נוסעות לעבודה במשך עד חצי שעה;
כלומר ,רוב הנשים עובדות בקרבת אזור המגורים.
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איך אתם מגיעים למקום העבודה העיקרי? (ציינו  2-1אמצעי תחבורה עיקריים)
34%

41%

ברכב פרטי
23%
24%

באוטובוס

18%

ברגל

18%
11%
12%

בהסעה של מקום העבודה
5%
7%

50%

40%

30%
גבר

20%

10%

בטרמפ
2%
2%

במונית

1%
2%

באופניים/קורקינט

1%
0%

ברכבת קלה
0%

אישה

באשר לאמצעי התחבורה ,מהסקר עולה כי  41%מהגברים ו־ 34%מהנשים משתמשים ברכב
הפרטי כדי להגיע לעבודה .מלבד הרכב הפרטי ,נשים מגיעות לעבודה בשיעורים גבוהים
גם באוטובוס ( )23%וברגל ( .)24%לעומתן ,גברים משתמשים באמצעים אלו בשיעורים
נמוכים יותר ( 18%עבור כל אחד מהם) .בקרב גברים ונשים — השימוש ברכבת הקלה
כאמצעי הגעה לעבודה שולי עד אפסי.
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ו 4.שליטה בשפה העברית
שליטה נמוכה או היעדר שליטה בשפה העברית מוכרים כחסמים העיקריים העומדים בפני
5
השתלבותם של צעירים מזרח ירושלמיים בשוק העבודה הישראלי.
בסקר נשאלו המשתתפים מהי רמת השליטה שלהם בשפה העברית בדיבור ,בכתיבה
ובקריאה.
מהי רמת הדיבור שלך בעברית?
11%

24%
18%

100%

16%

80%

25%

60%

ממצאים

25%

40%

36%
26%

20%

7%

12%

נשים

גברים

לא יודע/ת בכלל

חלשה

בינונית

טובה

0%
טובה מאוד

התושבים הצעירים העידו כי רמת הדיבור שלהם בעברית טובה יחסית 48% .מהגברים
ציינו כי רמתם טובה או טובה מאוד ,וכך גם  33%מהנשים.
הגברים במזרח ירושלים יוצאים לעבודה בשיעורים גבוהים יותר ,ומועסקים יותר
במקצועות הכוללים אינטראקציה רבה עם אוכלוסייה יהודית ,וייתכן שהדבר משפיע על
ההבדלים בין המגדרים בכל הנוגע לרמת הדיבור בעברית.
 5להרחבה ראו :סער ,א׳ ( .)2021השתלבות תושבי מזרח ירושלים בשוק התעסוקה הישראלי :למידה
מהצלחות .מכון ירושלים למחקרי מדיניותhttps://jerusaleminstitute.org.il/publications/ .
successful-integration-into-israeli-employment-market/
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מהי רמת הכתיבה שלך בעברית?
100%

18%

29%

80%

32%
30%
27%

23%

15%

12%

9%

7%
נשים
לא יודע/ת בכלל

גברים
חלשה

בינונית

טובה

60%

40%

20%

0%
טובה מאוד

מהי רמת הקריאה שלך בעברית?
100%

19%

29%

80%

30%
31%
28%

60%

40%

23%
14%

10%

9%

7%
נשים
לא יודע/ת בכלל

50

גברים
חלשה

בינונית

טובה

20%

0%
טובה מאוד

רמת הכתיבה של התושבים בעברית נמוכה יותר מרמת הדיבור .רק  19%מהנשים ו־24%
מהגברים העידו שהם יודעים לכתוב בעברית ברמה טובה או טובה מאוד ,ו־ 29%מהנשים
העידו שהן כלל לא יודעות לכתוב בעברית.
רמת הקריאה בעברית גם כן נמוכה מאוד .רק  17%מהנשים ו־ 23%מהגברים העידו כי
הם יודעים לקרוא עברית ברמה טובה או טובה מאוד 29% .מהנשים העידו כי הן כלל לא
יודעות לקרוא בעברית.
נתונים אלו — המלמדים על שליטה נמוכה בעברית בקרב תושבי מזרח ירושלים ,ובאופן
ניכר יותר בקרב נשים — מלמדים על בעיית השפה כחסם מרכזי להשתלבות בתעסוקה
איכותית .בקבוצות המיקוד סיפרו התושבים הצעירים כי היעדר השליטה בשפה העברית
מצמצם את אפשרויות התעסוקה שלהם באופן משמעותי ,ולמעשה מוביל אותם לחפש
עבודה במקומות שבהם לא נדרשת אינטראקציה בשפה העברית.

ממצאים

האולפנים הפועלים במזרח ירושלים אמורים לתת מענה לקשיי השפה ,אך רוב המשיבים —
 61%מהגברים ו־ 54%מהנשים — העידו כי לא למדו עברית במסגרת קורס או אולפן.
האם למדת עברית במסגרת קורס או אולפן?
80%
70%

61%

60%

54%

50%
40%

30%

30%

23%
15% 16%

20%
10%

סירבו להשיב

לא

0%

כן
נשים

גברים
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כאמור ,מצב זה מגביל את אפשרויות התעסוקה של צעירים וצעירות במזרח ירושלים
ומהווה חסם משמעותי .נראה כי לא ניתן לשלב את תושבי מזרח ירושלים בתעסוקה
איכותית ,בדגש על תעסוקה מחוץ לגבולות מזרח העיר ,כל עוד רמת העברית שלהם
נותרת כה נמוכה.

ו 5.השכלה גבוהה והכרה בתעודות
מקובל לראות בהשכלה נמוכה חסם מרכזי להשתלבות בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה
איכותית בפרט .אך כפי שניתן לראות בממצאי הסקר ,רמת ההשכלה של התושבים
הצעירים במזרח ירושלים גבוהה יחסית ,ובכל זאת — רבים מהם אינם עובדים.
ממצאי הסקר מלמדים שאחד החסמים המרכזיים העומדים בפני אוכלוסייה זו בבואה
להשתלב בשוק העבודה קשור דווקא לבחירת מוסד הלימודים ומקצוע הלימודים.
רוב הצעירים בעלי ההשכלה הגבוהה למדו במוסדות אקדמיים פלסטיניים ( 85%מבעלי
ההשכלה הגבוהה) ,אך הם משתלבים בשוק העבודה בשיעורים נמוכים — רק 47%
מבוגרי מוסדות הלימוד הפלסטיניים עובדים כיום ,לעומת  92%בקרב בוגרי המוסדות
הישראליים.
כמו כן ,כמחצית מבעלי ההשכלה הגבוהה ( )49%למדו מקצועות שקשה יותר למצוא בהם
תעסוקה — כמו מדעי הרוח ,חינוך והוראה .רבים מבוגרי מקצועות אלו אינם עובדים כלל
או שהם עובדים בתחום אחר ולא בתחום שלמדו.
כפי שעלה במחקרה של סער ( ,)2021סיום הלימודים בבית הספר התיכון הוא נקודת זמן
קריטית להשפעה על עתידם המקצועי של תושבי מזרח ירושלים .בנקודת זמן זו הצעירים
בוחרים אם ללמוד לתואר ראשון ,ואם כן — היכן ובאיזה תחום להתמקד .בשל חוסר ידע
והיעדר הכוונה בשלב חשוב זה ,צעירים רבים מבזבזים שנים ארוכות בניסוי וטעייה עד
שהם מצליחים להבין מה מתאים להם ,ואילו תחומי לימודים יסייעו להם להשתלב בשוק
העבודה.
חסם נוסף הנוגע להשכלה הוא הבעיה של אי־הכרה בתעודות שהתקבלו ממוסדות
מחוץ לישראל .כפי שעולה ממחקרו של רמון ( ,)2017במהלך השנים החלה ישראל
להכיר בתעודות ממוסדות מחוץ לישראל במקצועות מסוימים ,אך גם כיום מדובר בחסם
משמעותי .המל״ג אינה מכירה במוסדות אקדמיים מסוימים ,כגון אוניברסיטת אל־קודס.
בוגרי מוסדות אלו אינם יכולים להשתלב בשוק העבודה בישראל ,ונדרשים ללמוד לימודי
השלמה ארוכים ומפרכים או לפנות לתעסוקה בתחום אחר.
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בקבוצות המיקוד עלה רבות הנושא של השפעת בחירת מוסד לימודים ותחום הלימודים
על אפשרויות התעסוקה .צעירים רבים סיפרו כי הלכו ללמוד באוניברסיטאות פלסטיניות
כדי לחסוך את הצורך בלימוד השפה העברית ,ולא ידעו מראש שהמשמעות היא שלא
יכירו להם בתעודות ,ושהם לא יוכלו להתקבל לעבודה בארץ בתחום שלמדו.

ו 6.אפליה
האפליה כחסם להשתלבות בשוק העבודה היא סוגיה שעלתה בספרות המחקר וכן בממצאי
המחקר הנוכחי .על פי שטיינר ( ,)2013אפליה על בסיס לאום היא אחד הגורמים ליצירת
פערים בין יהודים לערבים בשוק העבודה ,והפערים באים לידי ביטוי בשיעורי התעסוקה,
בתחומי התעסוקה וברמת ההכנסה.
במחקר הנוכחי ,כאשר המשיבים לסקר התבקשו לחשוב על חבר או קרוב משפחה שמחפש
עבודה ולציין מהם החסמים שלדעתם מקשים עליו להשתלב בשוק העבודה 38% ,מהגברים
ו־ 31%מהנשים ציינו ״גזענות ואפליה״ כחסם מרכזי.

ממצאים

עם זאת ,כאשר המשיבים נשאלו אם אי פעם הם עצמם הרגישו מופלים לרעה בקבלה
לעבודה ,כמחצית מהם העידו שלא הרגישו כך מעולם ,ורק  30%מהגברים ו־ 21%מהנשים
העידו על תחושת אפליה .יש לציין כי בשאלה זו נרשם שיעור גבוה של משיבים שסירבו
לענות.
האם אי פעם הרגשתם מופלים לרעה בקבלה לעבודה?
60%

51%

48%
31%

50%

30%
21%

18%

40%
30%
20%
10%

גברים

נשים
לא רלוונטי

לא

0%

כן
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בקרב המשיבים שהעידו כי חשו אפליה בקבלה לעבודה 31% ,עובדים בתחום השירותים
ו־ 30%עובדים בתחום הבנייה — שניהם מקצועות שמאופיינים באינטראקציה רבה,
יחסית ,עם אוכלוסייה יהודית.
התפלגות מקצוע העבודה בקרב המשיבים שציינו כי חשו אפליה בקבלה לעבודה
()n=287

5%

שירותים
עובדי כפיים ובניין
אקדמאים אחרים

31%

7%
9%

הוראה
הייטק

18%

בריאות

30%
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סיכום ותובנות
במחקר זה ביקשנו למפות ולאפיין את ההון האנושי של צעירים (בני  )35-18במזרח
ירושלים .ממצאי המחקר מספקים ,לראשונה ,תמונת מצב מקיפה על מאפייני ההשכלה
והתעסוקה של הצעירים במזרח העיר ,על הקשרים ביניהם ועל החסמים המקשים על
התושבים להשתלב בשוק העבודה בכלל ,ובתעסוקה איכותית בפרט.

מאפיינים כלליים :השכלה ותעסוקה
 התושבים הצעירים 6במזרח ירושלים משכילים יחסית ,ושיעור בעלי ההשכלה הגבוהה
מביניהם גבוה מהשיעור של בני גילם בקרב כלל ערביי ישראל.
 רוב הצעירים בעלי תעודת הבגרות הם בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית ,ורק
מעטים הם בוגרי תוכנית הלימודים הישראלית.
 שיעור התעסוקה של נשים ערביות צעירות בירושלים נמוך משיעור התעסוקה של
ערביות בישראל ,ואחוז גבוה מהנשים הצעירות המזרח ירושלמיות לא עבדו מעולם.
בקרב הנשים העובדות יש שיעור גבוה של עובדות במשרה מלאה.
 רוב הגברים הצעירים הערבים בירושלים עובדים ,ובשיעורים דומים לערבים בישראל.
הרוב המוחלט של הגברים העובדים — עובדים במשרה מלאה.
 רק רבע מהגברים השיבו כי הם נפגשים עם יהודים במקום עבודתם ,ובקרב הנשים
השיעורים נמוכים אף יותר.
 שכר הנשים המזרח ירושלמיות נמוך מאוד ,ועומד בממוצע על כ־5,000-3,000
ש״ח בחודש ,אף על פי שכאמור ,רובן עובדות במשרה מלאה .שיעור גבוה מהנשים
ציינו שעזבו את מקום עבודתן בשל תנאי העבודה.

 6הנתונים המובאים במחקר מתייחסים לצעירות וצעירות ,בגילי  ,35-18המתגוררים כיום במזרח ירושלים.
המונחים ״תושבים״ ו״צעירים״ מתייחסים לגברים ולנשים כאחד ,אלא אם מצוין במפורש אחרת.
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 .1הקשר בין השכלה לתעסוקה
 רוב בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית המשיכו ללימודים אקדמיים באוניברסיטאות
פלסטיניות .מחצית מבוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית לא עבדו מעולם.
 בקרב בעלי תעודת הבגרות ,רק מעטים הם בוגרי תוכנית הלימודים הישראלית ,ורובם
הלכו ללמוד באוניברסיטאות ישראליות 66% .מבוגרי תוכנית הלימודים הישראלית
השתלבו בשוק העבודה ועובדים כיום.
 בקרב בוגרי תוכנית הלימודים הפלסטינית ,לסוג הבגרות — הומנית או ריאלית —
לא הייתה השפעה על בחירת מיקום מוסד הלימודים או על מידת ההשתלבות בשוק
העבודה.
 צעירים שלמדו במוסדות אקדמיים ישראליים השתלבו בשוק העבודה בשיעורים
גבוהים ,ורובם עובדים כיום.
 צעירים רבים ציינו כי הלכו ללמוד באוניברסיטאות מחוץ לישראל מסיבות של נוחות
וכדי ״לדלג״ על מחסום השפה והתרבות ,אך לא ידעו שבחירה זו תשפיע באופן
מכריע על עתידם המקצועי .מן המחקר עולה החשיבות של חיזוק מערך ההכוונה
והחשיפה למסלולי הלימודים האקדמיים ולמשמעות הבחירה בהם — כבר בבית הספר
התיכון.
 הצעירים שלמדו מקצועות ריאליים באוניברסיטאות — השתלבו בשוק העבודה
בשיעורים גבוהים .עם זאת ,חלק הארי של הפונים ללימודי השכלה גבוהה לומדים
מקצועות הומניים ,כמו סוציולוגיה ,מדעי הרוח ועבודה סוציאלית ,ובוגרים אלו
מתקשים יותר להשתלב בשוק העבודה בכלל ,ובתחום שלמדו בפרט.
 בקרב אוכלוסיית המחקר נמצא כי השכלה גבוהה אינה מובילה בהכרח לשכר גבוה
יותר .בקרב הגברים הצעירים נראה שלהשכלה גבוהה אין השפעה על גובה השכר,
ובקרב הנשים ישנה תשואה שלילית להשכלה ,ונשים ללא השכלה גבוהה משתכרות
בממוצע יותר מעמיתותיהן בעלות ההשכלה הגבוהה .כפי שהעידו המשתתפים בקבוצת
המיקוד ,״השכלה טובה למוניטין ולמעמד ,אך לא לשכר״.
 מהסקר עלה כי השיקולים המרכזיים שמובילים את התושבים הצעירים לבחירת מקום
העבודה הם עניין ,תחום העבודה (בהתאם לתחום שלמדו) ושכר.
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חסמים להשתלבות בשוק העבודה
מן המחקר עלו מספר חסמים מרכזיים להשתלבות צעירים ממזרח ירושלים בשוק
העבודה:
 חסם מגדרי־תרבותי :אף שהנשים במזרח ירושלים משכילות יותר מן הגברים69% ,
מהן לא עבדו מעולם .כמו כן ,נשים ציינו כי הן לא מקבלות תמיכה מהסביבה הקרובה
בכלהנוגע לשילוב חיי משפחה ועבודה.
 מחסור במעונות יום 52% :מההורים העידו כי ילדיהם בגיל  3-0שוהים עם אימם
בבית ואינם נשלחים למסגרות יום.
 נגישות ותשתיות :מחסור בנגישות תחבורתית למערב ירושלים ולאזורי התעסוקה
מצמצם את אפשרויות הבחירה של תושבי מזרח ירושלים ומוביל אותם לעבוד בקרבת
מקום המגורים.

סיכום ותובנות

 שליטה בשפה העברית 60% :מהתושבים הצעירים העידו שאינם יודעים עברית כלל
או שרמת הדיבור שלהם בעברית נמוכה עד בינונית .מהמחקר עלה כי היעדר השליטה
בשפה העברית הוא אחד הגורמים המקשים ביותר על שילוב תושבי מזרח ירושלים
בשוק העבודה.
 השכלה הגבוהה והכרה בתעודות :התושבים הצעירים במזרח ירושלים משכילים
יחסית ,אך שיעור גבוה מהם לומדים מקצועות שאינם מובילים להשתלבות בשוק
העבודה ,כמו מדעי הרוח וחינוך 85% .מבעלי ההשכלה הגבוהה במזרח ירושלים למדו
במוסדות פלסטיניים; במקרים רבים מדינת ישראל אינה מכירה בתעודות שהתקבלו מן
המוסדות הללו ,ולכן הבוגרים אינם יכולים להשתלב בשוק העבודה בתחום שלמדו.
 אפליה 38% :מהגברים ו־ 31%מהנשים ציינו ״גזענות ואפליה מצד מעסיקים יהודים״
כאחד משלושת החסמים המרכזיים להשתלבות בשוק העבודה.
אנו קוראים לגופים הממשלתיים ,לעיריית ירושלים ולארגונים השותפים לדרך להשתמש
בנתונים ובתובנות שעלו מן המיפוי .מידע זה יוכל לסייע למיקוד המדיניות הממשלתית
והעירונית ,ולהתאמת התוכניות השונות לשוק התעסוקה המזרח ירושלמי ,לצורכי
התושבים הצעירים ולמענים הייחודיים הדרושים להם.
כמו כן ,אנו ממליצים לערוך מחקרי המשך כדי לאפשר העמקה בסוגיות שעלו במחקר
ולעקוב אחר השינויים והמגמות לאורך זמן.
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נספחים
7

נספח א :שאלון הסקר

מכון ירושלים למחקרי מדיניות עורך סקר נרחב בקרב תושבי מזרח ירושלים כחלק
מתוכנית לשיפור המצב הכלכלי והחברתי באזור .מטרת הסקר לשפר את סיכויי מציאת
העבודה ,ליצור התאמה טובה יותר בין הכישורים וההשכלה למקצוע העבודה ,לבחון שיפור
בתנאי העבודה של תושבי ירושלים המזרחית ולהבין את החסמים העומדים בפניהם בשוק
התעסוקה .כמו כן ,הסקר נותן למשיבים הזדמנות להביע את דעתם על המצב התעסוקתי,
על תנאי העבודה ועל השכר שלהם.
אנחנו מחויבים לסודיות מלאה של המידע ,כל מה שתאמר בריאיון ישמש רק לצורכי
המחקר ,בלי לציין את שמות המרואיינים.
*השאלות מנוסחות בלשון זכר ,אך מכוונות לגברים ולנשים כאחד.

חלק א׳ — מאפיינים סוציו־דמוגרפיים
קודם כל אשאל אותך כמה שאלות לגבי עצמך:
 .1מין (לא להקריא)
 .1.1זכר
 .1.2נקבה
 .1.3סירב להשיב
 .2שנת לידה

 7השאלון נכתב בעברית ותורגם לערבית .הנסקרים ענו עליו בערבית.
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 .3מצב משפחתי?
 .3.1רווק
 .3.2נשוי
 .3.3אלמן
 .3.4גרוש/פרוד
 ( .4אם ענה  )3.4-3.2באיזה גיל התחתנת? ____
 .5מה גיל הילדים שלך?
 .5.1אין לי ילדים
 .5.2ילד  1גיל:
 .5.3ילד  2גיל:
 .5.4ילד  3גיל:
 .5.5ילד  4גיל:
 .5.6ילד  5גיל:
 .5.7ילד  6גיל:
 .5.8ילד  7גיל:
 .6שכונת מגורים (בחירה מתוך רשימה סגורה)
 .7האם אתה:
 .7.1מוסלמי
 .7.2נוצרי
 .7.3אחר:
 .8מהי רמת הדתיות שלך?
 .8.1דתי מאוד
 .8.2דתי
 .8.3לא כל כך דתי
 .8.4לא דתי
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חלק ב׳ — השכלה ולימודים
עכשיו אשאל כמה שאלות על לימודים והשכלה
 .9מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת?
 .9.1תעודת סיום של בי״ס יסודי או חטיבת ביניים ,כולל את מי שלמד בתיכון ולא סיים
 .9.2תעודת סיום של בית ספר תיכון (שאינה תעודת בגרות)
 .9.3תעודת בגרות (ישראלית או פלסטינית)
 .9.4תעודת סיום של בי״ס על־תיכוני שאינה תעודה אקדמית
 .9.5תואר אקדמי ראשון  ,B.A.או תואר מקביל
 .9.6תואר אקדמי שני  ,M.A.או תואר מקביל כולל דוקטור לרפואה
 .9.7תואר אקדמי שלישי  ,Ph.Dאו תואר מקביל
 .9.8תעודה אחרת ,ציין______ :
 .9.9לא קיבלתי אף תעודה

נספחים

 .10איזו תוכנית לימודים למדת בבית הספר? — התוכנית הישראלית או התוכנית
הפלסטינית (תווג׳יהי)?
 .10.1פלסטינית הומנית
 .10.2פלסטינית מדעית
 .10.3ישראלית
 .10.4לא יודע/לא זוכר
 .10.5אחר:
 .11האם אתה לומד כיום במוסד לימודים כלשהו? לא כולל קורסים להכשרה מקצועית
 .11.1כן (כולל מי שנמצא כרגע בחופש)
 .11.2לא
 .11.3לא יודע ,מסרב
( .12אם ענה  11.1בשאלה  )11מהו מקצוע/תחום הלימודים העיקרי שאתה לומד כיום?
(בחירה מתוך רשימה סגורה) ____
( .13אם ענה  9.5או  9.6או  )9.7היכן למדת לתואר ראשון?
 .13.1במוסד פלסטיני בגדה או באזור ירושלים
 .13.2במוסד ישראלי בירושלים
 .13.3במוסד ישראלי במקום אחר בתחומי ישראל
 .13.4במזרח אירופה
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.13.5
.13.6
.13.7
.13.8

במערב אירופה
באמריקה
באחת ממדינות ערב
אחר ______

( .14אם ענה  )13.1באיזה מוסד פלסטיני בגדה או באזור ירושלים למדת לתואר ראשון?
 .14.1אל קודס
 .14.2אל נג׳אח
 .14.3ביר זית
 .14.4בית לחם
 .14.5פוליטכניק
 .14.6אחר______ :
( .15אם ענה  )13.2באיזה מוסד לימודים ישראלי בירושלים למדת לתואר ראשון?
 .15.1האוניברסיטה העברית
 .15.2בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב
 .15.3האוניברסיטה הפתוחה
 .15.4מכללת הדסה
 .15.5המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (עזריאלי)
 .15.6דוד ילין
 .15.7מכללה לחינוך
 .15.8מוסד לימודים אחר__________ :
( .16אם ענה  )13.3מה שם המוסד שלמדת בו לתואר ראשון?
(בחירה מתוך רשימה סגורה)
אחר___ :
( .17אם ענה  9.5או  9.6או  )9.7מהו מקצוע/תחום הלימודים העיקרי שלמדת לתואר
ראשון? (בחירה מתוך רשימה סגורה)
 .17.1מקצוע ________ :1
 .17.2מקצוע ________ :2
 .17.3אחר______ :
( .18אם ענה  9.6או  )9.7היכן למדת לתואר שני?
 .18.1במוסד פלסטיני בגדה או באזור ירושלים
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.18.2
.18.3
.18.4
.18.5
.18.6
.18.7
.18.8

במוסד ישראלי בירושלים
במוסד ישראלי במקום אחר בתחומי ישראל
במזרח אירופה
במערב אירופה
באמריקה
באחת ממדינות ערב
אחר ______

( .19אם ענה  )18.1באיזה מוסד פלסטיני בגדה או באזור ירושלים למדת לתואר שני?
 .19.1אל קודס
 .19.2אל נג׳אח
 .19.3ביר זית
 .19.4בית לחם
 .19.5פוליטכניק
 .19.6אחר______ :

נספחים

( .20אם ענה  )18.2באיזה מוסד לימודים ישראלי בירושלים למדת לתואר שני?
 .20.1האוניברסיטה העברית
 .20.2בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב
 .20.3האוניברסיטה הפתוחה
 .20.4מכללת הדסה
 .20.5המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (עזריאלי)
 .20.6מכללה לחינוך
 .20.7מוסד לימודים אחר ______
( .21אם ענה  )18.8-18.3מה שם המוסד שלמדת בו לתואר שני?
(בחירה מתוך רשימה סגורה) ____
אחר________:
( .22אם ענה  9.6או  )9.7מהו מקצוע/תחום הלימודים העיקרי שלמדת לתואר שני?
(בחירה מתוך רשימה סגורה)________
( .23אם ענה  )9.7מה שם המוסד שלמדת בו לתואר השלישי? _____
( .24אם ענה  )9.7מהו מקצוע/תחום הלימודים העיקרי שלמדת לתואר השלישי? _____
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חלק ג — הכשרה מקצועית
 .25האם אתה לומד או למדת בקורסים להכשרה מקצועית ,כגון :מחשבים ,חשמל
ואלקטרוניקה ,הנהלת חשבונות ,נגרות?
 .25.1כן
 .25.2לא
( .26אם ענה )25.1במה הייתה ההכשרה?
 .26.1רכב
 .26.2חשמל ואלקטרוניקה
 .26.3עץ
 .26.4מתכת/מכונות
 .26.5בניין
 .26.6מחשבים
 .26.7טיפוח החן
 .26.8מִנהל
 .26.9חינוך וטיפול
 .26.10מערכות מים ואנרגיה
 .26.11אופנה וטקסטיל
 .26.12דפוס
 .26.13צילום והפקה
 .26.14פרא־רפואי
 .26.15תחבורה
 .26.16הארחה ומלונאות
 .26.17אחר__________ :
( .27אם ענה )25.1מה שם המוסד שלמדת בו? __________
( .28אם ענה )25.1האם ההכשרה המקצועית סייעה לך למצוא עבודה בתחום?
 .28.1כן ,בזכות ההכשרה מצאתי עבודה בתחום שלמדתי
 .28.2כן ,בזכות ההכשרה מצאתי עבודה אבל לא בתחום שלמדתי
 .28.3לא
 .28.4עוד לא סיימתי את הלימודים
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 .29האם היית רוצה לקבל הכשרה מקצועית בכלל או הכשרה מקצועית נוספת?
 .29.1כן ,איזו? (רשימה סגורה) ______
 .29.2כן ,אחר
 .29.3לא

חלק ד׳ — ידיעת עברית
 .30מה רמת הדיבור שלך בעברית?
 .30.1טובה מאוד
 .30.2טובה
 .30.3בינונית
 .30.4חלשה
 .30.5לא יודע בכלל

נספחים

 .31מה רמת הכתיבה שלך בעברית?
 .31.1טובה מאוד
 .31.2טובה
 .31.3בינונית
 .31.4חלשה
 .31.5לא יודע בכלל
 .32מה רמת הקריאה שלך בעברית?
 .32.1טובה מאוד
 .32.2טובה
 .32.3בינונית
 .32.4חלשה
 .32.5לא יודע בכלל
 .33האם למדת עברית במסגרת קורס או אולפן?
 .33.1כן
 .33.2לא
 .33.3מסרב
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חלק ה — תעסוקה
עכשיו אשאל כמה שאלות על מקום העבודה או על חיפוש עבודה
 .34האם אתה עובד כיום?
 .34.1כן
 .34.2לא ,הפסקתי לעבוד בחצי השנה האחרונה (או הפסקתי במשבר הקורונה)
 .34.3לא ,הפסקתי לעבוד לפני יותר מחצי שנה
 .34.4לא עבדתי כלל ב־ 5השנים האחרונות
 .34.5לא עבדתי מעולם
 .35האם אתה מחפש כיום עבודה?
 .35.1כן
 .35.2לא
( .36אם השיב  )35.1באיזה מקצוע אתה מחפש עבודה?
(רשימה סגורה של מקצועות)

חלק ה — 1.מי שאינו עובד — רק אם השיב 34.5-34.2
( .37אם השיב  )34.4-34.2מה הסיבה העיקרית לכך שהפסקת לעבוד במקום העבודה
האחרון?
 .37.1פוטרתי בגלל צמצומים/מקום עבודה
 .37.2פוטרתי מסיבות אחרות
 .37.3יציאה לחל״ת בשל הקורונה
 .37.4פיטורים בשל הקורונה
 .37.5חוזה העבודה הסתיים ,כולל עבודה עונתית
 .37.6עזבתי כי העבודה לא התאימה לכישורים
 .37.7עזבתי כי לא הייתי מרוצה מתנאי העבודה כמו ,שכר ,היקף שעות ,מיקום
וכדומה
 .37.8עזבתי מסיבות בריאותיות
 .37.9עזבתי לטובת לימודים
 .37.10טיפול במשק בית ,בילדים או בבן משפחה
 .37.11שהייה בחוץ לארץ
 .37.12סיבה אחרת .פרט __________
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( .38אם השיב )35.2מדוע אינך מחפש כיום עבודה?
 .38.1אני עובד ולא מעוניין להחליף עבודה
 .38.2אין עבודה מתאימה במקצוע שלי
 .38.3אין עבודה מתאימה באזור מגוריי
 .38.4בגלל חוסר ניסיון/חוסר הכשרה מתאימה
 .38.5בגלל קשיי שפה
 .38.6בגלל גיל :צעיר מדי/מבוגר מדי
 .38.7אני לומד במסגרת של הכשרה מקצועית מטעם משרד ממשלתי
 .38.8אני לומד במסגרת לימודים אחרת (לדוגמה אוניברסיטה או מכללה)
 .38.9אין עבודה מתאימה לי מבחינת שכר ,שעות עבודה ,עניין בעבודה
 .38.10יש לי מגבלה גופנית ,נכות או מחלה ממושכת
 .38.11יש לי התחייבויות משפחתיות :טיפול בילדים ,טיפול בבן משפחה חולה
וכדומה
 .38.12לא מעוניין לעבוד
 .38.13סיבה אחרת ,פרט________ :

נספחים

 .39כמה זמן אתה מחפש עבודה ולא מוצא?
 .39.1אני לא מחפש עבודה כרגע
 .39.2עד שלושה חודשים
 .39.3בין שלושה חודשים לחצי שנה
 .39.4חצי שנה עד שנה
 .39.5שנה ומעלה
 .40לצורך מציאת העבודה האם נעזרת ב( ?:בחירה מרובה)
 .40.1מרכז ריאן
 .40.2שירות התעסוקה הארצי
 .40.3מרכז ריאן ושירות התעסוקה הארצי
 .40.4מט״י — שלוחת מזרח ירושלים
 .40.5רשות התעסוקה העירונית
 .40.6מעוף
 .40.7עובד קהילתי (במִנהל קיהלתי)
 .40.8עובד רווחה
 .40.9קרוב משפחה/חבר עם קשרים
.40.10כן ,אחר:
 .40.11לא
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( .41אם השיב  )40.10-40.1האם הצלחת למצוא עבודה דרכם?
 .41.1כן
 .41.2לא
 .41.3אחר________ :

חלק ה — 2.שאלות עבור מי שעובד — רק אם השיב  34.1או 34.2
 .42בכמה מקומות עבודה אתה עובד כיום? ________ (לענות מספר)
 .43מה היקף המשרה שלך (בכל העבודות יחד)?
 .43.1משרה חלקית (מתחת ל־ 35שעות שבועיות)
 .43.2משרה מלאה
 .43.3אחר
( .44אם ענה  )43.1כמה שעות (בערך) אתה עובד בשבוע? ________
( .45אם ענה  )43.1למה אתה עובד במשרה חלקית?
 .45.1חיפשתי עבודה במשרה מלאה ולא מצאתי
 .45.2חיפשתי עבודה נוספת אך לא מצאתי
 .45.3איני יכול לעבוד יותר מסיבות :מחלה ,מום ,נכות וכו׳
 .45.4טיפול בילדים ,בבן משפחה ,במשק הבית
 .45.5לומד
 .45.6אין צורך מבחינה כלכלית
 .45.7סיבה אחרת ,ציין _____
 .46באיזה אזור אתה עובד בעבודה העיקרית?
 .46.1מערב ירושלים
 .46.2מזרח ירושלים
 .46.3בגדה המערבית
 .46.4בישראל ,אך לא בירושלים
 .46.5אחר____ :
( .47אם ענה  )46.2באיזו שכונה אתה עובד? _______
(רשימה סגורה)
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 .48מהי הפעילות העיקרית של מקום העבודה העיקרי שלך?
רשימה סגורה :אדמיניסטרציה ,אומנות ,בידור ומדיה ,אופטיקה ,אופנה וטקסטיל,
מחשבים ורשתות ,ביטוח ,בניין בינוי ותשתיות ,עיצוב ,חשבונאות והנהלת חשבונות,
יבוא יצוא ,אחזקה וניקיון ,הוראה חינוך והדרכה ,חשמל ואלקטרוניקה ,מכירות,
קמעונאות ,פרסום שיווק ויחסי ציבור ,יופי טיפוח וספא ,רפואה ,סיעוד ,רווחה
וטיפול ,ייצור ותעשייה ,רכש ולוגיסטיקה ,חקלאות ,מזון מסעדנות ואירועים ,תיירות
ומלונאות ,משאבי אנוש ,משפטים ,נדל״ן ,רכב ומכונאות ,שירות לקוחות ,ספורט,
הנדסה ,נהגים שליחים והפצה ,מחסנאות ,אחר
 .49איזו עבודה אתה עושה במקום העבודה העיקרי? (רשימה סגורה )8כגון :פקיד רישוי,
טכנאי טלפון ,ניקיון ,בינוי

נספחים

 .50במקום עבודה זה ,האם אתה:
 .50.1שכיר
 .50.2עצמאי שאינו מעסיק שכירים
 .50.3עצמאי המעסיק  2-1שכירים
 .50.4עצמאי המעסיק  3שכירים ויותר
 .50.5בן משפחה העובד ללא תשלום
 .51האם אתה מקבל את שכרך במקום העבודה העיקרי מ:
 .51.1מקום העבודה
 .51.2מחברת כוח אדם
 .51.3אחר ,ציין ___________________
 .52האם במקום עבודה זה ,יש לך חוזה בכתב או הסכם בעל פה?
 .52.1כן ,חוזה בכתב
 .52.2כן ,הסכם בעל פה
 .52.3אין חוזה ואין הסכם
 .53האם במקום עבודתך העיקרי אתה מקבל :
לא מעוניין להשיב
לא
כן
 .53.1תלוש שכר
לא מעוניין להשיב
לא
כן
		
 .53.2פנסיה
לא מעוניין להשיב
לא
כן
 .53.3ימי מחלה
לא מעוניין להשיב
לא
כן
 .53.4ימי חופש
8

ראו רשימה בסוף השאלון.
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 .54מה שכרך החודשי (ברוטו) מעבודתך (למי שעובד ביותר ממקום עבודה אחד ,יש
לציין את סה״כ השכר בכל מקומות העבודה)?
 .54.1עד  2,000ש״ח
 3,000–2,001 	.54.2ש״ח
 4,000–3,001 	.54.3ש״ח
 5,000–4,001 	.54.4ש״ח
 6,000–5,001 	.54.5ש״ח
 7,500–6,001 	.54.6ש״ח
 10,000–7,501 	.54.7ש״ח
 14000–10,001 	.54.8ש״ח
 21,000–14,001 	.54.9ש״ח
 .54.10מעל  21,000ש״ח
 .54.11לא עונה (לא להקריא)
 .55כמה שנים אתה עובד במקום העבודה העיקרי הנוכחי? _________
 .56איך אתה מגיע לעבודה העיקרית? (תשובה מדורגת) לסוקר :לסמן בספרה  1את הכלי
הראשי ובספרה  2את הכלי המשני (ולא יותר מ־ 2תשובות)
 .56.1ברגל
 .56.2ברכב פרטי
 .56.3אוטובוס
 .56.4רכבת קלה
 .56.5אופניים/קורקינט
 .56.6הסעה של מקום העבודה
 .56.7מונית
 .56.8טרמפ
 .56.9אחר______ :
 .57בדרך כלל ,כמה זמן ,בדקות ,לוקח לך להגיע למקום עבודתך העיקרי?
 .57.1עד רבע שעה
 .57.2רבע שעה עד חצי שעה
 .57.3חצי שעה עד  45דקות
 45 	.57.4דקות עד שעה
 .57.5שעה עד שעה וחצי
 .57.6שעה וחצי עד שעתיים
 .57.7מעל שעתיים
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 .58מה גרם לך לבחור את מקום העבודה הנוכחי שלך? סמן עד  2תשובות (תשובה
מדורגת)
 .58.1עבודה בתחום שלמדתי
 .58.2שכר  /תנאים
 .58.3קידום  /דרגה
 .58.4שיקולים משפחתיים  /עבודה בעסק משפחתי
 .58.5שיקולים חברתיים
 .58.6קרבה לבית
 .58.7זה מקצוע שמעניין אותי
 .58.8זה מה שמצאתי  /אין לי אפשרות אחרת
 .58.9אחר_______ :

חלק ו — משבר הקורונה (למי שענה  34.1או )34.2
נספחים

 .59האם בעקבות הקורונה:
 .59.1המעסיק הוציא אותך לחל״ת
 .59.2פוטרת
 .59.3התפטרת לטובת טיפול בילדים
 .59.4התפטרת מסיבות אחרות
 .59.5היה שינוי בתנאי העבודה (כמו עבודה מהבית ,מעבר לעבודה חלקית)
 .59.6לא היה כל שינוי בעקבות הקורונה
 .59.7מצאתי עבודה חדשה
 .59.8אחר:
( .60מי שענה  )59.5אילו שינויים היו בתנאי העבודה? (בחירה מרובה)
 .60.1הפחתה בשעות העבודה
 .60.2עבודה מלאה מהבית
 .60.3עבודה ממקום העבודה וגם מהבית
 .60.4ירידה בשכר שלא קשורה בשעות עבודה
 .60.5אחר
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( .61מי שענה  60.2או  )60.3האם היו לך תנאים מתאימים לעבודה מהבית מבחינת:
חלקי לא רלוונטי
לא
כן
			
 .61.1מחשב/טאבלט
חלקי לא רלוונטי
לא
כן
			
 .61.2רשת אינטרנט
 .61.3מצלמת אינטרנט ,מיקרופון
ורמקול לביצוע פגישות
		
חלקי לא רלוונטי
לא
כן
			
באינטרנט
		
 .61.4שקט ואפשרות להתרכז
חלקי לא רלוונטי
לא
כן
			
(מרחב פנוי)
		
 .61.5ציוד משרדי (מחברות,
חלקי לא רלוונטי
לא
כן
			
עטים ,וכדומה)
		

חלק ז — שביעות רצון מעבודה רק אם השיב  34.1או 34.2
 .62כעת אשאל על שביעות רצון מהעבודה:
באיזו מידה אתה מרוצה:

.62.1
.62.2
.62.3

.62.4
.62.5
.62.6
.62.7
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בכלל לא לא
מרוצה כל כך
מרוצה
2
1
ממקום עבודתך
2
1
מהשכר (מכל העבודות
יחד)?
מהתנאים הנלווים
2
1
לשכר (כגון :פנסיה,
קרן השתלמות ,ביטוח
מנהלים וכד׳ ,החזרי
נסיעות)
2
1
מהעניין והרגשת סיפוק
בעבודה
2
1
מהקולגות והאנשים
2
1
מהאפשרות לצאת
מהבית
2
1
מאפשרויות הקידום
שלך

מרוצה

לא
מאוד
מרוצה רלוונטי

לא ענה

3
3

4
4

9
9

99
99

3

4

9

99

3

4

9

99

3
3

4
4

9
9

99
99

3

4

9

99

 .62.8מהאפשרות להשתמש
בהשכלתך ,הידע
והכישורים שלך
 .62.9ממידת האחריות
והיוזמה המוטלות עליך
 .62.10מהביטחון שלא יפטרו
אותך
 .62.11מיחס הממונים עליך
 .62.12מנוחות ההגעה לעבודה
 .62.13מהתחשבות בצרכיי
הדתיים או התרבותיים

בכלל לא לא
מרוצה כל כך
מרוצה
2
1

מרוצה

לא
מאוד
מרוצה רלוונטי

לא ענה

3

4

9

99

1

2

3

4

9

99

1

2

3

4

9

99

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

9
9
9

99
99
99

נספחים

 9או  )25.1האם המקצוע שלך קשור לתחום אותו למדת?
( .63אם ענה  9.5או  9.6או  .7
 .63.1מאוד קשור
 .63.2קצת קשור
 .63.3לא כל כך קשור
 .63.4לא קשור בכלל
( .64אם ענה  63.3או  )63.4מדוע לדעתך אתה לא עובד במקצוע הקשור לתחום שלמדת?
תשובה מרובה
 .64.1אין לי מספיק ותק וניסיון
 .64.2אין לי מספיק קשרים (נטוורקינג)
 .64.3העדפתי את העבודה הנוכחית כי תנאי העבודה טובים יותר
 .64.4העדפתי את העבודה הנוכחית כי היא קרובה יותר לבית שלי או כי קל לי
יותר להגיע אליה
 .64.5מסיבות תרבותיות או מגזריות והבדלים תרבותיים
 .64.6לא מכירים בתעודה שיש לי בישראל
 .64.7במקום העבודה הנוכחי אני יכול לעבוד במשרה חלקית
 .64.8מרבית מקומות העבודה בתחום דורשים שירות בצבא הישראלי
 .64.9אינני יודע עברית מספיק טוב
.64.10אחר_______ :
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חלק ח — שאלות קידום
 .65האם ,לדעתך התפקיד שאתה ממלא כיום במקום עבודתך יאפשר לך בעתיד התקדמות
לתפקידים בכירים יותר?
 .65.1כן
 .65.2לא
 .65.3לא יודע
 .66האם השכר שלך עלה בשנה האחרונה?
 .66.1כן
 .66.2לא
 .66.3אחר
 .67כמה עבודות החלפת במהלך השנתיים האחרונות? (הכוונה — לפני משבר הקורונה)
________

חלק ט — חסמים
 .68האם אי פעם הרגשת מופלה לרעה בקבלה לעבודה?
 .68.1כן
 .68.2לא
 .68.3לא רלוונטי
( .69אם ענה  )68.1על איזה רקע? (תשובה מרובה)
 .69.1מין
 .69.2דת
 .69.3לאום
 .69.4גיל
 .69.5שפה
 .69.6אחר
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 .70האם במקום עבודתך הנוכחי/האחרון עובדים/עבדו יחד יהודים וערבים? (הסבר:
הכוונה למקום הפיזי שבו הם עבדו ,כלומר עם אילו עובדים נפגש ביום־יום)
 .70.1ערבים בלבד
 .70.2בעיקר ערבים
 .70.3גם ערבים וגם יהודים
 .70.4בעיקר יהודים
 .70.5רק יהודים

נספחים

 .71חשוב על חבר או קרוב משפחה שמחפש עבודה .מהם לדעתך שלושת החסמים
המרכזיים שמקשים עליו להשתלב בשוק העבודה?
 .71.1מיעוט קשרים עם אנשים העובדים כיום בתחום ,מיעוט ברשתות חברתיות
(נטוורקינג)
 .71.2גזענות ואפליה מצד המעסיקים היהודים
 .71.3היעדר ניסיון תעסוקתי
 .71.4היעדר נגישות למקומות עבודה — היעדר תחבורה/קושי בניידות
 .71.5שליטה נמוכה בעברית
 .71.6שליטה נמוכה באנגלית
 .71.7הבדלים תרבותיים ודתיים
 .71.8חוסר רצון לעבוד רחוק מהבית והשכונה
 .71.9סיבות ביטחוניות
 .71.10חוסר היכרות וידיעה על משרות פנויות
 .71.11חוסר היכרות עם שוק העבודה הישראלי ותהליכי חיפוש עבודה (כתיבת
קורות חיים ,הכנה לריאיון עבודה וכו׳)
 .71.12קושי לעבור ראיונות וחוסר ביטחון עצמי
 .71.13לא מכירים בתעודה שיש לי בישראל
 .71.14אחר:
 .72עם איזה עובדים וקולגות היית מעדיף לעבוד?
 .72.1ערבים
 .72.2יהודים
 .72.3בשוק העבודה המשותף — ערבי ויהודי
 .72.4מסרב לענות
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חלק י — מסגרות חינוך
( .73אם ענה בשאלה  5שיש ילדים בגיל  )3-0באיזו מסגרת יום נמצאים ילדיך שמתחת
לגיל ?3
 .73.1לא נמצאים במסגרת (מטופל בביתו)
 .73.2מעון/משפחתון בפיקוח המדינה
 .73.3מעון/משפחתון פרטי
 .73.4מטפלת פרטית
 .73.5אימא שלהם מטפלת בהם
 .73.6סבתא או קרוב משפחה אחר מטפל בו
 .73.7אחר__________ :
( .74אם ענה בשאלה  5שיש ילדים בגיל  )3–0אם ייפתח בשכונתך מעון בפיקוח ובסבסוד
המדינה (לבני  ,)3–0האם תשקול לרשום את ילדיך למסגרת כזו?
 .74.1בטוח שכן
 .74.2חושב שכן
 .74.3חושב שלא
 .74.4בטוח שלא
( .75אם ענה  74.3או  )74.4מדוע לא היית מעוניין לשלוח את ילדיך שמתחת לגיל 3
למעון בפיקוח ובסבסוד המדינה ,כמתואר בשאלה הקודמת?
 .75.1מניח שהתשלום יהיה יקר מדי
 .75.2מעדיף שילדיי יטופלו על ידי אנשים קרובים (שכנים ,משפחה וכד׳)
 .75.3מעדיף שילדיי יטופלו במסגרת פרטית
 .75.4המסגרות המפוקחות לא ברמה מספיק טובה
 .75.5אין לי צורך במסגרת כזו
 .75.6לא רלוונטי/אחר
( .76אם ענה בשאלה  5שיש ילדים בגיל  )6–3באיזו מסגרת יום נמצאים ילדיך בגיל
?6–3
 .76.1אינם נמצאים במסגרת (מטופל בביתו)
 .76.2גן בפיקוח המדינה/העירייה
 .76.3גן פרטי
 .76.4מטפלת פרטית
 .76.5סבתא או קרוב משפחה אחר מטפל בהם
 .76.6אחר__________ :
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 .77האם יש דבר נוסף שתרצה להגיד בנושא שילוב האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים
בשוק התעסוקה? ______________
הסקר הסתיים ,אנחנו מודים על שיתוף הפעולה!

רשימת משלחי יד:
מנהלים:
מחוקקים ,פקידים בכירים ,מנהלים כלליים (מנכ״לים) ומנהלים בכירים
מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות ,שיווק ופיתוח
מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים
מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים

נספחים

בעלי משלח יד אקדמי:
בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה
בעלי משלח יד בתחום הבריאות
בעלי משלח יד בתחום ההוראה
בעלי משלח יד בתחום העסקים והמִנהל
בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע ()ICT
בעלי משלח יד בתחומי המשפט ,החברה והתרבות
הנדסאים ,טכנאים ,סוכנים ובעלי משלח יד נלווה:
בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה
בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות
בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמִנהל
בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט ,החברה והתרבות
הנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע ()ICT
פקידים כלליים ועובדי משרד:
פקידים כלליים וקלדנים
פקידי שירות לקוחות
פקידי רישום של נתונים ושל חומרים
פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים
עובדי מכירות ושירותים:
עובדים בתחום השירותים האישיים
עובדי מכירות
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מטפלים אישיים
עובדים בשירותי אבטחה
עובדים מקצועיים בחקלאות ,בייעור ובדייג
עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק
עובדים מקצועיים בייעור ,בדיג ובציד למטרות שיווק
חקלאים ,דייגים ,ציידים ומלקטים למטרות קיום
בעלי מלאכה בתעשייה ובבינוי ובעלי משלח יד דומה:
עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה (פרט לחשמלאים)
עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה
עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס
בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה
מעבדי מזון ,יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה
מפעילי מתקנים ומכונות ,מרכיבי מוצרים וציוד ונהגים:
מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים
מרכיבים
נהגים ומפעילי מתקנים ניידים
תיאור
עובדים בלתי מקצועיים:
עובדי ניקיון ועוזרים
פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות ,בייעור ובדיג
פועלים בלתי מקצועיים בכרייה ,בבנייה ,בתעשייה ובהובלה
עוזרים בהכנת מזון
מוכרים ברחוב ונותני שירותים ברחוב ובמקומות דומים
עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים
אנשי צבא:
קצינים
מפקדים שאינם קצינים (מש״קים)
בעלי משלח יד אחר במסגרת הצבא
בעלי משלח יד לא ידוע:
בעלי משלח יד לא ידוע
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חברי הוועד המנהל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
דן הלפרן ,יו״ר
אברהם אשרי
פרופ׳ נאוה בן צבי
דוד ברודט
פרופ׳ חנוך גוטפרוינד
רענן דינור
ד״ר אריאל הלפרין
רות חשין
סלי מרידור
תהלה פרידמן
ד״ר נעמי פרל
שי דורון
גיל ריבוש
ד״ר דוד קורן ,מנכ״ל המכון

בשנים האחרונות ניכרים מאמצים רבים לשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה
איכותית בפרט .לצד זאת ,מעט מאוד ידוע על ההון האנושי במזרח העיר .בשל קושי באיסוף נתונים
ובעיות מתודולוגיות שונות – אין בנמצא נתונים אמינים ומקיפים על אודות האוכלוסייה הערבית במזרח
ירושלים ועל מאפייני ההשכלה והתעסוקה שלה.
מחקר זה נערך במטרה למפות ולאפיין את ההון האנושי בקרב צעירים וצעירות במזרח ירושלים .המחקר
כלל סקר ייעודי נרחב ,שתי קבוצות מיקוד ושולחן עגול .ממצאי המחקר מספקים תובנות חדשות וידע רב
שלא היה נגיש עד כה .ידע זה יוכל לסייע למקד את המדיניות הממשלתית והעירונית ולהתאים את
התוכניות לשוק התעסוקה המזרח ירושלמי לצרכים של התושבים הצעירים ולמענים הייחודיים
הדרושים להם.
המחקר נערך בשיתוף משרד ירושלים ומורשת ,עיריית ירושלים ,קרן ראסל ברי ,ג'ונתן בנדהיים וגלן
שוויבר.
נטע פורזיקי ,חוקרת כלכלה וחברה במכון ירושלים למחקרי מדיניות ודוקטורנטית לכלכלה
באוניברסיטה העברית בירושלים .מתמחה בכלכלת עבודה ,בכלכלת חינוך ובהערכת אפקטיביות של
תוכניות.
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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