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דבר המנכ"ל
 ממשלת ישראל שמה לה למטרה לצמצם את הפערים החברתיים-כלכליים במזרח ירושלים.

משרד ירושלים ומורשת מוביל את המאמץ הממשלתי ליישום מטרה לאומית חשובה זו.
במסגרת מאמצים אלו, יזמנו והובלנו את תוכנית החומש 3790 לשנים 2023-2018 הן ברמת התכנון והן ביישום. 

החלטה זו היא בשורה היסטורית של ממשלת ישראל אשר לראשונה משקיעה באופן מסודר וכוללני, תוך כדי 
רתימת כל משרדי הממשלה במזרח העיר. 

אני גאה לקחת חלק בתהליך יישום תוכנית החומש. חובתנו כמשרד לדאוג לתושבי מזרח העיר ולהביא לשינוי 
משמעותי בשיפור מצבם החברתי-כלכלי.  

חוברת זו, המוגשת לכם בזאת, מפרטת את מכלול הפעולות המבוצעות מתוקף החלטת ממשלה 3790 אשר המשרד 
מוביל בשיתוף פעולה מלא עם כלל משרדי הממשלה ואת הפעילויות הנוספות שהמשרד נוקט ומוביל מחוץ 

להחלטת הממשלה. החוברת מכילה סטטוס עדכני, תקציבים, יעדים שנקבעו על- ידי משרדי הממשלה בתחומים 
השונים ואת תוכניות העבודה כפי שגובשו על מנת להשיג יעדים אלו. 

חשוב לי לציין את השותפות ההדוקה עם עיריית ירושלים אשר מסייעת בכל נושא להתניע, לדחוף וליישם את 
תוכנית החומש בצורה הטובה ביותר. 

משרד ירושלים ומורשת עושה מאמצים רבים להביא ליישום מלא של התוכנית. עם זאת, התהליך עדיין מצוי 
 בתחילתו ויש עוד דרך ארוכה ומורכבת ליישום תוכנית החומש.

אני משוכנע, כי שיתוף פעולה מלא בין משרדי הממשלה ועיריית ירושלים יביא בסופו של דבר ליישום מלא של 
התוכנית בהצלחה רבה. 

אני מודה לכל העוסקים במלאכה ומאחל הצלחה בשנים הבאות.

בברכה,
אבי כהן סקלי

משרד ירושלים ומורשת 

www.e-jerusalem.org :3790 אתר משרד ירושלים ומורשת - החלטת ממשלה

נתונים אלו ניתן למצוא בדשבורד אתר משרד ירושלים
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חלוקה תקציבית

מאפיינים עיקריים

חינוך:
445 מלש"ח

השכלה גבוהה:
260 מלש"ח

תוכנית מצטיינים:
15 מלש"ח

כלכלה ותעסוקה:
242 מלש"ח

כלכלה ומסחר:
47 מלש"ח

תחבורה:
585 מלש"ח

תכנון ורישום מקרקעין:
50 מלש"ח

ניקיון:
142 מלש"ח

ביוב ניקוז:
85 מלש"ח

בריאות:
30 מלש"ח

עיר ללא אלימות:
10 מלש"ח

שיפור השירות:
123 מלש"ח

 שותפים
וגורמי ביצוע

צוות משנה חינוך 	שניםמילארד ₪
צוות משנה לתעסוקה 	
צוות משנה לתחבורה 	

צוות משנה לרישום קרקעות 	
צוות משנה איכות חיים 	

צוות משנה כלכלה 	

צוותי משנה 
וועדה מתמדת 302.156

מנגנון ביצוע:
משרד ירושלים ומורשת 	

עיריית ירושלים 	
החברה לפיתוח מזרח ירושלים )פמ"י( 	

מכון ירושלים לחקר מדיניות 	
הג'וינט אלכא 	
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תכנון מול ביצוע תקציב בין השנים 2020-2018

תקציב 
שהועבר 

בפועל

תקציב 
מתוכנן 
ל-3 שנים

סה"כ 
תקציב

השכלה 
גבוהה

80,853
104,000

260,000

חינוך
255,289

267,000
445,000

 כלכלה
ומסחר

9,150
20,800

52,000

ניקיון
26,000

28,666
35,000

שיפור 
שירות

1,950
49,800

123,000

תכנון 
ורישום 
מקרקעין

2,000
20,000
50,000

תוכנית 
6,000מצטיינים

6,000
15,000

תעסוקה 
40,931ורווחה

106,800
257,000

תשתיות 
)ביוב, 
מים 
וניקוז(

36,562
51,389

145,771

תשתיות 
148,000תחבורה

336,000
585,000

עיר ללא 
1,500אלימות

6,000
10,000

בריאות: 
קופ"ח

3,136
12,000

30,000

₪ 611,371

₪ 1,008,455

2 מיליארד ₪

סה"כ

תקציב שהועבר בפועל

תקציב מתוכנן ל-3 שנים

סה"כ תקציב
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יישום החלטת הממשלה בזמן משבר הקורונה

השבתה חלקית 
של מערכת החינוך 

הבלתי-פורמלית

פתיחת קורסי 
הכשרה תעסוקתית 

מקוונים

קשיים בתפעול הלמידה מרחוק - 
סטודנטים ותלמידי בתי ספר

לימודי עברית למטרות תעסוקה 
בקורסים מקוונים

היעדר תשתיות 
אינטרנט חזקות 

ומסודרות

קידום נושא 
התשתיות 
במזרח העיר

הפסקת 
הכשרות 
מקצועיות

חיזוק הקשרים 
בין האוכלוסייה 

והממסד

קשיים בהעברת 
תקציבים

עלייה 
באחוזי 
האבטלה

רתימת תלמידי אלבשאיר 
 לסיוע לאוכלוסייה

בעת המשבר

צמצום סדנאות 
ואירועים לרווחת 

התושב

ליווי אישי מקוון 
ליזמים חדשים

חסמים

הזדמנויות



תחום החינוך: תוכנית החומש - עדכני לתשפ"א
 תוכנית החומש בתחום החינוך עוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

קידום השפה העברית; קידום החינוך הטכנולוגי; הגדלת היקף החינוך הבלתי פורמלי, מתן תמריצים פיזיים ופדגוגיים 
להרחבת תוכנית הלימודים הישראלית.

להלן ההישגים שהושגו במהלך השנתיים וחצי האחרונות בתחומים אלו:

מעבר נרחב של תלמידים מבתי ספר במסלול המוכר שאינו רשמי לבתי ספר רשמיים.	 

אחוז הלומדים במסלול הישראלי מתוך כלל המערכת כמעט הכפיל עצמו בעידן תוכנית החומש.	 

חלה עלייה ניכרת באחוז הזכאים לבגרות במסלול הישראלי.	 

בתחום הפעילות הבלתי פורמלית נרשמה השתתפות פעילה של קרוב ל-25 אלף תלמידים בתוכניות השונות 	 
)לפני עידן הקורונה(.

חל גידול בהיקף ובאיכות הסמכת מורים בלימודי מקצועות הליבה השונים בדגש על השפה העברית.	 

עשרות אולפני תלמידים ללימוד עברית פעלו באופן מקוון בהצלחה בעידן הקורונה. 	 
קיימים פערים ואתגרים פיזיים ופדגוגיים גדולים במערכת החינוך של מזרח ירושלים בשלל תחומי העשייה. 

 ההתמודדות עם הקורונה העצימה ביתר שאת את האתגרים הללו, בדגש על תחום הטיפול בפרט
ותחום הלמידה המקוונת. 

אתגרי התוכנית נכון לימים אלו הם: 
 מחסור בכיתות לימוד:. 1

 יש מחסור של כ-2,000 כיתות על פי מבקר המדינה טרם החומש. כ-1,000 כיתות לימוד עד 2023, חלקן כבר נמסרו 
- רק השנה נפתחו שלושה בתי ספר חדשים - בנייה חדשה ועוד שלושה במבנים שכורים, למעלה מ-40 גני ילדים. 

 לימוד מרחוק:. 2
  המחסור במחשבים ניידים במזרח ירושלים הוא אכן גדול מאוד. עם זאת, בחודשים האחרונים חולקו ויחולקו

כ-15,000 ניידים / טאבלטים. כ-3,000 מחשבים ניידים וטאבלטים חולקו בחודשיים האחרונים, ובשבועות הקרובים 
יחולקו עוד כ-12,000. כ-10,000 מהמחשבים הם במסגרת הקול הקורא של משרד החינוך וכ-5,000 מכספי העירייה 
ופילנתרופיה. לקול הקורא שפורסם על ידי משרד החינוך למחשבים עבור תלמידים שידם אינה משגת ניגשו 192 
בתי ספר )כמעט כל בתי הספר במזרח העיר(, 91 רשמיים ו-101 מוכש"רים. חלק מבתי הספר קיבלו כבר בשבוע 

האחרון מחשבים ניידים )בהם גם בתי ספר מוכש"רים(.
 תשתיות אינטרנט:. 3

ישנם פערים גדולים בתשתיות אינטרנט במזרח ירושלים - מנח"י ומשרד החינוך אחראים על תקשוב בתי הספר, 
כ-55 בתי ספר רושתו בפס אינטרנט רחב ועד סוף שנת הלימודים כל בתי הספר הרשמיים ירושתו גם הם בפס רחב. 
בנוסף, כ-10,000 מהמחשבים והטאבלטים שחולקו לתלמידים נמסרו עם אפשרות לגלישה אינטרנטית )באמצעות 

כרטיס SIM(, דבר המאפשר שימוש באינטרנט גם אם אין תשתית אינטרנט בשכונה או בבית.
 שיפור מבנה התוכנית הישראלית והתאמתה לאוכלוסייה:. 4

 המעבר מהמסלול הפלסטיני למסלול הישראלי מחייב תהליך קוגניטיבי ממושך שבו נדרש לבצע התאמות לצורכי 
האוכלוסייה הן בהיבט החומר הלימודי והן בשיטות הלימוד. 

קיים קושי לאוכלוסייה לקבל תוכנית המזוהה עם הממסד.. 5

יעדי תחום החינוך לפי החלטת הממשלה

 הגדלת מספר כיתות א' החדשות, אשר ילמדו בהתאם לתוכנית הלימודים הישראלית באופן מדורג:	 
הוספת 15 כיתות בשנה הראשונה, ובכל שנה שלאחר מכן הוספת שלוש כיתות נוספות, כך שבשנה החמישית 

תהיינה 27 כיתות.

בחינוך העל-יסודי, הגדלת מספר הכיתות אשר ילמדו בהתאם לתוכנית הלימודים הישראלית, בדגש על מקצועות 	 
האנגלית והמתמטיקה, המותאמת ומפוקחת על ידי משרד החינוך, ב-20 כיתות בכל שנה.

הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ישראלית מ-12% ל-26% מכלל הלומדים, בהתאם לתוכנית הישראלית 	 
בשכבת י"ב עד לשנה"ל תשפ"א.

הגדלת שיעור הזכאים לתעודה טכנולוגית מ-11% ל-33% מקרב כלל תלמידי י"ב עד לשנה"ל תשפ"א.	 

צמצום שיעור הנשירה של תלמידי ט'-י"ב מ-28% ל-25.5% מכלל הלומדים עד לשנה"ל תשפ"א.	 

הזדמנויות בעקבות משבר הקורונה:
לימודי עברית למטרות תעסוקה בקורסים מקוונים

פתיחת קורסי הכשרה תעסוקתית מקוונים
קידום נושא התשתיות במזרח העיר

חיזוק הקשרים בין האוכלוסייה והממסד
רתימת תלמידי אלבשאיר לסיוע לאוכלוסייה בעת המשבר

ליווי אישי מקוון ליזמים חדשים
ועוד ועוד ועוד 
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תחום: עברית 

פעילות: אולפני עברית לעל-יסודי

 תשע"ט: 26 אולפנים
 תש"פ: 79 אולפנים

 תשפ"א: 85 אולפנים
 תשפ"ב: 91 אולפנים
תשפ"ג: 97 אולפנים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

9,450 אלש"ח
תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"פתשע"ט

תלמידי בתי הספר 
העל-יסודיים הרשמיים 
ובתי הספר המוכש"רים 

המלמדים לפי תוכנית 
ישראלית 

22 משתתפים באולפן 
 תשע''ט: 1,364

 תש''פ: 1,540
 תשפ''א: 1,672
 תשפ''ב: 1,804
תשפ''ג: 1,936 

סעיף עברית 
15,000,000

אוכלוסיית יעד
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

6501,9752,1252,2752,425

עלות 
ליחידה:

25
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
אקסיומה

הצעה תקציבית להחלטת ממשלה 3790

פעילות: אולפני עברית לצוותי הוראה

12 אולפנים 
בכל שנה

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

1,500 אלש"ח
תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"פתשע"ט

צוותי הוראה עם דגש על 
קורסים מיוחדים לעברית 

 לבעלי תפקידים -
בבתי ספר ישראליים

 22 משתתפים באולפן
 330 אנשי הוראה

משתתפים במהלך החומש

סעיף עברית 
15,000,000

אוכלוסיית יעד
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

300300300300300

* עלות שעה 90 ש''ח, 8 שעות שבועיות, 30 שבועות בשנה. עלות גן שנתית - 16,200

עלות 
ליחידה:

25
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
אקסיומה

חינוך
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פעילות: טעימות בעברית

 תשע''ט: 30 גנים
 תש''פ: 40 גנים

 תשפ''א: 50 גנים
 תשפ''ב: 60 גנים
תשפ''ג: 70 גנים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

4,050 אלש"ח
תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"פתשע"ט

 גני הילדים
במערכת הרשמית

 תשע''ט: 512
 תש''פ: 660

 תשפ''א: 810
 תשפ''ב: 960

תשפ''ג: 1,110

סעיף עברית 
15,000,000

אוכלוסיית יעד
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

4866488109721,134

עלות 
ליחידה:
16.2
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:

התקנה של 
ראמ"ה

תחום: טכנולוגי 

פעילות: קורסים טכנולוגיים קצרי מועד

 תשע"ט: 15 קורסים
 תש"פ: 30 קורסים

 תשפ"א: 45 קורסים
 תשפ"ב: 75 קורסים
תשפ"ג: 85 קורסים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

12,500 אלש"ח
תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"פתשע"ט

 תלמידי כיתות י"א - י"ב
 בבתי הספר הרשמיים

ובבתי הספר המוכש"רים 
המלמדים תוכנית ישראלית

1,200 משתתפים 
בשנה

סעיף חינוך טכנולוגי - 
12,500,000

אוכלוסיית יעד
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

7501,5002,2503,7504,250

עלות 
ליחידה:

50
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:

מינהל מדע 
וטכנולוגיה
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פעילות: חוג לכל ילד )ג'-ו'(

פעילות: מרכזי למידה והעשרה למקצועות ליבה - יסודי

תלמידי בתי הספר 
היסודיים במערכת 

הרשמית ובבתי הספר 
המוכש"רים המלמדים 
לפי תוכנית ישראלית 

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

44,000 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

30,625 אלש"ח

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג

תשע"ט: 7,000 תלמידים 
תש"פ: 7,500 תלמידים 

 תשפ"א: 8,000 תלמידים
 תשפ"ב: 8,500 תלמידים
תשפ"ג: 9,000 תלמידים

סעיף בלתי פורמלי 
206,000,000

אוכלוסיית 
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

7,700

5,375

8,250

5,750

8,800

6,125

9,350

6,500

9,900

6,875

תחום: חינוך בלתי פורמלי 

  הערות: תומחר על ידי מינהל חברה ונוער, סטטוס תקציבי: יש אישור להפעלה עד סוף מרץ. צריך לאשר החרגה עד 31.6,
יתרות: סך כל התקציב צפי לסוף תש"פ בגלל האיחור: 4.6 מלשח

הערות: 125,000 ₪ עלות מרכז, סטטוס תקציבי: אין סוגיית החרגה. ימשיך לעבוד, יתרות: צפי ל-160,000

 תשע"ט: 43 מרכזי למידה
 תש"פ: 46 בתי ספר

 תשפ"א: 49 בתי ספר
 תשפ"ב: 52 בתי ספר
תשפ"ג: 55 בתי ספר

תלמידי בתי ספר יסודיים 
של המערכת הרשמית 
 והמוכש"רים המלמדים

לפי תוכנית ישראלית

 60 תלמידים
 למרכז קטן

)15 תלמידים 
בארבע קבוצות(

סעיף בלתי פורמלי 
206,000,000

אוכלוסיית יעד
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

עלות 
ליחידה:

1.1
אלש"ח

עלות 
ליחידה:

125
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
החברה 

למתנ"סים 

דרכי 
הפעולה:
אקסיומה

חינוך
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פעילות: תוכניות לבני נוער - העצמה )ז'-י"ב(

פעילות: מרכזי למידה והעשרה למקצועות ליבה - על-יסודי

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

43,050 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

19,375 אלש"ח

7,800

3,8753,8753,8753,8753,875

8,2509,0009,0009,000

הערות: עלות תוכנית שנתית 30,000 ש"ח

סטטוס תקציבי: יש אישור להפעל עד סוף מרץ. צריך לאשר החרגה עד 31.6, יתרות: צפי ל-0.5 מלש"ח

 תשע"ט: 5,200 )260 קב'(
 תש"פ: 5,500 )275 קב'(

 תשפ"א: 6,000 )300 קב'(
 תשפ"ב: 6,000 )300 קב'(
תשפ"ג: 6,000 )300 קב'(

31 מרכזי למידה 
בתי ספריים 

תלמידים בבתי ספר יסודיים של 
המערכת הרשמית והמוכש"רים 

 הלומדים לפי התוכנית הישראלית.
)כ- 20 תלמידים בכל קבוצה(

תלמידי בתי הספר העל-יסודיים 
במערכת הרשמית ובבתי הספר 

המוכש"רים המלמדים תוכנית 
ישראלית 

 תשע"ט: 5,200
 תש"פ: 5,500

 תשפ"א: 6,000
 תשפ"ב: 6,000
תשפ"ג: 6,000

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

יעד

יעד

אוכלוסיית 
יעד

אוכלוסיית 
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

מקור 
תקציבי

עלות 
ליחידה:

30
אלש"ח

עלות 
ליחידה:

125
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

דרכי 
הפעולה:
החברה 

למתנס"ים

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג
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פעילות: רכזי עוגן קהילתיים

פעילות: הכשרת בעלי תפקיד בחינוך הבלתי פורמלי

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

15,360 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

965 אלש"ח

3,072

193193193193193

3,0723,0723,0723,072

 סטטוס תקציבי: אין סוגיית החרגה. ימשיך לעבוד. יתרות: יהיה ניצול יתר

84 בתי ספר

  הכשרה של
70 בעלי תפקידים 

של רכזי עוגן בקהילה 
ורכזי נוער

לכל בתי הספר הרשמיים 
ולבתי הספר המוכש"רים 

המלמדים לפי תוכנית

רכזי עוגן בקהילה 
 ורכזי נוער.

דרך מכרז עתיד

32 משתתפים

70 משתתפים

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

יעד

יעד

אוכלוסיית 
יעד

אוכלוסיית 
יעד

כמות
משתתפים

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

מקור 
תקציבי

עלות 
ליחידה:

96
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
אקסיומה

דרכי 
הפעולה:

מכרז עתיד

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג

חינוך
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פעילות: בתי ספר מנגנים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

7,000 אלש"ח
1,0001,2001,4001,6001,800

 תשע"ט: 10 בתי ספר
 תש"פ: 12 בתי ספר

 תשפ"א: 14 בתי ספר
 תשפ"ב: 16 בתי ספר
תשפ"ג: 18 בתי ספר

בתי ספר יסודיים רשמיים 
ובתי ספר יסודיים מוכש"רים 

המלמדים לפי תוכנית 
ישראלית

 תשע"ט: 60 קבוצות
 תש"פ: 72 קבוצות

 תשפ"א: 84 קבוצות
 תשפ"ב: 96 קבוצות

תשפ"ג: 108 קבוצות

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

אוכלוסיית יעד
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

עלות 
ליחידה:

100
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"פתשע"ט

פעילות: צופי בית ספריים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

3,830 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

1,000 אלש"ח

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג

620

680

693

80808080

766839912

 תשע"ט: 17 בתי ספר
 תש"פ: 19 בתי ספר

 תשפ"א:21 בתי ספר
 תשפ"ב: 23 בתי ספר
תשפ"ג: 25 בתי ספר 

ציוד עבור צופי בתי"ס

המוכש"רים המלמדים 
לפי תכנית ישראלית

 תשע"ט: 340 משתתפים
 תש"פ: 380 משתתפים

 תשפ"א: 420 משתתפים
 תשפ"ב: 460 משתתפים
תשפ"ג: 500 משתתפים

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

יעד

יעד

אוכלוסיית 
יעד

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

סטטוס תקציבי: אין סוגיית החרגה. ימשיך לעבוד. יתרות: כרגע 73% ניצול. אין צפי ליתרות

עלות 
ליחידה:
36.48
אלש"ח

עלות 
ליחידה:

40
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
אקסיומה

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים



15

פעילות: מנהיגות צעירה עתידית

פעילות: מל"שים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

11,800 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

3,570 אלש"ח

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג

1,520

600

1,820

630

2,420

720

3,020

780

3,020

840

 תשע"ט: 60 קבוצות
 תש"פ: 90 קבוצות

 תשפ"א: 120 קבוצות
 תשפ"ב: 150 קבוצות
תשפ"ג: 150 קבוצות

 תשע"ט: 20 בתי ספר
 תש"פ: 22 בתי ספר

 תשפ"א: 24 בתי ספר
 תשפ"ב: 26 בתי ספר
תשפ"ג: 28 בתי ספר

 תשע''ט: ד-ה
 תש''פ: ד-ו

 תשפ''א: ד-ז
 תשפ''ב: ד-ח
תשפ''ג: ד-ח

בתי ספר על-יסודיים רשמיים 
ובתי ספר על-יסודיים 

מוכש"רים המלמדים לפי 
תוכנית ישראלית

 תשע"ט: 60 קבוצות
 תש"פ: 90 קבוצות

 תשפ"א: 120 קבוצות
 תשפ"ב: 150 קבוצות
תשפ"ג: 150 קבוצות

 תשע"ט: 80 קבוצות
 תש"פ: 84 קבוצות

 תשפ"א: 96 קבוצות
 תשפ"ב: 104 קבוצות
תשפ"ג: 112 קבוצות

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

יעד

יעד

אוכלוסיית 
יעד

אוכלוסיית 
יעד

כמות
משתתפים

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

מקור 
תקציבי

  סטטוס תקציבי: התקציב לא מספיק לקיום המשך התוכנית. בנוסף ידרש קיצוץ כי התוכנית נבנתה לפי תקצוב של 670,000
 יתרות: אין צפי ליתרות

עלות 
ליחידה:

7.5
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

דרכי 
הפעולה:
החברה 
להגנת 
הטבע

חינוך
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 הערות: יש לקבוע תקציב בית ספרי

פעילות: טיפול בפרט

פעילות: מד"צים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

8,985 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

14,950 אלש"ח
תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"פתשע"ט

1,7971,7971,7971,7971,797

2,9902,9902,9902,9902,990

1,300 תלמידים 
בכל שנה

קיים מפרט הנותן מענה לבתי ספר 
עם למעלה מ-4% נשירה ותלמידים 

בסיכון. התוכניות ייבחרו בהתאם 
לנתוני בתי הספר הרלוונטים

תלמידי בתי הספר העל-יסודיים 
הרשמיים ובתי הספר המוכש"רים 

 המלמדים לפי תוכנית ישראלית.
 כל קבוצה עולה כ-46 אלש''ח,

יש 65 קבוצות

84 בתי ספר

1,300 תלמידים 
בכל שנה

חבילה טיפולית לכל בית ספר - 
 יתווסף נספח המפרט:

 1. את האפשרויות בחבילה
2. סכום הסל שיעמוד לרשות 

כל בית ספר

סעיף בלתי פורמלי - 
206,000,000

יעד

יעד

אוכלוסיית 
יעד

אוכלוסיית 
יעד

כמות
משתתפים

כמות
משתתפים

מקור 
תקציבי

תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"פתשע"ט

עלות 
ליחידה:

46
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

דרכי 
הפעולה:
אגף א' 
לסיכון
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תחום: עידוד התוכנית הישראלית 

פעילות: שכירויות

 פעילות: פיתוח פיזי 
)תקשוב כיתות, מעבדות, מגרשי ספורט, עגלת מחשבים ניידת(

עלות 
ליחידה:
1,304
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

67,000 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

57,412 אלש"ח

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג

14,493

19,560

14,431

13,040

13,399

10,432

12,277

7,824

12,460

6,556

הערות: עלות תוכנית שנתית 30,000 ₪

 הערות: יתווסף נספח עם פירוט המרכיבים וכמות מספרית בהתאם לטבלת החליפה האישית לכל בית ספר

בכל שנה תשפה החלטת 
 הממשלה את הרשות
 בגין שכירויות בעלות

של 13.4 מיליון ₪ 

 תשע"ט: 15 מבנים
 תש"פ: 10 מבנים
 תשפ"א: 8 מבנים
 תשפ"ב: 6 מבנים
תשפ"ג: 5 מבנים

בתי הספר הרשמיים 
בתוכנית הישראלית 

הנמצאים בשכירות

 בתי הספר המלמדים
 תוכנית ישראלית

במערכת הרשמית 
ובמערכת המוכש"ר

סעיף שכירת מבנים עבור 
 מוסדות חינוך המלמדים

תוכנית ישראלית 67,000,000

סעיף פיתוח 
פיזי למוסדות 

חינוך המלמדים 
תוכנית ישראלית 

57,412,000

יעד

יעד

אוכלוסיית 
יעד

אוכלוסיית 
יעד

מקור 
תקציבי

מקור 
תקציבי

44 בתי ספר

כמות
משתתפים

עלות 
ליחידה:
1,500
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

חינוך
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פעילות: ליווי פדגוגי - יתווסף נספח מה כולל הליווי הפדגוגי 

פעילות: הכשרת הוראה
דרכי 

הפעולה:
השתלמויות 

עו"ה

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

16,000 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

2,500 אלש"ח

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג

2,000

500500500500500

3,5003,5003,5003,500

 בתי הספר הרשמיים35 בתי ספר
המוכש"רים המלמדים לפי 

תוכנית ישראלית - ליווי 
 למנהלת ולצוותי ההוראה

כדי שידעו כיצד ללמד את 
התוכנית הישראלית

מעטפת ליווי ותוכניות 
ייחודיות למוסדות חינוך 

המלמדים לפי תוכנית 
ישראלית 68,760,000.

אוכלוסיית יעד
יעד

מקור 
תקציבי

35 בתי ספר

כמות
משתתפים

עלות 
ליחידה:

100
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים
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 הערות: יתווסף נספח עם פירוט המרכיבים וכמות מספרית בהתאם לטבלת החליפה האישית לכל בית ספר

 הערות: יתווסף נספח עם פירוט המרכיבים וכמות מספרית בהתאם לטבלת החליפה האישית לכל בית ספר

פעילות: תוכניות ייחודיות
)תקשוב כיתות, מעבדות, מגרשי ספורט, עגלת מחשבים ניידת(

פעילות: רכישת ספרי לימוד
)תקשוב כיתות, מעבדות, מגרשי ספורט, עגלת מחשבים ניידת(

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

30,155 אלש"ח

סה"כ תקציב מצטבר 
במהלך 5 שנים:

20,105 אלש"ח

תשע"ט

תשע"ט

תש"פ

תש"פ

תשפ"א

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ג

5,053

4,0214,0214,0214,0214,021

6,5206,5206,5205,542

40 בתי ספר

40 בתי ספר

בתי הספר הרשמיים 
ובתי הספר המוכש"רים 

המלמדים לפי תוכנית 
ישראלית. מנהל בית הספר 

בוחר מתוך מאגר

 בתי הספר הרשמיים
ובתי הספר המוכש"רים 

המלמדים לפי תוכנית 
ישראלית

סעיף מעטפת ליווי 
ותוכניות ייחודיות 

למוסדות חינוך 
המלמדים תוכנית 

ישראלית 68,760,000

סעיף מעטפת ליווי 
ותוכניות ייחודיות 

למוסדות חינוך 
המלמדים תוכנית 

ישראלית 68,760,000

יעד

יעד

אוכלוסיית 
יעד

אוכלוסיית 
יעד

מקור 
תקציבי

מקור 
תקציבי

40 בתי ספר

40 בתי ספר

כמות
משתתפים

כמות
משתתפים

עלות 
ליחידה:

163
אלש"ח

עלות 
ליחידה:
4,000
אלש"ח

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

דרכי 
הפעולה:
תקנת 

ירושלים

חינוך
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מכון ירושלים למחקרי מדיניות

חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים

חינוך 
בלתי 
פורמלי

אופנים 
לצמצום 

פערים

תחומים נבחרים
)מתוך החלטת ממשלה 3790(

עקרונות:
ראייה כוללנית של 

התלמיד ושמירה על 
רצף גילי

הבנת הצרכים, שיתוף 
והתאמה תרבותית 
לאוכלוסיית היעד

כוח אדם מתאים

השכלה 
גבוהה

רווחהתשתיותחינוךתעסוקה

מיומנות 
הון חברתיחוסןוכישורי חיים

מרחב 
חלופי 

להצטיינות

התמדה

התנסות 
מוגנת

לקיחת 
אחריות

למידה 
ממודלים 

לחיקוי

גיוון 
ויצירתיות בחירה

מרכיבים המייצרים חינוך בלתי פורמלי:

אתגרי המסלול הישראלי במזרח ירושלים
הכשרת צוותי חינוך

נדרשת הכשרה מקיפה לצוותי 
החינוך אשר מורגלים בהוראה 

במסלול הפלסטיני, לכדי הוראה 
למסלול הישראלי. 

תוכניות לימוד
 תוכנית הלימוד הישראלית

והרגלי הלמידה שונים בבסיסם 
מתוכנית התאוג'יהי. 

מיתוג
קיים מיתוג בעייתי של המסלול 

 הישראלי אשר נחשב לכאורה
כקל יותר מהמסלול הפלסטיני.

1

שיפור בהישגים 
לימודיים 

והעלאת אחוז 
המצליחים 
להשתלב 

בהשכלה גבוהה

הקניית 
כישורים 
הדרושים 

לשוק העבודה

פיתוח עצמי 
ופיתוח קשרים 
עם המשפחה, 

הקהילה והחברה

צמצום 
התנהגויות 

שליליות

העצמה וחיזוק 
הקהילה
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השכלה גבוהה
השכלה גבוהה היא אחד הכלים המרכזיים לשינוי חברתי-כלכלי. בשנתיים האחרונות ניתן לראות את הגידול 

המשמעותי במספר הסטודנטים במכינות הקדם-אקדמיות במזרח ירושלים. מספר הסטודנטים ממזרח ירושלים 
הלומדים לתואר ראשון במוסדות האקדמיים שבתקצוב ות"ת, אשר משתתפים בתוכנית ההנגשה הייעודית למזרח 

ירושלים, גדל בכ- 23% מתשע"ח לתשע"ט.
צוות ההשכלה הגבוהה האמון על יישום החלטת הממשלה מתכנס אחת לחודש וחצי. הצוות מובל על ידי היחידה 
לשיתוף ציבור, משרד ירושלים ומורשת והמל"ג ושותפים בו הות"ת ועיריית ירושלים. הצוות מתעדכן באופן שוטף 

בכל הקשור ליישום תחום זה ובעקבות כך נוצרים שיתופי פעולה משמעותיים ופוריים.

הצוות האמון על יישום החלטת הממשלה מקדם את הפרויקטים הבאים:
מיפוי מסודר ואיסוף מידע באופן קבוע אודות מספר הסטודנטים תושבי מזרח ירושלים במערכת ההשכלה . 1

הגבוהה בישראל, במקביל למיפוי מספר הסטודנטים הלומדים במערכת ההשכלה הגבוהה הפלסטינית.
 פיתוח מודל "ממערב למזרח" הכולל פתיחת שלוחות של מערכת ההשכלה הגבוהה במזרח ירושלים,. 2

בדגש על תחומי תעסוקה.
 פיתוח מודל המשלב סטודנטים בוגרי מוסדות פלסטיניים לתארים מתקדמים. 3

במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית.
 ניתוח מידע אודות בוגרי התוכניות, כגון, מידע פרטי ותעסוקתי, והחסמים. 4

העומדים בפני השתלבותם במוסדות ההשכלה.
 ניהול פורום להשכלה גבוהה הכולל קובעי מדיניות ממשרדי הממשלה השונים ונציגי המוסדות. 5

להשכלה גבוהה.
תוכנית מצטיינים )"אלבשאיר"(. 6

אלבשאיר היא תוכנית המיועדת לתלמידים ולסטודנטים מצטיינים ממזרח ירושלים, שמטרתה להכין אותם 
לאקדמיה הישראלית ולשוק התעסוקה האיכותית. בנוסף לכך, התוכנית שואפת לבסס קבוצה של צעירים מובילי 

שינוי בעיר, שיהוו מודל הצלחה עבור כל תושבי מזרח ירושלים. במהלך שלוש השנים שלאחר התואר, ילוו הבוגרים 
בשלביהם הראשונים בתעסוקה, לרבות הכשרות ייעודיות ומנטורינג.

מטרות התוכנית:

הכשרה, הכנה ושילוב מיטבי של צעירים וצעירות מצטיינים ממזרח העיר באקדמיה הישראלית.	 

השמה במקצועות איכותיים מכלל המגזרים במשק ובתוכניות עתודה ייעודיות.	 

פיתוח ורישות מנהיגות מקומית במזרח העיר מקרב בוגרי התוכנית.	 
* יש לציין, כי כל הסטודנטים הלומדים בתוכנית הם תושבי מזרח העיר ובוגרי מערכת החינוך במזרח העיר, העומדים בהגדרת "סטודנט מזרח 

העיר" שנקבע על ידי המל"י.

שלב התלמידים )כיתות י'-י"ב(:
התוכנית פועלת בקרב תלמידי 

תיכון בכיתות י' עד י"ב, במתכונת 
של יום לימודים בשבוע לאורך 

שנה אקדמית. הלימודים 
מתקיימים בקמפוסים של 

האוניברסיטה העברית, ובנוסף 
שתי קבוצות פועלות בשיתוף 

 פעולה עם מכללת עזריאלי.
הלמידה מתמקדת בפיתוח יכולות 

אקדמיות, רכישת מיומנויות 
אישיות ובין-אישיות והכוונה 

ללימודים אקדמיים.

 שלב האקדמיה )סטודנטים(:
משתתפי התוכנית מקבלים ליווי 
אישי וקבוצתי במהלך לימודיהם 
האקדמיים, וכן סיורים לימודיים 

 ברחבי הארץ.
זאת, מתוך שאיפה למיצוי 

הפוטנציאל של כל אחד ואחת 
 ממשתתפי התוכנית.

בנוסף לכך, הסטודנטים זכאים 
למלגות לימוד ולהכוונה תעסוקתית.

שלב התעסוקה:
בוגרי שלב האקדמיה ישולבו 
בתעסוקה איכותית ובתוכניות 

עתודה ייעודיות, תוך ליווי 
בשלוש השנים הראשונות לסיום 
התואר. בנוסף לכך, הם עתידים 
לקחת חלק ברשת הבוגרים של 

אלבשאיר.

התוכנית מורכבת משלושה שלבים:
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המחזור הראשון של התוכנית התחיל 
לפעול בשנת תשע"ח וכלל:

מספר משתתפים בשנת 
הלימודים תשפ"א:

תלמידי תיכוןתלמידי כיתות י' סטודנטיםסטודנטים

ו-ו-

כיום, הפעילות מתקיימת בהתאם 
לנוהלי הקורונה ומשלבת פעילויות 
חוץ ופעילויות המועברות באמצעות 

מערכת הזום.
80343 1568

אתגרי תוכנית אלבשאיר

תוכנית הסטודנטים:
 כלל הסטודנטים יסיימו את התואר האקדמי בהצלחה. 	
לכל הפחות 75% מבוגרי התוכנית ישתלבו בתוך כשנה  	

מסיום לימודיהם במקומות עבודה איכותיים בתפקידים 
בעלי פוטנציאל ואפיק התפתחות בתחום אותו למדו.

בוגרי התוכנית ייקחו חלק פעיל ברשת הבוגרים בפעילות  	
חברתית בכלל ודחיפה לאקדמיה של צעירים/ות נוספים, 

ממזרח העיר בפרט.

מדד ההצלחה :

תוכנית התלמידים:
70% מבוגרי תוכנית התלמידים, לכל הפחות,  	

ישתלבו באקדמיה הישראלית.

הסללת הבוגרים לתעסוקה איכותית



השכלה גבוהה

משימה: הגדלת מספר הסטודנטים מקרב תושבי 
מזרח העיר הלומדים לתואר ראשון 

סה"כ תקציב חומש תשע"ח-תשפ"ג )אלפי ₪(

מטרות:מטרות:מטרות:

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

סה"כ  מכינותתוכנית רואד
קדם-אדקמיות

תמיכה בסטודנטים 
לתואר ראשון

66,29612,28590,001 3,00013,284123,408139,692

 5,600 סטודנטים3,000 סטודנטים10 רכזים ומנהל אזור
 במהלך התואר

 ו- 2,535 סטודנטים
שנה א'

2323

השכלה גבוהה

אתגרי ההשכלה הגבוהה
אתגר העברית -

מכשול להתקדמות בעולם האקדמיה.



מטרות 
תשפ"א

מטרות 
תשפ"א

מטרות 
תשפ"א

מטרות 
תשפ"א

מטרות תש"פ

מטרות תש"פ

מטרות תש"פ

מטרות תש"פ

סה"כ תקציב שנתי

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

החלטת 
ממשלה 

3790

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

מטרות תשע"ט

מטרות תשע"ט

מטרות תשע"ט

מטרות תשע"ט

201920202021

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

ות"ת + 
1775

תוכנית 
רואד

סה"כ

מכינות 
קדם-
אקדמיות

תמיכה 
בסטודנטים 
לתואר 
ראשון

 בינוי 
)ח"פ עבור 
שיפוצים 
והתאמות(

460

13,376

8,216

2,700

2,000

2,400

16,933

12,338

2,115

2,740

18,494

13,459

2,295

1,500

25,827

2,144

22,183

26,217

2,442

23,775

27,426

2,671

24,775

7 רכזים
 1,960
אלש"ח

 19,965
אלש"ח

 500
מכינות

 13,360
אלש"ח

 1,018
סטודנטים

 3,645
אלש"ח

8 רכזים 
ומנהל

 550
מכינות

 1,083
סטודנטים

 1,123
סטודנטים

9 רכזים 
ומנהל

 600
מכינות

7 רכזים
 1,512
אלש"ח

 19,149
אלש"ח

 550
מכינות

 14,551
אלש"ח

 1,111
סטודנטים

 3,086
אלש"ח

 1,946
אלש"ח

 47,808
אלש"ח

 701
מכינות

 18,206
אלש"ח

 27,656
אלש"ח
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השכלה גבוהה

רכזי רואד - הרחבת מספר הרכזים

בתי ספר במזרח ירושלים - בתי ספר שבהם התוכנית פועלת

כיתות - מספר הכיתות שנחשפו לתוכנית ועברו את הסדנאות

רואד

תשע"טתכנון חומש

11 רכזים
7,900 אלש"ח

תכנון:
7 רכזים

818 אלש"ח

ביצוע*:
7 רכזים

556 אלש"ח

תש"פתשע"טתכנון חומש

תכנון:5,420 אלש"ח
42 בתי"ס

881 אלש"ח

ביצוע*:
38 בתי"ס

644 אלש"ח

תכנון:
43 בתי"ס

ביצוע:
39 בתי"ס

תש"פתשע"טתכנון חומש

תכנון:5,420 אלש"ח
42 כיתות

881 אלש"ח

ביצוע*:
38 כיתות

644 אלש"ח

תכנון:
43 כיתות

תכנון:
39 כיתות

סה"כ תקציב חומש: 11.420 מלש"ח

מספר נרשמים לאקדמיה באמצעות רואד

קורסי עברית

תש"פתשע"טתכנון חומש

תכנון:5,420 אלש"ח
500 נרשמים 

לתש"פ
881 אלש"ח

ביצוע:
638 נרשמים 

לתש"פ
644 אלש"ח

תכנון:
 1,000
נרשמים

ביצוע:
878 נרשמים

תש"פתשע"טתכנון חומש

תכנון:
1 קורס

881 אלש"ח

ביצוע:
1 קורס

644 אלש"ח

תכנון:
2 קורסים

ביצוע:
0 קורסים

* ביצוע עד יוני 2019
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מעטפת מכינות
שנתי )תשע"ט(חומש - תכנון

   4 מוסדותמספר מוסדות 
 

תכנון: 4 מוסדות
ביצוע: 4 מוסדות 

תכנון: 500 תלמידים  3,000 תלמידיםמספר תלמידי מכינה
ביצוע: 569 תלמידים

תכנון: 56 מצטיינים  420 מצטייניםמספר מצטיינים

 עלות ראויים לסיוע
8,000 אלש"ח  48,000 אלש"חומודל תמריצים

עלות מעטפת תמיכה
  28,800 אלש"ח

4,800 אלש"ח

560 אלש"ח  4,200 אלש"חעלות מלגות מצטיינים

 2,000 אלש"חבינוי **

המכללה להנדסה - מכללת הדסההאוניברסיטה העבריתתש"פ
עזריאלי

בצלאל

מספר 
תלמידי 

ביצוע: 47 תלמידיםביצוע: 110 תלמידיםביצוע: 111 תלמידיםביצוע: 433 תלמידיםמכינה

מספר 
מצטיינים

תכנון: 9.4 מצטייניםתכנון: 22 מצטייניםתכנון: 22 מצטייניםביצוע: 87 מצטיינים

עלות ראויים 
ביצוע: 8,219 ראוייםלסיוע

ביצוע: 6,928 אלש"ח
תכנון: 1,392 אלש"חביצוע: 1,374 אלש"ח

עלות מעטפת 
תמיכה

ביצוע: 435 אלש"חתכנון: 903 אלש"חביצוע: 998 אלש"חביצוע: 4,887 אלש"ח

עלות מלגות 
מצטיינים

ביצוע: 435 אלש"חתכנון: 903 אלש"חביצוע: 998 אלש"חתכנון: 4,887 אלש"ח
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השכלה גבוהה

מעטפת תואר ראשון - תשע"ט

* אומדן ביצוע חצי שנתי תשע"ט

האוניברסיטה העברית

קליטה באקדמיה

שנים שנה א'
מתקדמות

כללי

תעריף בסיסי 
לסטודנט

תכנון: 4.7 אלש"ח

סה"כ תקציב קליטה 
לאקדמיה לסטודנטים 

ממזרח ירושלים
תכנון: 986 אלש"ח

סה"כ תקציב מעטפת בלי מכסות:
תכנון: 986 אלש"ח, ביצוע*: 411 אלש"ח

תקציב תוספתי 
תכנון: 482 אלש"חאושר בתשע"ט

מספר סטודנטים 
ממזרח ירושלים 

תשע"ח
תכנון: 107 אלש"ח

231
תלמידים

186
תלמידים

417
תלמידים

מכללת הדסה

קליטה באקדמיה

שנים שנה א'
מתקדמות

כללי

תעריף בסיסי 
לסטודנט

תכנון: 4.8 אלש"ח

סה"כ תקציב קליטה 
לאקדמיה לסטודנטים 

ממזרח ירושלים
תכנון: 1,150 אלש"ח

תקציב תוספתי 
תכנון: 558 אלש"חאושר בתשע"ט

מספר סטודנטים 
ממזרח ירושלים 

תשע"ח
תכנון: 124 אלש"ח

152
תלמידים

203
תלמידים

355
תלמידים

המכללה להנדסה - עזריאלי

קליטה באקדמיה

שנים שנה א'
מתקדמות

כללי

תעריף בסיסי 
לסטודנט

תכנון: 4.9 אלש"ח

סה"כ תקציב קליטה 
לאקדמיה לסטודנטים 

ממזרח ירושלים
תכנון: 312 אלש"ח

סה"כ תקציב מעטפת בלי מכסות:
תכנון: 312 אלש"ח, ביצוע*: 236 אלש"ח

תקציב תוספתי 
תכנון: 149 אלש"חאושר בתשע"ט

מספר סטודנטים 
ממזרח ירושלים 

תשע"ח
תכנון: 33 אלש"ח

69
תלמידים

169
תלמידים

238
תלמידים

בצלאל

קליטה באקדמיה

שנים שנה א'
מתקדמות

כללי

תעריף בסיסי 
לסטודנט

תכנון: 4.4 אלש"ח

סה"כ תקציב קליטה 
לאקדמיה לסטודנטים 

ממזרח ירושלים
תכנון: 152 אלש"ח

סה"כ תקציב מעטפת בלי מכסות:
תכנון: 152 אלש"ח, ביצוע*: 146 אלש"ח

תקציב תוספתי 
תכנון: 77 אלש"חאושר בתשע"ט

מספר סטודנטים 
ממזרח ירושלים 

תשע"ח
תכנון: 17 אלש"ח

37
תלמידים

68
תלמידים

105
תלמידים

סה"כ תקציב מעטפת בלי מכסות:
תכנון: 1,150 אלש"ח, ביצוע*: 472.2 אלש"ח
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סיכום תש"פ
האוניברסיטה העברית

מכללת הדסה

הנדסה ירושלים

מספר סטודנטים שהתחילו מכינה בתש"פ

מספר סטודנטים שהתחילו מכינה בתש"פ

מספר סטודנטים שהתחילו מכינה בתש"פ

 מספר סטודנטים שהתחילו בתש"פ
לימודי תואר ראשון שנה א'

 מספר סטודנטים שהתחילו בתש"פ
לימודי תואר ראשון שנה א'

 מספר סטודנטים שהתחילו בתש"פ
לימודי תואר ראשון שנה א'

מספר סטודנטים שסיימו מכינה בתש"פ

מספר סטודנטים שסיימו מכינה בתש"פ

מספר סטודנטים שסיימו מכינה בתש"פ

מהם, שהתקבלו לאחר סיום 
המכינה שלמדו בשנים קודמות

מהם, שהתקבלו לאחר סיום 
המכינה שלמדו בשנים קודמות

מהם, שהתקבלו לאחר סיום 
המכינה שלמדו בשנים קודמות

סה"כ סטודנטים 
שנה א תש"פ

סה"כ סטודנטים 
שנה א תש"פ

סה"כ סטודנטים 
שנה א תש"פ

439 סטודנטים

115 סטודנטים

140 סטודנטים

426 סטודנטים

106 סטודנטים

80 סטודנטים

200 סטודנטים

78 סטודנטים

66 סטודנטים

276 סטודנטים

184 סטודנטים

86 סטודנטים

סה"כ 
סטודנטים 

לתואר ראשון

סה"כ 
סטודנטים 

לתואר ראשון

סה"כ 
סטודנטים 

לתואר ראשון

571

443

181

סה"כ

 מספר סטודנטים שהתחילו בתש"פמספר סטודנטים שהתחילו מכינה בתש"פ
לימודי תואר ראשון שנה א'

מהם, שהתקבלו לאחר סיום מספר סטודנטים שסיימו מכינה בתש"פ
המכינה שלמדו בשנים קודמות

סה"כ סטודנטים 
שנה א תש"פ

741 סטודנטים

583 סטודנטים360 סטודנטים659 סטודנטים

סה"כ 
סטודנטים 

לתואר ראשון
1,312

בצלאל

 מספר סטודנטים שהתחילו בתש"פמספר סטודנטים שהתחילו מכינה בתש"פ
לימודי תואר ראשון שנה א'

מהם, שהתקבלו לאחר סיום מספר סטודנטים שסיימו מכינה בתש"פ
המכינה שלמדו בשנים קודמות

סה"כ סטודנטים 
שנה א תש"פ

47 סטודנטים

37 סטודנטים16 סטודנטים47 סטודנטים

סה"כ 
סטודנטים 

לתואר ראשון
117
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גביית ארנונה 
עסקית במזרח 

 ירושלים
)שכונות ערביות(

* בניכוי העלאת חובה לשנת 2018
** בניכוי העלאת חובה לשנת 2019

*** נכון לתאריך 30.11.20 בניכוי העלאת חובה לשנת 2020, נתוני הגבייה אינם כוללים שיפוי בגין קורונה אשר מגיע 
לרשות . אנו מעריכים כי השיפוי עד 30.11.20 נאמד בכ- 33 מלש"ח.

אחוזי גביית 
ארנונה עסקית  

)חצי שנתי(

29

גביית ארנונה עסקית

כלכלה ותעסוקה

כלכלה ותעסוקה



תעסוקה ורווחה
מטרות התוכנית היא מניעת מצבי סיכון, צמצום פערים בשירותי הרווחה והעצמת האוכלוסייה.

תוכניות החומש בתחום הרווחה פועלות בחמישה מישורים: נוער וצעירים, חינוך ורווחה, עוני, זיקנה, ומניעה בגיל הרך.
התוכניות נחלקות לשני תחומים:

 תכוניות טיפוליות, שמטרתן להנגיש סיוע טיפולי בקרב אוכלוסיות נזקקות.. 1
יחד עם תוכניות אלו ניתן למנות את תוכנית "מיתר", את מרכז הורים למתבגרים, ואת "יחד מלא".

 תוכניות מניעה, שמטרתן לצמצם תופעות חברתיות שליליות ולהעלות את מודעות האוכלוסייה אליהן. 2
כגון: תוכניות לפיתוח חוסן משפחתי.

התוכניות פועלות בשש לשכות הרווחה של מזרח העיר ומפוזרות בכל שכונותיה. השאיפה המרכזית של אגד תוכניות 
החומש ברווחה הוא להעצים את אוכלוסיית מזרח העיר על כל מרכיביה.
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משתתפים בקורסי עברית )התחילו במהלך התקופה(משתתפים בהכשרות מקצועיות

שוברים
 דרך המרכז

)פנימיות + מתוקצבות( - 
לא כולל מכינות עברית

קורסים פנימייםמכינות

44119380 )התחילו השנה(17 )התחילו ב-2020(

* 22 בקשות שהוגשו וממתינות 
לאישור, 80 עדיין בתהליך הכשרה 

 )פתוחים לקבלת אבני דרך(,
בקשות נוספות מוגשות בימים אלו 

)לאחר אישור התקציב(

* צפויות להיפתח הכשרות נוספות 
 בדצמבר, הכשרה פנימית אחת,

3 מתוקצבות 

* צפויים להיפתח קורסים נוספים 
בדצמבר

לשון ההחלטה: מרכז הכוון תעסוקתי שעוסק בהכוונה ובהשמה של נשים וגברים מהאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים. 
לפחות 1,500 משתתפים בכל שנה מתוכם לפחות 70% נשים )2.א.1( 

תקציב חומש: 35 מיליון ₪
חלוקת תקציב: תקציב התוכנית ל-2023-2019 עומד על 35 מלש"ח, בפריסה שווה בין השנים. תקציב תוספתי ייעודי 

ממשרד האוצר בהרשאה להתחייב 14 מלש"ח ב-2018 ו-21 מלש"ח ב-2020.

יעד: 1,500 משתתפים 70% נשים = 1,050 נשים

אחוז משתתפות:סה"כ משתתפים:

ביצוע 2019 - 1,635

ביצוע 2020 - 2,045
78%)נכון ל-1.12.2020(

מרכז ריאן
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תכנון 2021: 1,600 משתתפים

השמות 2020 )עד 1.12.20(

סה"כ: 892השמות עקיפותהשמות ישירות

הפער בין סכום ההשמות הכללי למספרים המפורטים לפי מגדר וסוג השמה נובע מחוסרים קלים בדיווחים במערכת

נשים

גברים

530362

נשים

גברים

412286

גבריםנשים

6941

תקציב ריאן 2020 - סל פעילות למשתתפים

סה"כ: 1,207,166 ₪

₪ 910,148 ₪ 297,018

תקציב שמומש עד 1.12.20

התחייבויות לפעילויות 
 המתוכננות להיפתח

עד סוף השנה

פרט - הקניית מיומנויות למשתתפים

2020*2019קורסי עברית
 תכנון
2021

 12
קורסים

 11
קורסים

 13
קורסים

 273
משתתפים

 380
משתתפים

* צפויים להיפתח 6 קורסים במהלך דצמבר, הערכה ל-120 משתתפים

תעסוקה ורווחה
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2020*2019מועדוני עברית
 תכנון
2021

 4
מועדונים

 2
מועדונים

 4
מועדונים

 62
משתתפים

 43
משתתפים

  * * צפויים להיפתח 2 מועדונים בדצמבר, הערכה ל-30 משתתפים

***צפויה להיפתח קבוצה נוספת בדצמבר, הערכה ל-20 משתתפים

20192020קורסי מחשבים
 תכנון
2021

 6
קבוצות

 4
קורסים

 4
קורסים

 102
משתתפים

 90
משתתפים

2020*2019הכנה לעולם העבודה
 תכנון
2021

 4
קבוצות

 3
סדנאות

 4
סדנאות

 80
משתתפים

 72
משתתפים
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20192020הכנה למרכזי הערכה
 תכנון
2021

 2
קבוצות

 2
סדנאות

 3
סדנאות

 37
משתתפים

 29
משתתפים

20192020סדנאות ממוקדות
 תכנון
2021

 30
סדנאות

 110
סדנאות

 72
סדנאות

 322
משתתפים

 1,470
משתתפים

20192020אנגלית
 תכנון
2021

 2
קבוצות

 2
קורסים

 2
קורסים

 37
משתתפים

 30
משתתפים

תעסוקה ורווחה
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20192020מפגשי חשיפה כללים
 תכנון
2021

 12
מפגשי 
חשיפה

 12
מפגשי 
חשיפה

 12
מפגשי 
חשיפה

מעל 120 
משתתפים

קשרי קהילה
 קשר שוטף עם הקהילה, ימי חשיפה במרכז ומחוצה לו, הפצת ברושורים ופרסום אירועים

ותוכניות של המרכז, הגברת המודעות לזכויות

מפגשי חשיפה להכשרות

סופר-וובינרים בתקופת הקורונה

20192020

2020

 תכנון
2021

 תכנון
2021

 7
מפגשים

 4
וובינרים

לפי 
הצורך 

ובהתאם 
לפתיחת 
הכשרות

 4
וובינרים

מעל 160 
משתתפים

בשל 
הקורונה 
ומיעוט 

ההכשרות 
לא התקיימו 
מפגשים אלו

מעל 600 
משתתפים
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שידורים חיים מדף הפייסבוק 
)בתקופת הקורונה(

2020
 תכנון
2021

 16
שידורים

 4
שידורים 

חיים

אלפי 
צפיות

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020
 תכנון
2021

 תכנון
2021

 תכנון
2021

 174
מעסיקים 
חדשים 
במאגר

 273
משרות 
חדשות

9 
מפגשי 
חשיפה 

למעסיקים 
ומשרות

 130
מעסיקים 
חדשים 
במאגר

 245
משרות 
חדשות

2 
מפגשי 
חשיפה*

2 
ירידי 

תעסוקה

מעל 300 
מתעניינים

 200
משתתפים

לא 
התקיימו 

בגלל 
הקורונה

קשרי מעסיקים
 קשר שוטף עם מעסיקים, גיוס מעסיקים חדשים ומשרות רלוונטיות למשתתפי המרכז,

חשיפת משרות ותחומי עיסוק למשתתפים

 8
מפגשי 
חשיפה

 120
מעסיקים 

חדשים

1 
יריד 

תעסוקה

תעסוקה ורווחה



מעגלי תעסוקה
מעגלי תעסוקה היא תוכנית שפותחה במטרה לפתח מיומנויות ולשלב תובעי קצבת הבטחת הכנסה )ה"ה( בעבודה 

מתאימה, למנוע גלישה לאבטלה מתמשכת ותלות בקצבאות. כל זאת, באמצעות טיפול איכותי ויעיל הניתן על 
ידי צוותים מקצועיים, מאמנים אישיים ומנחי סדנאות, שהוכשרו לתת מענה לחסמים הייחודיים של קבוצות 

האוכלוסייה וחסמים של הפרט. התוכנית מיועדת לתובעי ה"ה בגילאי 55-18.
במסגרת התוכנית מתקיימים אימונים אישיים וסדנאות קבוצתיות שבהם דורשי עבודה מקבלים ארגז כלים שמכין 
אותם לשלב חיפוש העבודה, הצעות למשרות מתאימות וכן ליווי אישי וקבוצתי בכל התהליך עד קליטה בעבודה 

ובמידת הצורך מיצוי זכויות.

סדנה לגיבוש זהות תעסוקתית:
זהות תעסוקתית מגובשת מסייעת 

בהרחבת אפשרויות תעסוקה 
 מתאימות ותורמת לפעולות

השיווק העצמי בקורות חיים 
ובראיונות עבודה.

במסגרת הסדנה: זיהוי צרכים 
פנימיים, ערכים ומוטיבציות 

ובחינת צרכים טכניים.
מיפוי כישורים, מיומנויות 

וחוזקות, אבחון גורמים 
אישיותיים המשליכים על העניין 
וההנאה כמו נטיות תעסוקתיות.

סדנה לחיפוש ומציאת עבודה:
במסגרת הסדנה הקניית עקרונות 
לחיפוש עבודה אפקטיבי, מניב 

תוצאות ומקטין תסכול מהתהליך. 
מתן דגש על חשיבות נטוורקינג 

בזמן חיפוש עבודה. כמו כן, הקניית 
עקרונות להכנת תוכנית עבודה 

לחיפוש עבודה ממוקד ויעיל.
מתאים לדורשי עבודה עם זהות 

תעסוקתית מגובשת אשר יודעים 
אילו משרות הם מחפשים.

בעלי קורות חיים טובים ונכונים, 
 הזקוקים להרחבת דרכים

לחיפוש עבודה. סדנה פרונטלית / 
מקוונת בזום.

סדנה לכתיבת קורות חיים 
ומכתב מקדים: 

הקניית עקרונות הכתיבה 
והעריכה של קורות חיים + מכתב 
מקדים ומקסום יעילותם כחלק 

 מקמפיין שיווק עצמי.
מתאים לדורשי עבודה בעלי זהות 

 תעסוקתית מגובשת אשר
יודעים לתאר את החוזקות 

והכישורים שלהם.

סדנת הכנה לריאיון עבודה:
היכרות עם תהליכי מיון לעבודה בארגונים. הקניית 
עקרונות של הכנה לראיונות עבודה ודגשים למהלך 

הראיונות בין אם פרונטלי, טלפוני או בווידאו.
מתאים לדורשי עבודה חסרי ניסיון או מתקשים לעבור 

ראיונות עבודה. בעלי קורות חיים טובים ובעלי זהות 
תעסוקתית מגובשת. סדנה פרונטלית / מקוונת בזום. 

סדנה לניהול ולהתנהלות כלכלית:
סדנה המקנה כלים לביצוע ולשיקוף התנהלות 

כלכלית בהווה, על מנת לעשות תיקונים וליצור איזון 
תקציבי לאורך זמן. במסגרת הסדנה היכרות עם מושגי 

יסוד ועקרונות ניהול כלכלי נכון של משק בית.
מתאים לדורשי עבודה המעוניינים ללמוד ולהתחיל 

תהליך של הבראה כלכלית.

 סדנאות תהליכיות ארוכות לפני משבר הקורונה:
 ממסלולי הסדנאות: הסדנאות מתקיימות פעמיים בשבוע למשך שעתיים עד חמש שעות כל פעם,

לפי הצורך האישי של המשתתף.

  סדנת תהליך: הכנה לשלב חיפוש העבודה בדגש על תהליך אישי, הגברת מוטיבציה, זיהוי עוצמות,	 
הגברת אמונה ביכולת ודימוי עצמי תעסוקתי.

סדנת השמה: הכנה לשלב חיפוש העבודה בדגש על מיומנויות וכלים להשתלבות בעבודה .	 

סדנת שינוי: הכנה לשלב חיפוש העבודה בדגש על תהליך אישי, לצד מיומנויות וכלים להשתלבות בעבודה.	 

חיפוש עבודה מונחה: סיוע וליווי בחיפוש עבודה בהדרכת מאמן תעסוקתי. חיפוש העבודה המונחה ייערך 	 
פעמיים בשבוע למשך שעה עד שלוש שעות כל פעם.

 פירוט על סדנאות חדשות פרונטליות / מקוונות:
)סדנאות עדכניות, פותחו לאחר משבר הקורונה והותאמו לצרכים ולתקופה(
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עידוד תעסוקה

מכינות עברית

תקציב חומש

+

יעדחלוקת תקציב
במידה וכלל התקציב השנתי יוקצה 
במלואו, משרד האוצר יבחן הקצאה 

של תקציב תוספתי שנתי נוסף 
 של 2 מלש"ח, בהתאם להעמדת

1 מלש"ח שנתי ממקורות המשרד.

  היקף התקציב לתוכניות אלו יעמוד על
26.5 מלש"ח לשנים 2023-2018.

מהם 16.5 ממשרד העבודה והרווחה ו-10 
מלש"ח כתקציב תוספתי ממשרד האוצר, 

שיועברו בחלוקה שווה לכל אחת מהשנים. 

500 שעות500 שעות

20192019 20202020

גיבוש תוכניות לעידוד 
תעסוקה בדגש על נשים 

צעירות. בין היתר התכנים 
שייבחנו הם:

לימודי עברית 	
 שנת מפנה לצעירות 	

לאחר סיום התיכון
הכשרות 	
חינוך טכנולוגי 	
הסבת והשמת אקדמאים 	

גורם מפעיל/מבצע
 מנהל תעסוקת אוכלוסיות

תכנוןתכנון תכנוןתכנון

81212 7 56 38

תכנוןתכנון תכנוןתכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון
מכינותמכינות מכינותמכינות

תקציבתקציב תקציבתקציב

ביצועביצוע ביצועביצוע

ביצועביצוע ביצועביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

נשיםנשים נשיםנשים
144126216216

1,301,0402,732,184 1,138,4102,732,184

813,1501,366,092 487,8901,821,456

10768132155 9159104120

משתתפיםמשתתפים משתתפיםמשתתפים

16.5 מלש"ח 10 מלש"ח

תעסוקה ורווחה
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אתגרים בתעסוקה

היעדר תוכנית עבודה משותפת

 המשקפת את העשייה
של כלל גורמי התעסוקה במזרח העיר.

קושי להשמה איכותית

של תושבי מזרח העיר 
ובעיקר בקרב נשים.

עלייה באחוזי אבטלה

לאור משבר הקורונה.

אתגר העברית

מכשול בשילוב 
בתעסוקה איכותית.

הכשרת הנדסאיות

קורסי עברית מכינה עברית*
פנימיים בריאן 

ירושלים**

הכנה 
לאקדמיה***

הכנה למבחנים 
פסיכוטכניים***

שנה א'

* מכינה מתוקצבת )מטעם האגף( לחסרות ישע
** סה"כ משתתפות - בוגרות המכינה ומשתתפות בקורסים ברמת הביניים ובקורסים המתקדמים

*** כחלופה למכינה שלא התקיימה במכללות הנדסאות

סה"כ 36 נשים השתתפו בחלקי הפרויקט השונים, חלקן בכמה מהמענים.
27 ניגשו למבחן סיום מכינה טכנולוגית.

17 התחילו לימודים בפועל
7 נוספות צפויות להשתלב בקורסי סמסטר ב'

X36X27X17X7

2136141517

כמות משתתפות לשנת 2020
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66%

21%

8%
4%

1%

71%

18%
12%

1%
0%

20%

40%

60%

80%

"

? ?

 :115

17%

36%

43%

33%

41%

47%

40%

46%

42%

18%

17%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 :115

סקרים שנערכו בקרב תלמידות הנדסה ממזרח העיר

העדפת התלמידה והעדפת משפחתה למוסד לימודים

* גודל המדגם: 115 נשאלות. נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות

רמת הביטחון של התלמידות בידיעת העברית ובמקצועות נוספים

תעסוקה ורווחה
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מעונות יום
2019

2020

2021

בית חנינא אל הודא

עיסאוויה אחמד 
עלי, סמטה 1

שועפאט על הכביש בין 
שועפאט לרמת שלמה 

 בית חנינא אל מרוחא,
סמטה 3

בית חנינא אל הודא

א-טור א-צוואנה

 ג'אבל מוכאבר
צומת קומבר

סילוואן עין לוזה 

שועפאט ח'לת סינאד

צור באהר

צור באהר ג'דה, 
סמטה 1

בית צפפא אל קצאיל

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

מספר כיתות מתוכנן:

4

3

3

3

5

3

3

3

5

6

3

3

המגרש בבעלות עיריית ירושלים מכוח יש היתר. לפני תקצוב של משרד העבודה
איחוד וחלוקה. נמצא בתכנון 

המגרש בבעלות עיריית ירושלים
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תקנים לעו"סים

הון אנושי

201820192020

מכינות ייעודיות וקורסים מקצועיים

2021

יעד: הקצאת 30 תקנים לעובדים סוציאליים

תכנוןתכנוןתכנוןתכנון ביצועביצועביצוע

30303030 302530
תקניםתקניםתקניםתקנים תקניםתקניםתקנים

מכינה ייעודית לענף החשמל  //  21.06.2019-19.05.2019

חשמל מומסך  //  19.02.2020-30.06.2019

תקציב 2020

תקציב 2020

כמות משתתפים 2020

כמות משתתפים 2020

* הסתיים

* הסתיים

תכנון

תכנון

תכנון
תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע
ביצוע

0%
נשים

0%
נשים

 21
משתתפים

 21
משתתפים

 21
משתתפים

 21
משתתפים

58,780

426,676

232 שעות  //  1 קורס

1,260 שעות  //  1 קורס

50,310

426,676

יעדחלוקת תקציבתקציב חומש
 15 מלש"ח מתקציב האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה 15 מלש"ח

והרווחה בפריסה שווה בין השנים 2023-2018
גיבוש תוכניות לעידוד 

תעסוקה בדגש על 
נשים צעירות

גורם מפעיל/מבצע
האגף להכשרה מקצועית

תעסוקה ורווחה
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מכינה ייעודית לדוברי השפה הערבית  //  26.03.2020-16.02.2020

מכינה ייעודית לענף החשמל  //  19.01.2020-14.01.2020

תחזוקה ותיקון מכשירי סלולר וסמרטפונים  //  28.02.2021-04.08.2020

קירור ומיזוג אוויר וחשמל מעשי  //  30.03.2021-19.01.2020

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

כמות משתתפים 2020

כמות משתתפים 2020

כמות משתתפים 2020

כמות משתתפים 2020

* הסתיים

* טרם בוצע החלק המעשי- עיכוב קורונה

* הסתיים

* טרם בוצע החלק המעשי- עיכוב קורונה

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון
תכנון

תכנון
תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע
ביצוע

ביצוע
ביצוע

1%
נשים

0%
נשים

1%
נשים

0%
נשים

 18
משתתפים

 22
משתתפים

 20
משתתפים

 18
משתתפים

 14
משתתפים

 18
משתתפים

 20
משתתפים

 18
משתתפים

58,780

58,780

107,921

426,676

232 שעות  //  1 קורס

232 שעות  //  1 קורס

280 שעות  //  1 קורס

1,260 שעות  //  1 קורס

50,780

50,310

107,921

426,676
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  PHP בטכנולוגיית FULL STACK פיתוח

מכינה טרום הכשרה ייעודית לקורס שיווק דיגיטלי  //  12.06.2019-05.05.2019

מכינה ייעודית לענף החשמל  //  18.02.2021-04.01.2021

שיווק דיגיטלי  //  13.08.2019-23.06.2019

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

כמות משתתפים 2020

כמות משתתפים 2020

כמות משתתפים 2020

כמות משתתפים 2020

* הקורס מתקיים באופן מקוון

* הקורס מתקיים באופן מקוון

* הסתיים

* הסתיים

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון
תכנון

תכנון
תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע
ביצוע

ביצוע
ביצוע

29%
נשים

47%
נשים

0%
נשים

33%
נשים

 17
משתתפים

 19
משתתפים

 24
משתתפים

 18
משתתפים

 5
משתתפים

 19
משתתפים

 24
משתתפים

 18
משתתפים

170,492

58,780

58,780

95,006

335 שעות  //  1 קורס

232 שעות  //  1 קורס

232 שעות  //  1 קורס

263 שעות  //  1 קורס

170,492

50,310

50,310

95,006

28.02.2021-13.12.2020  //

תעסוקה ורווחה
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חשמל מעשי תלת-פאזי

מכינה ייעודית לענף החשמל

מכינה ייעודית לדוברי השפה הערבית

מנהל קמפיינים ממומנים

מכינת טרום הכשרה ייעודית לקורס שיווק דיגיטלי

כתיבת תוכן וניהול מדיה חברתית

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

תקציב 2020

* טרם נפתח

* טרם נפתח

* טרם נפתח

* טרם נפתח

* טרם נפתח

* טרם נפתח

תכנון
תכנון

תכנון
תכנון

תכנון
תכנון

193,789

58,780

58,780

81,975

58,780

65,922

544 שעות  //  1 קורס

232 שעות  //  1 קורס

232 שעות  //  1 קורס

142 שעות  //  1 קורס

232 שעות  //  1 קורס

107 שעות  //  1 קורס
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2019

2020

2021

תוכניות פיתוח

מניעת נשירה מבתי ספר / חינוך רווחה 

תקציב 
לחומש

895,000

רכזת חינוך רווחה 

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

179,000200,000

179,000179,000
179,000

תקציב

תקציב

תקציב

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

2,000,00015,000

מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול 
סדנאות המועברות בבתי ספר להעלאת המודעות בקרב התלמידים למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול 

מדדי הצלחה:
מניעת נשירה 	
שיפור התפקוד בבית ספר 	
איתור מכורים והורדת אחוז המשתמשים בסמים ובאלכוהול 	

* התוכנית פעלה באופן חלקי בעקבות מגבלות הקורונה* תוכנית ממשיכה מ-1775 

ביצועביצוע
תכנון

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

400,000300,000
300,000

4,0002,000
2,000

400,000300,000

3,0002,000

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

* התוכנית פעלה באופן חלקי בעקבות מגבלות הקורונה* תוכנית ממשיכה מ-1775 

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

2,750,0007,500

תוכנית מניעת נישואים בגיל צעיר וזוגיות מכבדת
סדנאות המועברות בבתי ספר לבנות בכיתות ט' למניעת נישואים מוקדמים

מדדי הצלחה:
מניעת נשירה 	
שיפור במצב הרגשי 	
העלאת גיל הנישואים בקרב הבנות  	

ביצועביצוע
תכנון

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

450,000350,000
350,000

3,0001,500
1,500

550,000350,000

1,5001,500

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

תעסוקה ורווחה
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תקציב 
לחומש

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

מס' משתתפים 
בחומש

3,625,000

500,000

225

1,500

ניצנים *5 
 שירות משותף לרווחה ולמנח"י מיועד לילדים בגילאי שלוש עד סוף כיתה ב'.

מסגרת המאפשרת להעניק מענים טיפוליים-רגשיים לילדים ולמשפחות הזקוקות לכך. 

מוגנות
הדרכת הורים וצוותים חינוכיים בנושא מוגנות מינית 

מדדי הצלחה:
חיזוק הקשר בין ילדי הצהרון ולהורים  	
איתור ילדים עם עיכוב התפתחותי 	

מדדי הצלחה:
העלאת מודעות ההורים ומתן כלים להגן על ילדיהם  	
העלאת המודעות לזוגויות ולמיניות בריאה  	

* התקבל אישור מהמשרד ב-6/20 

* התוכנית בשלבי אישור סופיים

* התוכנית פעלה באופן חלקי בעקבות מגבלות הקורונה

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

0

0

0

40,000

200,000

140,000

0

* תחילת פעילות 10/21

0

20

150

50

250,000

100,000

725,000

120,000

150

300

150

20

2019
2019

2020
2020

2021
2021

תקציב
תקציב

תקציב
תקציב

תקציב
תקציב

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

2,548,800150

מועדונית 
מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה לילדים בסיכון בגילאי שלוש עד 18 הפועלת לאחר שעות הלימודים

מדדי הצלחה:
חיזוק הביטחון העצמי והדימוי העצמי של הילדים  	
חיזוק מערכת היחסים בין הורים לילדים 	

ביצועביצוע
תכנון

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

254,880254,880
254,880

1515
15

254,880254,880

1515

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ
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תקציב 
לחומש

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

מס' משתתפים 
בחומש

2,500,000

8,142,000

550

250

טיפולים קבוצתיים לילדים ולבני נוער 
טיפול קבוצתי באמצעות כלים יצירתיים 

מית"ר דרומי
מרכז יום תומך לנוער בסיכון הכולל הכנה לתעסוקה 

מדדי הצלחה:
שיפור בהתנהגות 	
תקשורת הורה-ילד 	
חיזוק הדימוי העצמי 	
מספרי ילדים ובני נוער המשתתפים בקבוצות 	

מדדי הצלחה:
שיפור מיומנויות לימודיות וחינוכיות אצל נערים 	
שילוב במערכות נורמטיביות בתחום התעסוקה והלימודים  	

* תוכנית ממשיכה מ-1775

* התוכנית לא פעלה בעקבות מגבלות הקורונה * תוכנית ממשיכה מ-1775

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

500,000

1,501,400

0

0

250,000

1,733,400

90

50

0

50

110

50

500,000

1,733,400

500,000

1,733,400

110

50

110

50

2019
2019

2020
2020

2021
2021

תקציב
תקציב

תקציב
תקציב

תקציב
תקציב

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

2,000,0007,500

תוכניות קהילתיות לפיתוח משפחתי )זוגיות, הורות והתמודדות עם משבר משפחתי( 
סדנאות המועברות במסגרות שונות למשפחות ולזוגות צעירים לפיתוח חוסן משפחתי 

נוער וצעירים

מדדי הצלחה:
שיפור התפקוד ההורי 	
שיפור היחסים הזוגיים 	
שיפור מיומניות וכישורים להתמודדות עם הילדים 	

* התוכנית פעלה באופן חלקי בעקבות מגבלות הקורונה* תוכנית ממשיכה מ-1775

ביצועביצוע
תכנון

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

250,000200,000
200,000

800
1,000

400,000300,000

1,500

1,300

1,500

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

תעסוקה ורווחה
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תקציב 
לחומש

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

מס' משתתפים 
בחומש

5,237,000

2,000,000

500

675

מרכז הורים מתבגרים
מרכז טיפולי למתבגרים ולהורים

שלושה בתים חמים
מסגרת תמיכה וטיפול לנערות בסיכון 

מדדי הצלחה:
צמצום ומניעת מצבי סיכון וסכנה של ילדים במסגרת  	

המשפחתית )הזנחה, פגיעות(
שיפור רווחתם וביטחונם של הילדים והוצאתם ממעגל הסיכון 	

מדדי הצלחה:
מניעת נשירה 	
שיפור תפקוד, מיומנויות וכישורים חברתיים 	
מניעת שוטטות ואלימות  	

 * הוחלט לתקצב את התוכנית
ממקור תקציבי אחר ב-2021

* תוכנית ממשיכה מ-1775

* ייפתח ב-11/19

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

902,000

100,000

920,000

0

1,047,400

0

75

0

75

0

100

0

1,047,400

580,000

1,047,400

400,000

100

60

100

60

2019
2019

2020
2020

2021
2021

תקציב
תקציב

תקציב
תקציב

תקציב
תקציב

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

מס' 
שתתפים

מ
מס' 

שתתפים
מ

עוני

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

18,885,0001,000

מרכזי עצמה )שישה מרכזים(
מערך מענים למשפחות וליחידים המתמודדים עם עוני והדרה חברתית 

מדדי הצלחה:
מודל תפעולי ארגוני הנותן מענה לצרכים של לקוחות החיים בעוני ובהדרה 	
 פיתוח מענים חדשים והתאמת מענים קיימים ברמת הלקוח: 	

הגדלת הכנסות, הגדלת מיצוי זכויות, הגברת השילוב ברשתות חברתיות

* הועבר לתקציב רגיל של משרד הרווחה. * התקבל אישור מהמשרד ב-5/19

ביצועביצוע
תכנון

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

200,0000
3,952,920

5080
100

2,092,9603,952,920

100100

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ
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תקציב 
לחומש

1,351,915

ריכוז תוכנית הגיל הרך

הגיל הרך

ביצוע

ביצוע
תכנון

ביצוע

תכנון

תכנון

תכנון

123,000

270,000
288,000

270,383

288,000

0

2    )מנהלת ורכזת(

2019

2020

2021

תקציבתקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

600,0004,000

קו ייעוץ להורים
מתן ייעוץ טלפוני להורות מיטבית, תוך התייחסות למצבי סיכון והפנייה לגורמים הרלוונטיים בעת הצורך

מדדי הצלחה:
חיזוק החוסן המשפחתי ומתן כלים להתמודדות עם סוגיות הוריות 	

* הועבר לתקציב רגיל של משרד הרווחה. * תוכנית חדשה שהתחילה לפעול מ-3/20

ביצועביצוע
תכנון

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

080,000
200,000

0700
700

080,000

0700

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

650,00013,000

עידוד קריאה
על פי התוכנית הלאומית: פעולות לקידום אוריינות בטיפות חלב 

מדדי הצלחה:
חיזוק הקשר בין ילדים ולהורים 	
העלאת המודעות בקרב הורים לחשיבות ולתרומה של בילוי  	

זמן איכות עם הילד

* יתוקצב דרך התוכנית הלאומית

ביצועביצוע

ביצועביצוע

תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

90,000441,498

500,0002200

2,600

130,000818,340

818,3402,600

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

תעסוקה ורווחה
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תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

800,000800

עו"ס טיפת חלב
שילוב כוחות וכניסה של עו"סים טיפות חלב לפעולות מניעה 

מדדי הצלחה:
העלאת מודעות ההורים 	
הנגשת שירותים מגוונים 	

* יתוקצב דרך התוכנית הלאומית

ביצועביצוע

ביצועביצוע

תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

50,400441,498

500,00080

160

160,000818,340

818,340160

2019

2020

2021

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

שיקום

תקציב 
לחומש

415,945

פרויקטורית זיקנה 

זיקנה

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

415,945100,000
100,000

83,18983,189 2019

2021

2020

תקציב

תקציב

תקציב

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

800,00075

מניעת סיכון בילדים להורים עם מוגבלות 
מדדי הצלחה:

הרחבת מערכת התמיכה שתאפשר להורים לגדל את ילדיהם  	
בבית, כולל שילוב במסגרות בקהילה

מתן כלים להתמודדות ולקידום התפתחות תקינה של הילדים  	
ואבחון מוקדם של עיכוב התפתחות

* התוכנית בשלבי אישור סופיים

ביצועביצוע
תכנון

ביצועביצוע
תכנון

תכנוןתכנון

תכנוןתכנון

00
409,920

00
40

0200,000

1515

2019

2021

2020

תקציב

תקציב

תקציב

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ

מס' 
שתתפים

מ
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תקציב 
לחומש

תקציב 
לחומש

מס' משתתפים 
בחומש

מס' משתתפים 
בחומש

2,600,000

375,000

1,250

300

מבדידות להשתייכות
מרכז המספק מגוון תוכניות ומענים פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים לזקנים החווים בדידות

תוכניות להתמודדות עם דמנציה 
מועדונים, הפגת בדידות ומניעה בתחום הדמנציה 

מדדי הצלחה:
קידום שותפויות בין שירותים בקהילה 	
איתור משותף של זקנים החווים בדידות 	
הפעלת מגוון שירותים לזקנים  	

מדדי הצלחה:
בניית מערך שירות לאנשים הסובלים מדמנציה ובני  	

משפחותיהם ולאוכלוסיית הבודדים
הקלה בתחושת המעמסה הרגשית ומניעת בדידות 	

* התוכנית בשלבי אישור סופיים

* לא פעלה בעקבות מוגבלות הקורונה

* התקבל אישור מהמשרד ב-8/19

 * תחילת פעילות ב-10/19,
התקבל אישור מהמשרד ב-8/19

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון
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150,000

0

0
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75,000

0

0

0

0
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60
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כלכלה ומסחר
עם פרוץ משבר הקורונה נרשמה פגיעה קשה בתעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית ככלל ובקרב אוכלוסיית מזרח 
ירושלים בפרט. רבים מהמועסקים באוכלוסייה הערבית עובדים בענפים שנפגעו בצורה משמעותית בעת המשבר 

וצפויים להיות האחרונים שיחזרו לפעילות סדירה.
בסיכום שנת פעילות מאתגרת זו ובמסגרת הפעילות הענפה של ריאן מזרח ירושלים, המופעלת על ידי משרד העבודה 
והרווחה ועיריית ירושלים, המרכז טיפל ב-2,147 משתתפים )493 גברים ו-1,654 נשים שהם מעל יעדי המרכז(, וסיפק 

מענים מקצועיים בתחום התעסוקה, תוך מתן סל שירותים רחב ומקצועי למשתתפי התוכנית והתייחסות לחסמים 
הנוגעים למזרח העיר בתחום התעסוקה.

בקרב האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים קיימים חסמים משמעותיים אשר מהווים מקור להגדלת הפערים הקיימים 
כבר היום. אחד החסמים המשמעותיים הוא פער ניכר בתשתיות הדיגיטליות, הכוללות חיבור לאינטרנט וציוד מתאים. 
תקופת המשבר הנוכחית חייבה את המרכז לקיים שירותיו מרחוק והדבר יצר מצב שבה פעילויות רבות עברו למתכונת 

מקוונת, גם מתוך שאיפה שהשירותים יהיו רלוונטיים לשוק העבודה המשתנה.
חסם נוסף הוא היכרות עם השפה העברית, הבא לידי ביטוי גם בתחום התעסוקה. במטרה לשפר את ההוראה וליצור 
סטנדרטיזציה בלימודי העברית כשפה שנייה, הוטמעה תוכנית עברית+ במסגרת תוכניות התעסוקה השונות במזרח 

ירושלים. במהלך החציון השני של 2020, נפתחו 33 קורסים מקוונים להוראת השפה העברית, שבהם לקחו חלק כ-600 
משתתפים. במקביל, נעשה פיילוט נוסף במזרח ירושלים לאוכלוסיית דורשי העבודה מתוכניות התעסוקה השונות 
אשר חשף את האוכלוסייה לאפשרויות רבות של למידה מרחוק, חיבור למרחב דיגיטלי וחשיפה לחברה הישראלית.

נוהל תמריץ מעסיקים
בלשון ההחלטה:

כדי לתמרץ מעסיקים להעסיק עובדות ממזרח ירושלים, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד 
הכלכלה והתעשייה תיתן למעסיקים סיוע עבור קליטת עובדות ממזרח ירושלים, בהתאם להוראת תוכנית סיוע 

לקליטת עובדים נוספים בישראל 

תקציב חומש: 20 מלש"ח

  5 מלש"ח
 מתקציב משרד

הכלכלה והתעשייה

 15 מלש"ח
בהרשאה להתחייב כתקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר למשרד 

הכלכלה והתעשייה בפריסה שווה בין השנים 2023-2019

 סטטוס מעודכן:
הוראת המנכ"ל מוכנה לפרסום. הכוונה לפרסם 
מקצה בגובה תקציב דו-שנתי )8 מלש"ח( עם 

קבלת התקציב הנדרש, במסגרת אישור תקציב 
המדינה לשנת 2020. 

 כמות זכאיות:
צפי לכ- 90 משרות חדשות לשנתיים

תוצר: נוהל תמריץ מעסיקים
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מסלול תעסוקה חדש להעסקת נשים ממזרח ירושלים:
 תוכנית סיוע למעסיקים שיקלטו עובדות ערביות תושבות מזרח ירושלים. תנאי סף מקלים בכמות המשרות,

גובה השכר והענפים המזכים. היקף הסיוע יעמוד על 30% לתקופה של שנתיים.
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כלכלה ומסחר

תוכנית לקליטת עובדות ממזרח ירושלים
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 שיעור המועסקות בענפים נבחרים,
נשים יהודיות וערביות בירושלים, 2018

היקף המענק:
  30% בממוצע מעלות השכר

ועד ל- 16,000 ₪

מיקום 
האתר:

כל הארץ

ענפי תעסוקה:
 כלל ענפי התעסוקה למעט:

 חינוך, ביטוח לאומי,
ארגונים חוץ-מדינתיים, 

עבודה במשק בית וניקיון

מספר עובדות 
חדשות:

לפחות 2 עובדות חדשות 
תושבות מזרח ירושלים

 24
חודשים

תקופת העסקה:

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס
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סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תפעל לעידוד, לפיתוח ולקידום עסקים קטנים ובינוניים מותאמים לאוכלוסייה 
במזרח ירושלים. במסגרת התוכנית עבור השנים 2023-2019, יוקמו במרכז העיר, בין היתר, מרכז עסקים ומאיץ 

עסקים ליזמים לשנים 2020-2019 במזרח העיר.

תקציב חומש: 12 מלש"ח

2021 - תכנוןדיווח פעילות 2020 - ביצועדיווח פעילות 2019 - ביצוע

342 מיפויים עסקיים
ליזמים ובעלי עסקים ממזרח ירושלים 

בוצעו על ידי שלוחת מזרח העיר 
מתוכם:

בפעילות ההדרכה במזרח העיר 
השתתפו 132 בעלי עסקים ויזמים 

והתקיימו:

בפעילות ההדרכה במזרח העיר 
 השתתפו 102 בעלי עסקים ויזמים

והתקיימו:

2 
EBAY קורסי

2 סדנאות בתחום 
הרכש הציבורי

 קורס
Instagram

סדנת וידאו בנושא: 
"דפי נחיתה"

 קורס
Drop Shipping

 קורס
Drop Shipping

קורס יוזמים 
עסק רגיל

3 סדנאות 
בתחום רכש 

ומכרזים

 קורס
Instagram

סדנת נשים 
בעסקים, קריירה 

ומשפחה

 קורס
EBAY

 בהיקף של
30 ש"א

 בהיקף של
8 ש"א

 בהיקף של
9 ש"א

 בהיקף של
4 ש"א

 בהיקף של
16 ש"א

 בהיקף של
16 ש"א

 בהיקף של
70 ש"א

 בהיקף של
12 ש"א

 בהיקף של
9 ש"א

 בהיקף של
16 ש"א

 בהיקף של
15 ש"א

334 מיפויים עסקיים
ליזמים ובעלי עסקים ממזרח ירושלים 

בוצעו על ידי שלוחת מזרח העיר 
מתוכם:

 המשך סיוע לעסקים
על ידי מיפויים עסקיים.

עמידה ביעדי הסוכנות.

יצירת מערך הדרכות 
וסדנאות בתחומי המכירות 

ברשת האינטרנט.

 המשך טיפול בנושא
הרכש הציבורי.

 קורסים בתחום היזמות
וכן קורסים ייעודיים 

ליזמות עילית "יוזמים 
סטארט-אפ".

שיתוף פעולה להדרכות 
עם סניפי טייבה ובאקה אל 

גרביה.

מינוף מרכזי העסקים 
להדרכות במזרח ירושלים 
ובמרכז העסקים בבאקה 

אל גרביה

219
גברים

231
גברים

123
נשים

102
נשים

כ-1,000 שעות ייעוץ
ניתנו לעסקים וליזמים בתחומים: 

כלכלי-פיננסי, שיווק, פרסום ומיתוג, 
הקמת עסק 

למעלה מ-1,000 שעות ייעוץ
ניתנו לעסקים וליזמים בתחומים: 

כלכלי-פיננסי, שיווק, פרסום ומיתוג, 
הקמת עסק 

 פעילות משותפת לעידוד התעסוקה ויזמות נשים
 עם מרכז ריאן

 שיתוף פעולה עם המשרד לענייני ירושלים והמורשת
 והרשות לפיתוח מזרח ירושלים;

שיתוף פעולה עם לשכת התעסוקה במזרח העיר
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כלכלה ומסחר

הקמת מרכז עסקים
בשכונת  שכם  שער  באזור  נכס  נמצא  ירושלים  מזרח  לפיתוח  היחידה  עם  המעוף  של  משותפים  מאמצים  לאחר 
מוסררה. שלוחת המעוף במזרח ירושלים עברה אל הנכס הנ"ל )הסכם נחתם עם בעלי הכנס החל מיולי 2020 עד לסוף 
השנה( והמשך פיתוח הנכס והתאמתו לדרישות מרכז העסקים נדון בימים אלה. המרכז אמור להיפתח בינואר 2021.

לבניין 2.5 קומות והוא עתיד לכלול:
open space-כ-18 מקומות ישיבה ב >
< כ-18 משרדים סגורים בגדלים שונים

<  כיתת הדרכה
< סניף מעוף

בנוסף, קיימת נגישות לאנשים עם מוגבלויות לקבלת כלל שירותי מרכז העסקים )כולל משרדי מעוף וכיתת ההדרכה(.
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2021 - תכנוןדיווח פעילות 2020 - ביצועדיווח פעילות 2019 - ביצוע

מרכז עסקים:
בתהליך בחירת מקום ויזם, 

ההתקשרות תהיה על בסיס תשלום 
 לפי שוכר או אחוז תפוסה. 

ועדת היגוי שחבריה:
משרד הכלכלה	 

המשרד לענייני ירושלים 	 
והתפוצות

 עיריית ירושלים, שתפקח על 	 
התכנים והמחירים של המרכז. 

ליווי למימון:
 הלוואות לגברים ממזרח ירושלים

 בסך כולל של
₪ 3,185,000 

 )מתוכן הלוואה אחת
בסך 1.6 מלש"ח(

מרכז עסקים:
הסתיים תהליך בחירת מקום ויזם, 
ההתקשרות היא על בסיס תשלום 

לפי שוכר או אחוז תפוסה.
ועדת היגוי שחבריה:

משרד הכלכלה	 
המשרד לענייני ירושלים ומורשת	 

עיריית ירושלים מפקחת על 	 
התכנים והמחירים של המרכז

תחילת פעילות 1 בינואר 2021

ליווי למימון:
כ-160 בעלי עסקים קיבלו סיוע 
בליווי למימון ובמסלולי הקורונה.

 כ- 13 בקשות התקבלו
בסכום כולל של 1,763,000 ₪. 
ישנן עוד עשרות בקשות שטרם 

התקבלה עבורם החלטה. 

מרכז העסקים:
בינואר 2021 עתיד להיפתח מרכז 
העסקים בשכונת מוסררה על קו 
התפר בין העיר העתיקה לחדשה.
ועדת ההיגוי המשותפת למשרד 

הכלכלה והתעשייה, משרד לעניני 
ירושלים ומורשת, פאמ"י ונציגי 

 עיריית ירושלים.
ניהול המקום יהיה בידי היזם 

 המקומי - מר מוחמד אמרו.
חתימת ההסכם הוא ל-3 שנים 

אם אפשרות להמשך.

פעילות שיווק במזרח ירושלים:

"Facebook Live" :סדנת וידאו
בנושא: "האתגרים בשוק לבעלי עסקים ויזמים בעקבות משבר הקורונה"

   למעלה מ-2,000 צופים

סדנת וידאו: "Facebook Live" בשיתוף עם מרכז התעסוקה ריאן
בנושא: "זכיות של בעלי עסקים בתקופת הקורונה ומה מעוף מספקת בתקופה הזאת" 

  למעלה מ-800 צופים

הופק והופץ סרטון שיווקי בעזרת שני יועצי מעוף
בנושא: "האתגרים בשוק לבעלי עסקים ויזמים בעקבות משבר הקורונה"

"Facebook Live" :סדנת וידאו
המלצות ליזמים ולבעלי עסקים: "כיצד להתמודד מבחינה כלכלית עם מגפת הקורונה"

הופק והופץ סרטון שיווקי על ידי מנהל הסניף במזרח ירושלים
בנושא: "שירותי מעוף ליזמים ובעלי עסקים בתקופת משבר זו"

לוח זמנים ממותג לתפילות של חג רמאדן + ברכת חג.

קמפיינים בפייסבוק לקידום קורסים )יוזמים עסק סטארט-אפ(.



פיתוח רחובות מסחר
מתוך רשימה של עשרה רחובות נבחרו שני רחובות )אלמדינה אלמנורה ואבו טור( שבהם תתחיל עבודת הפיתוח.

פיתוח ושדרוג פיזי של הרחובות
שיפור חזיתות ושילוט 	

תאורת רחוב ותאורת עסקים 	
הסדרת חנייה 	
נגישות האזור 	

ועוד 	

עבודת הפיתוח תבוצע במספר מישורים:

 צוות שיתוף ציבור ביצע סקר צורכי העסקים על מנת לבחון את הצרכים העולים מתוך האוכלוסייה.
בשלב זה פועל הצוות רבות כדי לבנות אמון עם בעלי העסקים ולרתום אותם לשינוי הצפוי באזור.

פיתוח עסקי
הכשרות וקורסים  	

לבעלי עסקים
מענקים לשדרוג 	

ועוד 	

פיתוח חברתי-קהילתי
אירועי תרבות וקהילה  	

תומכי עסקים
ועוד 	

5757

אתגרים בכלכלה

כלכלה ומסחר

קושי בהעברת תקציב לטובת פרסום נוהל תמריץ למעסיקים.



סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 582020

רב-קו וחיבור מזרח ומערב העיר
משרד התחבורה מגבש תכנון מחודש לקווי השירות הפועלים במזרח ירושלים, מטרת התוכנית היא שיפור 

השירותים הניתנים לאזרחים בשכונות מזרח ירושלים, לרבות הרחבת כיסוי שירותי התחבורה בשכונות, הגברת 
תדירות הקווים והארכת שעות הפעילות. כמו כן, עדכון וייעול מסלולי הקווים הקיימים ושיפור השירותים משכונות 

ברחבי מזרח ירושלים למוקדי ביקוש במערב ירושלים.
נכון להיום, פועלים קווים המספקים, בין היתר, קשר בין שכונות במזרח ירושלים למוקדי ביקוש שונים במערב העיר, 

הן באופן ישיר והן באמצעות אפשרות נוחה לביצוע מעבר לקווי שירות אחרים שנוסעים למוקדי הביקוש. 
 במסגרת שני מכרזי אשכולות חדשים בירושלים הוטמעו קווים שיחברו בין מזרח למערב העיר.

הקווים יחברו את שכונות מזרח ירושלים למוקדי תעסוקה, לבתי חולים ולאקדמיה.
להלן רשימת הקווים שהוטמעו במסגרת המכרזים:

קו 98 צור באהר - תלפיות - בית צפאפה - מלחה	 
קו  97 צור באהר - רמת רחל - גבעת רם	 

קו  91 צור באהר - רמת רחל - בית החולים שערי צדק - גבעת שאול	 
קו  49 מעבר רחל - תלפיות - דרך כביש 1 אחד לשכונות צפון	 

יישום מכרז אשכול מרכז שפורסם החל מרבעון4,2021.

20202021

 מתקון
 מכשירי

כרטוס

סיום התקנה בכל האוטובוסים בינואר 2021
שילוב הסדר כרטיס הרב-קו בכלל אמצעי 

התחבורה הציבורית במזרח העיר באופן שיאפשר 
לנוסעי התחבורה הציבורית נסיעה משולבת בכלל 
אמצעי התחבורה הציבורית )בדומה למערב העיר(.

* הפעלת הרב-קו באמצעות חוזה ערך צבור כבר 
מופעל אצל כלל המפעילים. התכנון לשיתוף 

הנסיעה במערב העיר מחייב העלאת תעריפים 
ל-5.9 ₪. ככל שהשרים יחתמו על צו להעלאת 

 תעריפים התכנון הוא ליישום בתחילת רבעון
שני 2021.

תקציבמס' אוטובוסים

תכנון
260

ביצוע
220

תכנון
260

ביצוע
220

 * עוכב בעקבות הצטיידות אוטובוסים חדשים
שלא בוצעה בגלל הקורונה

 התקנת
מערכות 

GPS

סיום התקנה בכל האוטובוסים בינואר 2021
 * עוכב בעקבות הצטיידות אוטובוסים חדשים

שלא בוצעה בגלל הקורונה



סטטוס פרויקטים

אל עסמאי עד מעבר תת 

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

400 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: שועפאט  //  מנהלת פרויקט: פוירשטיין גזית
₪ 25,000,000

אל סכאכני

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

310 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: בית חנינא  //  מנהלת פרויקט: פוירשטיין גזית
₪ 25,000,000

כניסה לוואדי קדום

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

813 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: וואדי קדום  //  מנהלת פרויקט: ארז רובינשטיין
₪ 20,000,000
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הכביש האמריקני
 הכביש האמריקני הוא פרויקט תחבורתי נרחב במזרח ירושלים

שנמנה עם שורת ההשקעות של עיריית ירושלים ומשרד התחבורה במזרח העיר.
 הפרויקט יביא להקלה משמעותית בעומסי התנועה ויגדיל את הנגישות 

לשכונות במזרח ירושלים.
כביש אמריקני דרום     בביצוע. צפי לסיום אוגוסט 2021. 	

כביש אמריקני מרכז    בביצוע. צפי לסיום מרץ 2021. 	
כביש אמריקני צפון    סיים תכנון לפני כשנה וממתין לתקצוב לקראת ביצוע. 	
כביש אשר וינר    סיים תכנון לפני כשנה וחצי וממתין לתקצוב לקראת ביצוע. 	

 הכביש האמריקני נועד להוות חלופה לכביש דרך חברון הפקוק, 
 לחבר את שכונות מזרח ירושלים ולאפשר גישה מהירה לתושבי גוש עציון

ומעלה אדומים לירושלים וממנה.

עלויות:

כביש אמריקני דרום
 150 מלש"ח

עבור תכנון וביצוע

כביש אמריקני מרכז
 165 מלש"ח

עבור תכנון וביצוע

 כביש אמריקני צפוני
וכביש אשר וינר
 כ-65 מלש"ח

עבור תכנון בלבד 

תחבורה



כביש הטבעת הצפוני

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

1,300 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: עיסאוויה  //  מנהלת פרויקט: עדי הדר
₪ 35,000,000

* יבוצע שלב א' בלבד - מכביש הטבעת שלב א' ועד תחנת הדלק

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 602020

ג'אבל מוכבר

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

1,730 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: ג'אבל מוכבר  //  מנהלת פרויקט: עדי שריסט
₪ 53,000,000

טבעת חמוש - שיח' ענבר

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

1,500 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: א-טור  //  מנהלת פרויקט: הס הנדסה
₪ 29,400,000

17

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

585 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

// שכונה: צור באהר  //  מנהלת פרויקט: א. בלוך
אומדן: 

₪ 17,000,000

אל משאהד - כביש ראשי

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

400 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: צור באהר  //  מנהלת פרויקט: אביב
₪ 30,000,000

* יבוצע שלב א' בלבד - מכביש 398 ועד אל מדינה )לא כולל את הכיכר(

אל תון - אל מחאג'ר

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

750 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

אומדן: // שכונה: אום טובא  //  מנהלת פרויקט: א. בלוך
₪ 42,000,000
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117

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

652 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

// שכונה: אום טובא  //  מנהלת פרויקט: א. בלוך

כביש ראשי ענתות

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

1,200 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

// שכונה: מ.פ. שועפט  //  מנהלת פרויקט: מאלקום

כביש 15 שלב ב'

היתכנות: גבוהה

אורך 
הכביש:

1,200 מ'

צורך תנועתי בפרויקט: גבוה

// שכונה: ראס אל עמוד  //  מנהל פרויקט: יוסי וייסלר

אומדן: 
₪ 26,000,000

אומדן: 
₪ 26,000,000

אומדן: 
₪ 35,000,000

* האומדנים הם בהערכה בלבד! )תכנון מפורט עדיין לא הסתיים(.

אתגרים בתחבורה 
תהליך עבודה ברור

טרם הוגדר תהליך עבודה ברור הכולל לוחות זמנים 
בנושא הטמעת הרב-קו ומעבר נוסעים בחברות 

האוטובוס השונות במזרח העיר.

 חסם תקציבי
מונע הוצאה לפועל של קווי האוטובוס 

 שמטרתם לשפר את הניידות
בין מזרח למערב העיר. 

תחבורה



שיפור שירות ואיכות חיים
תחום איכות החיים מורכב מתתי-פרקים שונים שמטרתם שיפור משמעותי בתשתיות הסובבות את מקום המגורים, 

שיפור אזורי התעסוקה ופיתוח אזורים ירוקים לשעות הפנאי.

הפעולות הכלולות בתחום שיפור השירות לאזרח הן, בין היתר:
 סיום פרויקט רישום הכתובות בכל שכונות מזרח העיר,. 1

הכולל התקנת שמות רחובות ועדכונם בעמדות ממוחשבות של משרד הפנים.
הפעלת תוכנית להרחבת שיפור ניקיון במזרח העיר.. 2

שיפור המרחב הציבורי באמצעות פיתוח שטחים לטובת גינות שעשועים והתקנת מתקני כושר ומשחק.. 3
הפעלת מגוון תוכניות לבני נוער למניעת אלימות ומאבק בסמים ובאלכוהול.. 4

 פרק איכות החיים מיושם ברובו על ידי עיריית ירושלים בשיתוף גורמים רבים נוספים.
 לצורך יישום פרק זה הוקם צוות אשר מתכנס אחת לרבעון ומתעדכן בהתקדמות היישום בשטח.

 הצוות מורכב מגורמי עירייה, משרד ירושלים ומורשת, נציגי המשרד לביטחון פנים והיחידה לשיתוף ציבור.
העברת התקציב החל משנת 2021 תשונה ותבוצע במסגרת חוזה בין משרד ירושלים והמורשת והעירייה.

אתגרים
בעיה בהגדרת מנגנון העברת התקציב לעיריית ירושלים -

חסם שנפתר בסוף 2020.
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עדכון ורישום כתובות לתושבי מזרח העיר בירושלים
פרויקט רישום תושבים בכתובות במזרח העיר

 הפרויקט כולל התקנת שמות רחובות ועדכונם בתעודות הזהות של תושבי מזרח העיר.
פרויקט זה הוא בעל חשיבות עליונה ברמה לאומית ועירונית ונעשה בשיתוף פעולה עם המשרד לענייני ירושלים ומרשת..

מטרה:
מתן שם לרחוב ומספר. 	
עדכון במערכת העירונית והצבת  	

שילוט בשטח.
עדכון כתובות בתעודת הזהות  	

תוך שיוך תושב לכתובת.
מעבר בכל שכונה מבית לבית  	

.)Door To Door(

מטרה:
עדכון כתובות בתעודת הזהות.

שכונות שלא ניתן לעדכן :
 ענאתא, ראס חמיס -	 

אין קוד רחוב לעדכון כתובות של תושבים.   
סה"כ תושבים מחכים לעדכון: 8,000 מעל גיל 18.  

 מחנה הפליטים שועפאט -	 
אין שילוט רחוב ואין עדכון במשרד הפנים.  

שרפאת

97%

עיר דוד

0%

עיסאוויה

60%

בית צפצפא

96%

ראס אל עמוד

80%

בית חנינא

98%

צור באהר

95%

הר הזיתים

98%

שועפאט

98%

אום טובא

97%

 אבו טור
גבעת חנניה

88%

כפר עקב

70%

אם ליסון

98%

א-טור

88%

ג'בל מוכבר

95%

אל סוואנה

90%

ערב אלסואחרה

80%

מרכז העיר

15%

סילוואן

85%

לחלק מרחובות 
השכונה יש 

שגיאה עם הקוד

לא ניתן לעדכן

עקב מצב ביטחוני 
לא ניתן להיכנס 
לשכונה רק דרך 
הגעה למשרדים 

לעדכון כתובת

לא ניתן לעדכן 
רוב האזור המעמד 
שלהם לא ישראלי

יש תושבים שגרים 
מעבר לגדר תחת 
השם אלסואחרה 

אל שרקיה

התושבים הם לא 
תושבי קבע ולא 

אזרחי ישראל

חלק משמות הרחובות 
נמצאים בבית משפט 
ולכן לא ניתן לעדכן 

 לא ניתן לעדכן.
רוב האזור המעמד 
שלהם לא ישראלי 
והרבה בתים שלא 

למגורים, משרדי חוץ 
וקונסוליות

נכון ליום 16.1.2020

שיטה:
הכשרת סוקרים בשיתוף משרד 
הפנים. הסוקרים עוברים מבית 

לבית וממלאים עם התושב טופס 
שמועבר לעדכון במערכות משרד 

הפנים )עמדות אביב(.

סטטוס:
 סה"כ כ-330,000 תושבים

וכ-60,000 בתי אב במזרח העיר.
מתוכם נסקרו עד כה כ-53,000 בתי אב 

וכ-245,000 תושבים.

שיטה:
במהלך השנים הוקמו עמדות שירות במשרדים הנותנים שירות ציבורי לתושבי 

מזרח העיר בעמדות אלו נציגי השירות ממלאים טופסי עדכון לתושב.
מוקדי השירות מוקמו במשרדים ממשלתיים, בתי חולים ומשרדי העירייה - 

הפעילות נעשית בשיתוף ובתיאום עם משרדי הממשלה השונים.
הטפסים מועברים לעדכון במערכות משרד הפנים )עמדות אביב(.

חלק מהכתובות לא ניתן לעדכן מהסיבות הבאות:
אזרחים אינם מחזיקים בתעודת זהות ישראלית.. 1
רחובות מסוימים אינם מעודכנים לפי קוד רחוב . 2

במשרד הפנים.
יש שמות רחובות שנמצאים במחלוקת בבית . 3

המשפט ולא ניתן לרשום אותם.

שיפור השירות לאזרח



סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 642020

שטחי פנאי וספורט
פיתוח מתקני ספורט, גינות ופארקים  במזרח ירושלים

סה"כ תקציב ההחלטה: 65 מלש"ח  // תקציב משרד ירושלים ומורשת: 37.5 מלש"ח  //  תקציב עירוני: 15 מלש"ח

כניסה לעיסאוויה 
תקציב: 2,000,000 ₪
 לוחות זמנים לביצוע:

 סיום תכנון: קיים תכנון
תחילת ביצוע: מרץ 21

פארק אבו טור
תקציב: 6,000,000 ₪
לוחות זמנים לביצוע:

סיום תכנון: קיים תכנון ראשוני, 9/21
תחילת ביצוע: רבעון אחרון 21

מפרדה בסולטן 
סולימאן

תקציב: 1,381,735 ₪
 לוחות זמנים לביצוע:
 סיום תכנון: מאי 21

תחילת ביצוע: יוני 21

גן שכונת המורים - אל בירוני
תקציב: 500,000 ₪

 לוחות זמנים לביצוע:
 סיום תכנון: תכנון שנה

תחילת ביצוע: רבעון ראשון 22

הצבת מתקני כושר 
ומשחק בדרך יריחו 
תקציב: 2,460,530 ₪
 לוחות זמנים לביצוע:

 סיום תכנון: יוני 21
תחילת ביצוע: יולי 21

 פיתוח חלק מהשטח והצבת מתקני כושר
 בשמואל בן עדיה דרך א-טור

)ניהאד אבו ערבייה(
תקציב: 690,867 ₪

 לוחות זמנים לביצוע:
 סיום תכנון: יולי 21

תחילת ביצוע: אוגוסט 21

 פארק רובעי
בבני אומיה

תקציב: 1,000,000 ₪
 לוחות זמנים לביצוע:

 סיום תכנון: קיים תכנון ראשוני
תחילת ביצוע: מאי 21

* לוחות הזמנים נכונים בכפוף לקבלת הרשאה תקציבית בינואר 21



 שכונה:
עיסאוויה

 שטח המבנה:
3,880 מ"ר 

 סטטוס פרויקט:
בתכנון

 תיאור המבנה ותכולתו:
מבנה רב-תכליתי בן 7 

קומות הכולל: 3 כיתות גני 
ילדים, 3 כיתות מעון יום, 
מתנ"ס בשטח 1,900 מ"ר, 
תחנה לבריאות המשפחה 
בשטח 200 מ"ר, לשכת 
רווחה בשטח 580 מ"ר

 הפעלת המבנה:
 מינהל תרבות ופנאי

ומינהל קהילה
סה"כ אומדן תקציב: 

₪ 30,000,000
תקציב ממשלה )3790(: 

₪ 6,800,000
 לוחות זמנים:

תכנון: יושלם בשנת 
 2021 מוכנות למכרז
 ביצוע: כ-30 חודשים

מהשלמת מכרז קבלנים

 שכונה:
אום ליסון

 שטח מבנה:
597 מ"ר

 סטטוס פרויקט:
בביצוע

 תיאור המבנה ותכולתו:
מבנה רב-תכליתי קהילתי 

הכולל: אולם כדור-עף, 
מלתחות , מחסן ומבואה

 הפעלת המבנה:
באמצעות מינהל תרבות 

ספורט ופנאי
 סה"כ אומדן תקציב:

₪ 9,100,000
 תקציב עירייה:
₪ 3,800,000

 תקציב ממשלה )3790(:
₪ 3,200,000
 לוחות זמנים:
 תכנון: מיידי
ביצוע : מיידי

 שכונה:
ואדי ג'וז - מאמוניה

 שטח מבנה:
1,760 מ"ר

 סטטוס פרויקט:
 לקראת מכרז -

קיים היתר בנייה
 תיאור המבנה ותכולתו:

 מבנה בעל 3 קומות הכולל:
מרכז חוסן לגמילה מסמים, 

מוקד ומרכז לזקן, תחנת 
שיקום לבעלי מוגבלויות, 

מרכז הכוונה לצעירים 
ומתבגרים, מוקד טיפולי 

לילדים בסיכון, מרכז סיוע 
ומוקד השמה והכוונה 

תעסוקתית, לשכת רווחה
 הפעלת המבנה:

באמצעות מינהל קהילה
 סה"כ אומדן תקציב:

₪ 24,500,000
 תקציב ממשלה )3790(:

₪ 12,000,000
 לוחות זמנים:

 תכנון: מיידי הושלם
 ביצוע: 24 חודשים

מהשלמת מכרז קבלנים

 שכונה:
א-טור

 שטח המבנה:
 כולל חנייה תת-קרקעית

1938 מ"ר 1786 מ"ר
 סטטוס פרויקט:

לפני דיון בוועדה המקומית
 תיאור המבנה ותכולתו:

 המבנה בעל 3 קומות הכולל:
חניון תת-קרקעי, מעון יום 3 
כיתות, מתנ"ס הכולל: אולם 

רב-תכליתי, חדרי חוגים 
וחדרי מוסיקה פרטניים, 

חדר כושר והנהלה. תחנה 
לבריאות המשפחה
 הפעלת המבנה:

 מינהל תרבות ופנאי
ומינהל קהילה

 סה"כ אומדן תקציב:
₪ 25,000,000

 תקציב ממשלה )3790(:
₪ 10,000,000
 לוחות זמנים:

 תכנון: 6 חודשים
 ביצוע: 24 חודשים

מהשלמת מכרז קבלנים
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מבני ציבור 
 ההצלחה העיקרית היום מתבטאת בהכרת האתגרים )לאחר ביצוע עבודת מיפוי שנעשתה בשטח(

והגעה להסכמתם של כל הגורמים העוסקים בנושא לעבודה משותפת.

שיפור השירות לאזרח
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"עיר ללא אלימות" - תוכנית החומ"ש

אבני דרך:
גיבוש מענה כוללני 

לשינוי המציאות 
הביטחונית והחברתית 

במזרח ירושלים 
והגברת האמון של 

תושבי מזרח ירושלים 
אל מול גורמי השלטון 

באמצעות טיפול 
בבעיות שורש הקשורות 

למרקם החיים.

המטרה:
גיבוש תוכנית כוללנית למזרח ירושלים 

 במגוון רחב של תחומי חיים
)תשתיתי-רווחתי-כלכלי( כחלק מעיצוב 

 והשפעה על המרחב הציבורי,
הורדת רף האלימות וקידום האוכלוסייה 

 המקומית לתכלית של יצירת
מרקם חיים תקין.

תפיסת פעולה:
הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול 

בשיתוף פעולה עם משרד ירושלים 
ומורשת ומשטרת ישראל, גיבשו תוכנית 

למיצוי הפוטנציאל המשאבי המלא 
לשכונות מזרח ירושלים, שהוגדרו במסגרת 
עבודה זו: צור באהר, סילוואן-הר הזיתים, 

 עיסוויה-ראס על עמוד, מ.פ שועפט,
בית חנינא, ג'אבל מוכבר, א-טור.

התוכנית תתבסס על ניתוח עומק של כל 
אחת מן השכונות בהיבטים קהילתיים, 

ביטחוניים, תרבותיים וכלכליים, במטרה 
למפות את המאפיינים והצרכים הייחודיים 
של כל שכונה ולפתח מענה הולם לבעיות 

על פי שעון החיים.

שיפור רמת השירות 
הניתן לתושבי מזרח 
ירושלים במגוון רחב 
של תחומים חברתיים-
קהילתיים וביטחוניים.

העצמת הגורמים 
המשפיעים לחיוב 

בקהילה.

ביסוס מערך דוברות 
והסברה לאוכלוסיית 

מזרח ירושלים.

קביעת יעדים ומדדי 
הצלחה וניהול תהליך 
פיקוח ובקרה סדור.
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תשתיות ביוב, ניקוז וניקיון
 בשנת 2020 העירייה השקיעה כ- 50 מיליון ₪

לטובת פעולות ניקיון במזרח ירושלים.
11 מיליון מתוכם הגיעו מתוקף החלטת ממשלה 3790. 

התקציב שימש למגוון פעולות הכוללות בעיקר שכר-עובדים 
עבור:

טיאוט ושטיפת רחובות 	
פינוי מפגעים 	
מבצעי ניקיון בשפ"פ ועוד. 	

חשוב לציין, שבנוסף לתקציבים אלה, בשנה האחרונה 
 מושקעים מאמצים גדולים להסדרת תשתיות הניקיון

במזרח העיר.
העירייה בשיתוף משרד הגנת הסביבה, מיישמים את 

החלטת ממשלה 2684, ומשקיעים עשרות מיליוני שקלים 
לטובת:

רכש משאיות לפינוי אשפה 	
רכש רכבי טיאוט ושטיפה 	
רכש מנופים לפינוי גזם וגרוטאות 	
מאות כלי אצירה הוחלפו או נוספו בשכונות השונות 	
נבנו עשרות משטחי בטון להסדרת מיקומי כלי האצירה 	
הוצבו עשרות אשפתונים 	

שיפור השירות לאזרח
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תקציב חומש לחמש שניםצור באהר, כביש ראשי עד מעגל התנועה באשר וינר

800 מ' 5,160 אלש"חניקוז: 

800 מ' 2,948 אלש"חביוב:  
2020

2020

2020

2019

2020

2019

2019

2019

2019

2019

תקציב חומש לחמש שניםאום טובא - אלמשאהד

400 מ' 2,948 אלש"חניקוז: 

800 מ' 1,474 אלש"חביוב:  

תקציב חומש לחמש שניםבית חנינא רח אנכיל - אל הודא

650 מ' 2,948 אלש"חניקוז: 

550 מ' 1,474 אלש"חביוב:  

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםשועפאט אסהל
400 מ' -1,474 אלש"ח1,474 אלש"חניקוז: 

1,157 אלש"ח--ביוב:  

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2020

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםאטור - אלגארס

400 מ' 1,500 אלש"ח3,000 אלש"ח6,634 אלש"חניקוז: 

400 מ' 259 אלש"ח2,948 אלש"חביוב:  

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2019

תקציב חומש לחמש שניםרח' אלזיתון - בית צפפא

750 מ' 3,686 אלש"חניקוז: 

750 מ' 2,211 אלש"חביוב:  

תקציב חומש לחמש שניםאסואנה, רח אל משארק

400 מ' 1,474 אלש"חניקוז: 

400 מ' 1,474 אלש"חביוב:  

תקציב
תכנון:

תכנון:

תכנון:

תכנון:

תכנון:

ביצוע:

ביצוע:

ביצוע:

ביצוע:

ביצוע:
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2019

20192019

2019

תקציב חומש לחמש שניםאל עקבה

160 מ' 842 אלש"חניקוז: 

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםאל רסאללה

250 מ' -1,404 אלש"ח1,404 אלש"חניקוז: 

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2020

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםאל סאדקה

120 מ' -2,106 אלש"ח2,106 אלש"חניקוז: 

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2020

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםאל בארודי

290 מ' 1,000 אלש"ח500 אלש"ח1,629 אלש"חניקוז: 

255 אלש"ח--ביוב:  

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2019

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםתבע 7620 בית חנינא

850 מ' -4,774 אלש"ח4,774 אלש"חניקוז: 

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2019

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםאל ביירוני

400 מ' 700 אלש"ח1,500 אלש"ח2,246 אלש"חניקוז: 

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2020

תקציב חומש לחמש שניםדאחיית אל בריד

200 מ' 5,195 אלש"חניקוז: 

תכנון:

תכנון:

ביצוע:

ביצוע:

שיפור השירות לאזרח
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2019

2020

2019

2019

2019

2020

2022

2023

2019

2019

תקציב חומש לחמש שניםבית חנינא אלמרואחה
1,000 מ' 2,948 אלש"חביוב: 

תקציב חומש לחמש שניםתחנת שאיבה אום טובא

0 מ' 7,371 אלש"חביוב: 

תקציב חומש לחמש שניםתחנת שאיבה אום ליסון 

0 מ' 7,371 אלש"חביוב: 

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםעטרות - ניקוז היוצא משדה התעופה 

500 מ' 1,500 אלש"ח-2,211 אלש"חביוב: 

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2019

תקציב 2021תקציב 2020תקציב חומש לחמש שניםהנחת תשתיות בצור באהר, אום טובא, אום ליסון
20,000 מ' 1,261 אלש"ח-23,587 אלש"חביוב: 

תכנון: 2019  <  ביצוע: 2025

תקציב חומש לחמש שניםקידוח אופקי עבור חבור שכונת אום ליסון

350 מ' 2,388 אלש"חביוב: 

תקציב חומש לחמש שנים רח' אבן גובייר 

400 מ' 1,474 אלש"חביוב: 

תכנון:

תכנון:

תכנון:

תכנון:

תכנון:

ביצוע:

ביצוע:

ביצוע:

ביצוע:

ביצוע:
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סטטוס 2021סטטוס 2020סטטוס 2019

 גיבוש מתווה
למבחן התמיכה

מועד: דצמבר 18

גובש מתווה למבחן 
התמיכה בייעוץ עם 
המחלקה המשפטית

קופת חולים לאומית היא 
היחידה שהשתתפה במבחן 

התמיכה לשנת 2019.
לאומית העבירה חמש מרפאות 

 למודל הפעלה ישירה,
בהתאם להחלטת הממשלה 

ולמבחן התמיכה.
מתוכן רק שלוש מרפאות עמדו 
בתנאי מבחן התמיכה )נפתחו 

אחרי 1.1.2018(.
בהתאם, יועבר סכום התמיכה 

לקופת חולים לאומית.

בהתאם לשיחות שנערכו 
 עם קופות החולים,

לא יהיו מעברים נוספים 
למודל הפעלה ישיר של 
הקופות בשנים הבאות, 
למעט מכבי שמתכננת 

 לפתוח בית רופאים
 בשנת 2022.

פרסום מבחן התמיכה - 
 מעבר למודל הפעלה

 ישיר של שירותי
הרפואה בירושלים

מועד: יוני 19

פורסם מבחן התמיכה 
בליווי משרד המשפטים

 איסוף נתונים
 למתן תמיכה

 בהתאם לקופות
 אשר מבצעות
 מעבר למודל
 הפעלה ישיר

 של שירותי
הרפואה בירושלים

מועד: פברואר 20

 בימים אלו נאסף 
המידע הרלוונטי

בריאות
 לצורך יישום החלטת ממשלה 3790, במהלך חודש יוני 2019, לאחר אישור משרד המשפטים, נחתמו ופורסמו 

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות חולים המבצעות מעבר למודל הפעלה ישיר של 
שירותי הרפואה בירושלים.

בהתאם לתנאי המבחן, קופת חולים שפתחה מרפאות חדשות בהפעלה ישירה ובזמן סמוך לפתיחת המרפאה, 
הפסיקה התקשרות באמצעות מיזם באותו אזור מגורים - תהא זכאית לתמיכה.

קופות החולים התבקשו להגיש נתונים בדבר פתיחת מרפאות חדשות בהפעלה ישירה עבור שנת 2019 בהתאם 
לתנאי המבחן כפי שפורסמו. רוב המרפאות אינן ניתנות להשכרה מהבעלים ובמקומות אחרים אינן ניתנות להשכרה 

מטעמים פוליטיים. כתוצאה מכך, החסם העיקרי הוא שכירות הנכסים.
נכון לנתונים שהתקבלו עבור 2019 מעבר למודל הפעלה יושם בקופת חולים אחת. 



תכנון ורישום מקרקעין
הולך ונשלם פרויקט הדגל של לשכת ההסדר, שהחל לפני שנתיים: הסבת הלוחות הירדניים בלשכת ההסדר 	 

לנסחים קריאים ונגישים בעברית, בראש ובראשונה לטובת תושבי מזרח ירושלים, שמבקשים לקדם את ענייניהם 
מול בעלי תפקידים בעיריית ירושלים ובמשרדי הממשלה, שרובם ככולם לא בקיאים בשפה הערבית.

הוכן לראשונה מסמך בערבית שמשמש מעין "מורה נבוכים" להליכי ההסדר, ושכולל פירוט לגבי המסמכים שיש 	 
בכוחם להוכיח בעלות במקרקעין.

הוכן מסד נתונים על כל החלקות שרשומות בלוחות הזכויות בבית חנינא ובלוחות התביעות בשועפאט. מתוך 	 
מסד נתונים זה סומנו מאות חלקות מזוהות - חלקות שמי שרשומים בהן )תובעים במקרה של גושי שועאפט 

ובעלים רשומים במקרה של גושי בית חנינא( מזוהים על פי זיהוי חד חד-ערכי, קרי עם תעודת זהות או דרכון )להלן: 
"החלקות המזוהות"(. נציין כי חלק מחלקות אלה הן בבעלות יהודים, חלקן בבעלות גופים מוסדיים, וחלקן מופקעות 

בין אם הפקעה מלאה בין אם הפקעה חלקית.

במקביל, עוגנו תצ"רים בחלקות שמיועדות להסדר בשכונות בית חנינא, שועפאט וצור באהר. עיגון זה יהווה בסיס 	 
לייזום עצמאי של מפות הסדר בחלקות/גושים שבהם ישנה סבירות גבוהה להצלחה בשל נתונים עדכניים שיסייעו 

להגברת הוודאות בקבלת החלטה על הבעלות בקרקע.
החברה הזוכה במכרז - תמונת מצב

 לאחר עיכוב מסוים, החלה החברה החיצונית שזכתה במכרז לקידום הליכי ההסדר, חברת "גאודע",
לפעול בכמה מישורים, כפי שיפורט להלן.

נכון להיום, יצאנו באמצעות החברה לבל"מ )בקשות להצעות מחיר( לקבלת מפות הסדר בגושי "החלקות המזוהות", 
ש"בודדו" מתוך גושי השומא בבית חנינא )גושים 30604-30610, 30614-30615(. לפי חישוב זה, הצפי הוא לקבלת 

300 גושים. ההיגיון שמנחה את לשכת ההסדר בקידום הליכי הסדר בחלקות המזוהות הוא יצירת "גושי הצלחה": 
גושים שבהם הליך הסדר מוצלח ייצור "אפקט דומינו" במובן החיובי של המילה, כך שמפלס הרתיעה והחדשנות 

בקרב תושבי מזרח ירושלים כלפי חידוש הליכי ההסדר יפחת ומנגד תגבר נכונותם לקחת חלק בהליכים אלה באופן 
וולונטארי וקואופרטיבי. לאחר הצלחתם המקווה של החלקות המזוהות, נבקש לקדם הליכי הסדר גם בחלקות הלא 

מזוהות בגושים אלה.
בנוסף, יצאנו לבל"מ למיפוי פוטוגרמטרי עדכני של מזרח ירושלים, וזאת בכדי להוות בסיס נתונים עדכני שיהיה 

ברשות הלשכה, ויוזיל עלויות בייזום מפות עתידיות. בשבועות הקרובים אנו מגייסים את המודדים מהצוותים 
 הראשונים באמצעות החברה.

מודדים אלה יגויסו על פי שני הקריטריונים שלהלן:

מודדים שישמשו מודדי בקרה והטמעת נתונים לצורך בקרת מפות ההסדר המתקבלות, אישורן והטמעת 	 
 השינויים הנדרשים בממשק רימון ובמערכות מפ"י. למעשה מהווים מודדים אלו הזרוע המשותפת של מפ"י

ולשכת ההסדר.

מודדים שיתפקדו כצוותי שטח, לצורך חידוש מפות, סימון מפות על פי דרישת פקיד ההסדר ובעתיד, ביצוע 	 
)ייזום( מפות עצמאי עבור הלשכה, כשהחלקות המזוהות בשכונת שועפאט יהוו בסיס הפעולה הראשוני. לצורך כך, 

כבר נסתייע במיפוי הפוטוגרמטרי שהתבקש לעיל.
הליכי הסדר - גושי פיילוט:

במהלך המחצית השנייה של 2020 הושגה התקדמות ניכרת בכל הקשור להליכי הסדר בעשרת גושי הגבעה . 1
הצרפתית/שועאפט , שפוצלו מגושי השומא 30652 ו-30653. חרף משבר הקורונה ולמרות המגבלות, שפירושן 
האופרטיבי הוא צמצום מלוא הפוטנציאל שניתן להפיק ממצבת כוח האדם, אנו מצויים בשלב של מפות ארעיות, 

לאחר הצגת לוחות תביעות בגושי ההסדר. 
 כברת דרך נעשתה גם בשני גושים )31466-31467( מבין ארבעת גושי הפיילוט שבשכונת צור באהר. 2

)31466-31469(. בשני גושים אלה, מושלם הליך הגשת תזכירי תביעה בצירוף אסמכתאות, וזאת כהכנה לשלב 
הבא: הכנת לוח תביעות. במקביל, יאושרו המפות המוקדמות המעודכנות של שני גושים אלה.

בשני גושי הפיילוט הנוספים שבבית חנינא - 30605 ו-30606 - עדיין לא התקבלו מפות מוקדמות. אולם, על מנת . 3
להקל על הליך ההסדר בשני גושים אלה, אותרו החלקות המזוהות ונוצרו 80 גושי רישום חדשים וממוספרים.

הליכי הסדר - ייזום לפי בקשות פרטיים בגושים נוספים. בנוסף לגושי הפיילוט, לשכת ההסדר המשיכה גם במחצית 
השנה הנוכחית לפנות לגופים נוספים שטוענים לבעלות במקרקעין במזרח ירושלים - גופים ממלכתיים וגורמים/

אנשים פרטיים - כדי שאלה ייזמו הליכי הסדר. חלק מאותם גופים כבר הספיקו להגיש ללשכת ההסדר תשריטים/
מפות ומסמכי בעלות לצורך בדיקת היתכנות הליך הסדר. מסמכים אלה אמורים לשמש פלטפורמה להליכי הסדר - 

כמפות הסדר וכאסמכתאות נלוות לתזכירי תביעה )בהתאמה(.

מתחמי רמ"י 
רמ"י מעורבים בצורה אינטנסיבית בהליכי הסדר מתוכננים בשני גושי שומא באזור מוסררה: 30053 ו-30054, בשני 

גושים באזור גבעת המטוס/טבלייה )30995 ו-30996(, באזור עטרות צפון )31254 ו-31255( ובאזורים נוספים.



הסדרת קרקעות

החברה הזוכה במכרז - תמונת מצב
לאחר עיכוב מסוים, החלה החברה החיצונית שזכתה במכרז לקידום הליכי ההסדר, חברת "גאודע", לפעול בכמה . 1

מישורים, כפי שיפורט להלן.
נכון להיום, יצאנו באמצעות החברה לבל"מ )בקשות להצעות מחיר( לקבלת מפות הסדר בגושי "החלקות . 2

המזוהות", ש"בודדו" מתוך גושי השומא בבית חנינא )גושים 30604-30610, 30614-30615(. לפי חישוב זה, 
הצפי הוא לקבלת 300 גושים. ההיגיון שמנחה את לשכת ההסדר בקידום הליכי הסדר בחלקות המזוהות הוא 

יצירת "גושי הצלחה": גושים שבהם הליך הסדר מוצלח ייצור "אפקט דומינו" במובן החיובי של המילה, כך 
שמפלס הרתיעה והחדשנות בקרב תושבי מזרח ירושלים כלפי חידוש הליכי ההסדר יפחת ומנגד תגבר נכונותם 
לקחת חלק בהליכים אלה באופן וולונטארי וקואופרטיבי. לאחר הצלחתם המקווה של החלקות המזוהות, נבקש 

לקדם הליכי הסדר גם בחלקות הלא מזוהות בגושים אלה.
בנוסף, יצאנו לבל"מ למיפוי פוטוגרמטרי עדכני של מזרח ירושלים, וזאת כדי להוות בסיס נתונים עדכני שיהיה . 3

ברשות הלשכה, ויוזיל עלויות בייזום מפות עתידיות.
בשבועות הקרובים אנו מגייסים את המודדים מהצוותים הראשונים באמצעות החברה. מודדים אלה יגויסו על . 4

פי שני הקריטריונים שלהלן:
מודדים שישמשו מודדי בקרה והטמעת נתונים לצורך בקרת מפות ההסדר המתקבלות, אישורן והטמעת 	 

השינויים הנדרשים בממשק רימון ובמערכות מפ"י. למעשה מהווים מודדים אלו הזרוע המשותפת של מפ"י 
ולשכת ההסדר.

מודדים שיתפקדו כצוותי שטח, לצורך חידוש מפות, סימון מפות על פי דרישת פקיד ההסדר ובעתיד, ביצוע 	 
)ייזום( מפות עצמאי עבור הלשכה, כשהחלקות המזוהות בשכונת שועפאט יהוו בסיס הפעולה הראשוני. 

לצורך כך, כבר נסתייע במיפוי הפוטוגרמטרי שהתבקש לעיל.

גושי פיילוט
במהלך המחצית השנייה של 2020 הושגה . 1

התקדמות ניכרת בכל הקשור להליכי הסדר 
בעשרת גושי הגבעה הצרפתית/שועאפט , 

 שפוצלו מגושי השומא 30652 ו-30653.
חרף משבר הקורונה ולמרות המגבלות, 

שפירושן האופרטיבי הוא צמצום מלוא 
הפוטנציאל שניתן להפיק ממצבת כוח האדם, 
אנו מצויים בשלב של מפות ארעיות, לאחר 

הצגת לוחות תביעות בגושי ההסדר.
 כברת דרך נעשתה גם בשני גושים. 2

)31466-31467( מבין ארבעת גושי הפיילוט 
שבשכונת צור באהר )31466-31469(. בשני 

גושים אלה, מושלם הליך הגשת תזכירי תביעה 
בצירוף אסמכתאות, וזאת כהכנה לשלב הבא: 

הכנת לוח תביעות. במקביל, יאושרו המפות 
המוקדמות המעודכנות של שני גושים אלה.

בשני גושי הפיילוט הנוספים שבבית חנינא . 3
- 30605 ו-30606 - עדיין לא התקבלו מפות 

מוקדמות. אולם, על מנת להקל על הליך ההסדר 
בשני גושים אלה, אותרו החלקות המזוהות 

ונוצרו 80 גושי רישום חדשים וממוספרים.

הליכי ההסדר :

ייזום לפי בקשות פרטיות בגושים נוספים
בנוסף לגושי הפיילוט, לשכת ההסדר המשיכה גם 

במחצית שנת 2020 לפנות לגופים נוספים שטוענים 
לבעלות במקרקעין במזרח ירושלים - גופים ממלכתיים 

וגורמים/אנשים פרטיים - כדי שאלה ייזמו הליכי הסדר. 
חלק מאותם גופים כבר הספיקו להגיש ללשכת ההסדר 
תשריטים/מפות ומסמכי בעלות לצורך בדיקת היתכנות 
הליך הסדר. מסמכים אלה אמורים לשמש פלטפורמה 

להליכי הסדר - כמפות הסדר וכאסמכתאות נלוות 
לתזכירי תביעה )בהתאמה(.

מתחמי רמ"י 
רמ"י מעורבים בצורה אינטנסיבית בהליכי הסדר מתוכננים בשני גושי שומא באזור מוסררה: 30053 ו-30054, בשני 

גושים באזור גבעת המטוס/טבלייה )30995 ו-30996(, באזור עטרות צפון )31254 ו-31255( ובאזורים נוספים.
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פתיחת שלוחות דוד ילין ואוניברסיטה פתוחה
במזרח ירושלים

בניית מסלולי תואר ראשון ייעודיים הנלמדים  	
בשלוחות במזרח ירושלים.

 תואר ראשון מלא, עברית שפה שנייה 	
)נפתח באוקטובר 2020( של מכללת דוד ילין.

תואר ראשון מלא במדעי המחשב )עתיד להיפתח  	
ביוני 2021( של האוניברסיטה הפתוחה.

מסלול הכשרה לרשיון עו"ס
נכון להיום יוצאים לשטח מספר רב של בוגרים 

ובוגרות תואר ראשון בעבודה סוציאלית אשר 
למדו באוניברסיטאות הערביות בשטחי הרשות 

הפלסטינית ואין להם אפשרות להירשם בפנקס 
העובדים הסוציאליים ולעסוק במקצוע. זאת, 

למרות שהאוניברסיטה שבה למדו מוכרת על ידי 
הוועדה לתעודות ולתארים של משרד הרווחה.

הסיבה לכך קשורה באיכות ההכשרה המקצועית 
שסטודנטים אלה עושים כחלק מלימודי התואר, 

שאינה גבוהה מספיק.
הפתרון שאנו מציעים הוא בניית תוכנית 

הכשרה מעשית בת שנה באחד מהשירותים 
החברתיים במזרח העיר.

ההכשרה שלהם תלווה בהדרכה מקצועית במסגרת 
קבוצתית )עד 4 סטודנטים( על ידי מדריך שבית 

הספר ימצא כמתאים להדרכה.
בנוסף לכך, על כל סטודנט ללמוד קורס מתודות 

שנתי, שהוא קורס חובה המלווה את ההכשרה 
המעשית, וקורס מבוא העוסק במדיניות הרווחה 

והשירותים הסוציאליים בישראל.
מטרת התוכנית היא קידום פעולות הרווחה, 

תעסוקת נשים, וטיפול במתיחויות במשפחה.

עברית והשכלה
תואר שני לתושבי מזרח ירושלים

בניית מסלול ייעודי לשילוב בוגרי תארים ראשונים 
ממוסדות השכלה גבוהה פלסטיניים, בתארים 

מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה ישראליים 
בשיתוף עם האוניברסיטה העברית.

90% מהמתחילים מסיימים את התוכנית. 	
80% מושמים במשרות שכר גבוהה, בין היתר  	

משרות בכירות בתחום העסקים, התיירות 
הבינלאומית ובתחומי ניהול נוספים.

פתיחת קורסי היי-טק לשילוב בוגרי
12 שנות לימוד במקצועות מיד-טק

תוכנית לימודי היי-טק מיועדת לבוגרי 12 שנות לימוד 
שממוצע הציונים שלהם לא מאפשר להם כניסה 

לאקדמיה.
מטרת התוכנית להנגיש ולסייע לתושבי מזרח 

ירושלים להשתלב באקדמיה ובהמשך במשרות 
מיד-טק איכותיות.

נפתח פיילוט המורכב משני קבוצות הכוללות 16 
תלמידים, כך שבעתיד נוכל לבחון את אחוז ההשמה 

וההשתלבות בעולם התעסוקה.

מכינות בוגרים
מטרת המכינה היא מתן פלטפורמה לאוכלוסייה בגילאי +18 ללא בגרות מלאה המעוניינת להשלימה ולקבל 

הזדמנות להתקבל למקומות עבודה ולמגוון מוסדות להשכלה גבוהה.
המכינה פועלת מתוך תפיסה חברתית, כי השלמת השכלה הוא צעד הכרחי ליציאה ממעגל חברתי מוחלש וחיזוק 

המעמד בחברה הישראלית. זאת, תוך יצירת אווירה תומכת, קולטת, מגרה ומאתגרת מבחינה אישית, לימודית, 
חברתית ואינטלקטואלית וכן חיזוק הדימוי העצמי והאמון של התלמידים ביכולתם.

בהתאם לצרכים הלימודיים של אוכלוסיית היעד, נבנה מסלול חד-שנתי או דו-שנתי. בשנת תשפ"א שולבו 16  	
תלמידים לתוכנית חד שנתית ו-17 תלמידים לתוכנית דו שנתית.

הלימודים מתחילים מרמת הבסיס בכל מקצוע ועד לרמת בגרות. 	
לשם כך, צוות המכינה כולל מורים מקצועיים ומומחים בתחומי הלימוד לבגרות, אשר מרביתם בעלי רקע בהוראה 

מתקנת ו/או עבודה עם תלמידים לקויי למידה או צעירים בסיכון.
מלבד מערכת הלימוד הפורמלית, תלמידי המכינה מלווים על ידי צוות המכינה באופן פרטני וכן על ידי רכזת/ 

יועצת מהחברה הערבית. צוות המורים מעניק שעות תרגול ומלווה את התלמידים בתוכניות לימוד פרטניות. 
בנוסף לכך, צוות הייעוץ מלווה את התלמידים בפגישות אישיות לאורך השנה, לצורך מענה לימודי פרטני וכן סיוע 

בהתמודדות עם קשיים נלווים, כגון: בעיות משפחתיות, כלכליות ועוד.



75

שיפור הרמה והאיכות של לימודי העברית באולפנים במזרח ירושלים
אחד החסמים המרכזיים בשילוב תושבי מזרח ירושלים באקדמיה ובתעסוקה הוא השפה העברית.

לאחר שזיהינו את האתגר, היחידה לשיתוף ציבור פעלה במספר מישורים לשיפור איכות האולפנים לעברית.
 תחילה, בוצע סקר נרחב בקרב סטודנטים ומורים לעברית באולפנים במזרח ירושלים. 	

תוצאות הסקר הצביעו על איכות לימוד ורמת עברית נמוכה באולפני הלימוד.
כחלק מהצורך בשיפור איכות האולפנים בוצעו מספר פעולות שמטרתן לבנות תו תקן אחיד ולקבוע  	

סטנדרטיזציה גבוהה שבה יעמדו האולפנים.
אתר אינטרנט לאולפני העברית - אתר אינפורמטיבי המכיל תוכן מושך ודינמי אודות אולפני העברית הפועלים  	

במזרח ירושלים. האתר מנגיש ידע על האולפנים ומאפשר יכולת אבחון ראשוני באופן עצמאי על רמת העברית, 
בחירה במוסד לימוד איכותי והגינות בין המחיר לתוצאה.

פתיחת קורסי היי-טק לשילוב בוגרי אקדמיה פלסטינית בתעסוקה איכותית
 יוזמה ופתיחת קורס היי-טק בשיתוף פעולה עם שירות התעסוקה לשילוב בוגרי אקדמיה פלסטינית בחברות

היי-טק באמצעות בניית מסלול מותאם וייעודי לשילובם במשרות איכותיות.

תוכנית שילוב תושבי מזרח העיר לנציבות המדינה
המטרה העיקרית של התוכנית היא שילוב תושבי מזרח ירושלים במגזר הציבורי, כאשר ההיבט הרחב הוא 

הגדלת היקף המשרות לתושבי מזרח ירושלים במגזר הציבורי על ידי שיתוף פעולה עם נציבות שירות 
המדינה.

לטובת קידום מטרה זו הוקם צוות משימה ייחודי אשר יתמקד בסוגייה קונקרטית לגיבוש תוצר סופי של תוכנית 
ליישום היעד שייקבע על ידי הצוות. 

מטרות נוספות של התוכנית הן: 
יצירת תחושת משימה משותפת בין גורמי המגזר הציבורי וגופי התעסוקה. 	
יצירת ממשק תפעול שוטף ואקטיבי בין הנציבות לגופי התעסוקה - מנגנונים גמישים לתקצוב ופעולה. 	
העלאת אחוז התעסוקה האיכותית לתושבי מזרח ירושלים. 	

נושאים מחוץ להחלטה
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מרכז פילי לאומנות
מרכז פילי פועל לקידום ולפיתוח תחומי אומנות, עיצוב, קולנוע וניו-מדיה במזרח ירושלים.

בכותלי המרכז מתקיימות תערוכות קבועות ומשתנות, חיבור ומפגשים בין אומנים צעירים ואומנים ממזרח וממערב 
העיר, מקום חווייתי לנוער. המרכז פועל בשיתופי פעולה עם גופים רבים ביניהם אגף התרבות של העירייה, בוגרי 

אקדמיה לאומנות, בית הספר בצלאל.
בין פעילויות המרכז ניתן להתרשם מתערוכות ולהשתתף בסדנאות שונות ומגוונות, כגון:

קליגרפיה ערבית 	
מחול 	
רקמה 	
פסיפס 	
הנגשת מדיה 	
בניית אתרים ושיווק לבעלי עסקים 	
צורפות 	
צילום וכו'... 	

המרכז מעסיק תושבים ממזרח ירושלים העוסקים באומנות, סטודנטים ובוגרי אקדמיה לאומנות ומקיים פעילות 
חברתית וקהילתית עם תושבי השכונות.
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פיתוח עסקי

מתחמי תעסוקה ומסחר
 משרד ירושלים מקדם הקמת אזורי תעסוקה, מסחר ומלאכה אשר ישמשו מנועי צמיחה עבור מזרח ירושלים.

התכנון מציע מגוון אפשרויות במישור היצור התעשייתי והתעסוקתי, כמו גם מגוון שימושים סחירים אשר יאפשרו 
פיתוח יזמי בתחום המסחר והמלאכה הקלה.

למתחמים אלו פוטנציאל לתפקד כמרחב אורבני פעיל, המשלב תעסוקה ומלאכה, מסחר ושירותים הפועל 
לחיזוק כלכלת העיר, תוך שילוב האוכלוסייה המקומית ומתן מענה לצרכיה.

אום טובא:

עיסאוויה:

לוחות זמנים:
15.7.2020 המלצות הוועדה המקומית להפקדה 	
7.9.2020 אישור עמידה בתנאי סף 	
9.11.2020 דיון להפקדה בוועדה המחוזית 	

לוחות זמנים:
15.7.2020 המלצות הועדה המקומית להפקדה 	
12.2020 אישור עמידה בתנאי סף 	

תועלות כלכליות:
תוספת מועסקים במרחב התכנון: 1,565 מועסקים 	
אמדן הכנסה מארנונה: 11,925 אלש"ח לשנה 	
אמדן הכנסה מהיטל השבחה: 52,440 אלש"ח לשנה 	

תועלות כלכליות:
תוספת מועסקים במרחב התכנון: 2,582 מועסקים 	
אמדן הכנסה מארנונה: 18,187 אלש"ח לשנה 	
אמדן הכנסה מהיטל השבחה: 56,240 אלש"ח לשנה 	

נתונים:
שטח התוכנית: 55 ד'

86,000 מ"ר מרבי
400% זכויות בנייה בכל המגרשים

נתונים:
שטח התוכנית: 35 ד'

88,000 מ"ר מרבי
400% זכויות בנייה בכל המגרשים

תעשייה קלה ומלאכה:
42,100 מ"ר

תעשייה קלה ומלאכה:
57,000 מ"ר

מסחר ותעסוקה:
43,600 מ"ר

מסחר ותעסוקה:
32,000 מ"ר

נושאים מחוץ להחלטה
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דרך שכם
פרויקט שדרוג תשתיות וחזות הרחוב על המבנים הייחודיים והחנויות הנמצאות בו לטובת מיצוב הרחוב כציר 

תיירותי, המחבר בין מתחם המלונאות לעיר העתיקה.
במסגרת הפרויקט בוצעו השנה מהלכים משמעותיים ביניהם:

התקנת גדרות למבנים. 	
בניית מדרכה רחבה ונוחה לשירות הציבור. 	
התקנת תאורת פתחים המשווה לרחוב מראה יחודי בשעות הלילה. 	

מרכז טיפוח יזמות
 מרכז מט"י פועל לעידוד יזמים פרטיים, פיתוח ושיקום עסקים קטנים ובינוניים,

 באמצעות תמיכה הכוללת מענקים, הלוואות, ייעוץ עסקי, קורסים והכשרות לצמיחת העסק
וסיוע ברישוי והסדרתו.

מרכז מט"י מסייע בהגברת הפעילות והיוזמה העסקית והכלכלית ופועל למען הרחבת אפשרויות התעסוקה בקרב 
תושבי מזרח ירושלים, בדגש על השתלבות נשים בשוק התעסוקה.

במסגרת שיקום עסקים בעת משבר הקורונה הופעלה תוכנית חירות ייחודית לסיוע בעלי העסקים הכוללת:
תגבור חירום בייעוץ ומתן ידע וכלים 	
ליווי צמוד 	
סבסוד 	
הגברת הלוואות ומענקים 	
הנגשת העולם הדיגיטלי והתנהלות עסקית באונליין. 	

 כמו כן, מיקדנו מאמצים רבים בהפעלת חלק מהתוכניות שפורטו בתוכנית העבודה ברחובות המסחריים שבצור בהאר
ובא-טור וזאת כדי לסייע בקידום פרויקט "שדרוג רחובות המסחר" בשכונות אלו, בהתאם להחלטת הממשלה 3790.

לשם כך, קיימנו כנסי הסברה לסוחרים ולתושבים בשכונות אלו, שבהן הצגנו את התוכנית הממשלתית 
והתחלנו במתן כלי סיוע לסוחרים ולתושבים על מנת לקדם פיתוח עסקי ברחובות אלו.

א-טור:

לוחות זמנים:
שיתוף ציבורי: פרצלציה ושמאות 	
עיבוד חלופה נבחרת 	
הכנת מסמכי תוכנית ותשריט 	

תועלות כלכליות:
תוספת מועסקים במרחב התכנון: 2,779 מועסקים 	
אמדן הכנסה מארנונה: 18,099 אלש"ח לשנה 	
אמדן הכנסה מהיטל השבחה: 70,875 אלש"ח לשנה 	

נתונים:
שטח התוכנית: 47 ד'

90,000 מ"ר מרבי
300% זכויות בנייה בכל המגרשים

תעשייה קלה ומלאכה:
44,100 מ"ר

מסחר ותעסוקה:
43,260 מ"ר
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תשתיות דיגיטליות
התלונות על בעיות בתשתיות ובשירות נשמעות מתושבי מזרח ירושלים כבר זמן רב.

בתקופת הקורונה, הלימודים והעבודה מרחוק, כמות הבעיות והתלונות גברה וגרמה לכך שנוצר פער בעייתי לתושבים 
שאין בביתם תקשורת אינטרנט טובה.

נעשה מיפוי שיאתר את המקומות שבהם ישנה לדברי התושבים בעיית תקשורת אינטרנטית. המיפוי  	
נעשה בכל שכונות מזרח ירושלים והוא מבוסס על טענות התושבים בלבד ולא על בדיקה טכנית.

התקיים סיור שיתוף ציבור במזרח העיר עם מנכ"לית משרד התקשורת ונציגי חברות האינטרנט והטלפון.  	
בעקבות הסיור הבעיות שהוצפו מהשטח מטופלות מול נציגי החברות.

הבעיות נחלקות לארבעה סוגים:  
היעדר תשתיות מוחלט שלא מאפשר כלל חיבור לאינטרנט	 
רוחב גלישה מצומצם שגורם לגלישה איטית ולניתוקים	 
היעדר שירות תיקונים	 
 שירות בעייתי - טיפול בתלונות רק לאחר שבועות מהתלונה.	 

הגיעה פנייה מחברת הוט לקבלת סיוע בהנחת תשתיות במזרח ירושלים כדי לאפשר התחברות מנויים אליהם. 
למרות מיפוי ראשוני שהעברנו להם, בפועל הם טרם מקדמים את הנושא.

בכל השכונות מחוץ לגדר: כפר עקב, מ"פ שעפאט, ראס אסלאם יש בעיות תשתית וגם במקומות שיש תשתית אין 
שירות תיקונים כלל.

בעיר העתיקה - בעיות ברוב חלקי העיר העתיקה, במיוחד בכל האזורים הפנימיים ככל שמתרחקים מהחומות.	 
שירות - נשמעות הרבה תלונות על כך שעד שמגיעים לטפל בתלונה לוקח זמן רב, לעיתים מספר שבועות, וגם 	 

כאשר מטפלים בבעיה הטיפול נמשך זמן רב ולפעמים הטיפול נתקע ללא פתרון.

בנובמבר 2020 קיים משרד ירושלים סיור במזרח העיר בהשתתפות מנכ"לית משרד התקשורת הגב' לירן אבישר בן 
חורין, נציגי היחידה לשיתוף ציבור, נציגי עירייה ונציגי חברות התקשורת השונות. מטרת הסיור הייתה הצגה והיכרות 

עם הקשיים שאותם העלו התושבים וניסיון למציאת פתרונות עבורם.
משרד התקשורת הדגיש, כי האתגרים ברורים אך המשרד מחויב להביא שינוי והציפייה היא שחברות התקשורת 

יירתמו יד ביד לעניין. מהלך זה ישרת את בניית האמון והיכולת של מזרח ירושלים לגדול ולהתפתח וזוהי אבן הפינה 
להבאת השינוי.

נושאים מחוץ להחלטה



תודות לגורמים שמשתתפים ביישום ההחלטה

משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים

חוסן חברתי לישראל

משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים

חוסן חברתי לישראל

הרשות למאבק 
באלימות בסמים 

ובאלכוהול

ביטחון קהילתי


