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דבר המנכ"ל

במסגרת החלטה הממשלה 3790 לפיתוח כלכלי וצמצום פערים חברתיים במזרח העיר ירושלים, מוביל 
המשרד לירושלים ומורשת את תכנית החומש לשנים 2018-2023, שכוללת תהליכים משמעותיים 
בתחומים רבים, כגון חינוך, תעסוקה, ביטחון אישי, הסדרת קרקעות, פיתוח כלכלי-מסחרי, תחבורה, 

בריאות ושיפור איכות החיים.
ירושלים. והעיר  ישראל  מדינת  עבור  משמעותית  כה  חומש  תכנית  להוביל  הזכות  בחלקי   נפלה 

זוהי הזדמנות להודות לכלל משרדי הממשלה השונים, לעיריית ירושלים ולכלל השותפים שלוקחים 
חלק פעיל ומשמעותי לצמצום הפערים החבריים והכלכליים במזרח העיר.

לעמידה  לאות  ללא  שפועל  ומורשת  ירושלים  במשרד  המקצועי  לצוות  להודות  מבקש  אני  בנוסף, 
ביעדים ולהצלחת התכנית וכמובן לשר ירושלים ומורשת, מר זאב אלקין שפועל להגשים את התכנית 

מחזון למציאות ולהציב יעדים שאפתניים לשיפור איכות החיים במזרח ירושלים.
התהליכים  את  שמסכמת  ומדויקת  קפדנית  עבודה  של  תוצר  היא  לפניכם  המונחת  החוברת 
 המקצועיים לשנת 2021 ומפרטת את מכלול הפעולות המבוצעות מתוקף החלטת הממשלה 3790.
בחוברת תמצאו סטטוס עדכני של תכניות העבודה השונות לרבות עמידה ביעדים, מימוש תקציבים 

ונתונים עדכניים.
משרד ירושלים ומורשת פועל על מנת להביא ליישום מלא של החלטת הממשלה, תוך שיתוף פעולה 
הדוק עם כלל משרדי הממשלה המעורבים בתכנית החומש ובתיאום עם הרשות המקומית. בימים 
גורמי  עם  להיערך  התחלנו  וכבר   ,3790 הממשלה  החלטת  להעברת  שנים  שלוש  מציינים  אנו  אלו, 
המקצוע לבניית תכנית החומש החדשה שתהווה המשך ישיר לצמצום הפערים החברתיים והכלכליים 

במזרח ירושלים. 
ראויה  מקצועית  והיערכות  הקרובות  בשנתיים  הממשלה  החלטת  של  נכון  יישום  כי  משוכנע  אני 
לקראת החלטת הממשלה לחומש הבא לצד שותפות רחבה ככל האפשר של משרדי הממשלה, יובילו 
לאיגום משאבים משמעותי ולתכנית מקצועית נכונה לשיפור החיים במזרח ירושלים בפרט, והעיר 

ירושלים ככלל. 

תודה על השותפות!!

בברכה,  
נתנאל איזק  

מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת  
יו"ר הועדה המתמדת  

www.e-jerusalem.org :3790 אתר משרד ירושלים ומורשת - החלטת ממשלה
ניתן למצוא את התכניות המלאות באתר האינטרט של ההחלטה
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פריסה גיאוגרפית של האוכלוסייה בירושלים תחילת 2021
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55

מאפיינים עיקריים

מילארד ₪
√ צוות משנה חינוך

צוות משנה לתחבורה √
 צוות משנה איכות חיים √

√ צוות משנה לתעסוקה
צוות משנה לרישום קרקעות √
 צוות משנה כלכלה √

צוותי משנה 
וועדה מתמדת

 שותפים
וגורמי ביצוע

302.1
שנים
56

123 
מלש"ח

תכנון ורישום מקרקעין

כלכלה ומסחר

בוצע: 18 מלש"ח

בוצע: 105 מלש"ח

בוצע: 41 מלש"ח

בוצע: 6.3 מלש"ח

בוצע: 13 מלש"ח

בוצע: 3 מלש"ח

חלוקה תקציבית

בוצע: 9 מלש"חתוכנית מצטיינים 15 
מלש"ח

בוצע: 2.5 מלש"חעיר ללא אלימות 10 
מלש"ח

 30בריאות
מלש"ח

47 
מלש"ח

50 
מלש"ח

 85ביוב וניקוז
מלש"ח

105 
מלש"ח

בוצע: 53 מלש"ח 242 
מלש"ח

בוצע: 127 מלש"ח 260 
מלש"ח

445 
מלש"ח

בוצע: 137 מלש"ח
החל ביצוע: 208 מלש"ח

585 
מלש"ח

בוצע: 344 מלש"ח

ניקיון

שיפור השירות

תעסוקה ורווחה

השכלה גבוהה

תחבורה

887 מלש"ח
סה"כ ביצוע עד כה:

כ-

חינוך



1 - העמקת הידע בשפה העברית

תמיכה רגשית בגני ילדים )טעימות בעברית( // שילוב ופיתוח ילדים בעלי עיכובים התפתחותיים בגני ילדים

מימוש התכנית השתנה - במקום טעימות בעברית, הופעלה תכנית 'תמיכה רגשית' המיועדת לתמיכה בילדים בתקופה רגישה זו. 

ביצועתוכננו ביצועתוכננובוצעו

 50
מוסדות

78 
מוסדות

810 
תלמידים

371 
תלמידים

 50
קבוצות

תקציב תכנון: 810,000 ₪

תקציב ביצוע: 160,351 ₪

אולפנים לביה"ס העל יסודיים // קבוצות אולפני עברית ב-3 רמות

 התשלום מתחלק: לאינפיניטי שולם 175,000 ₪ מתקנת ירושלים )8 קבוצות, 127 תלמידים ב4 מוסדות(
ולאקסיומה 1,848,585 ₪ )61 קבוצות ל-915 תלמידים ב33 מוסדות(

ביצועתוכננו ביצועביצועתוכננו

 85
קבוצות

 37
מוסדות

1,672 
תלמידים

1,042 
תלמידים

 69
קבוצות

תקציב תכנון: 2,125,000 ₪

תקציב ביצוע: 2,023,585 ₪

אולפנים לצוותי הוראה // אולפן ללימוד עברית מדוברת לצוות המורים בבתי-הספר

ביצוע ביצועתוכננו

 12
קבוצות

355 
עובדי הוראה

 19
קבוצות

תקציב תכנון: 300,000 ₪

תקציב ביצוע: 269,426 ₪

בקרה תשפ"א:

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 62022

תחום החינוך: יעדים

 העמקת הידע
בשפה העברית

1234

 קידום החינוך
הטכנולוגי

 הגדלת היקף
החינוך הבלתי פורמלי

 מתן תמריצים,
 פיזיים ופדגוגיים,
 להרחבת תכנית

הלימודים הישראלית



תכנית עבודה תשפ"ב:

טעימות בגני ילדים // לימוד אוצר מילים בעברית בדרך חוויתית בגני חובה

 מימוש התכנית השתנה - במקום טעימות בעברית,
תופעל תכנית 'תמיכה רגשית בגנים' כמענה רגשי התפתחותי לילדים עקב משבר הקורונה והמצב הבטחוני. אותם היקפים ועלויות ליחידה.

קבוצות 
מתוכננות

102 גני ילדים מתוכננים600 ילדים מתוכננים
102

תקציב מתוכנן:
₪ 971,859

1,804 תלמידים מתוכננים

אולפנים לבתיה"ס העל יסודיים // קבוצות אולפני עברית ב-3 רמות

קבוצות 
מתוכננות

91
תקציב מתוכנן:

₪ 2,775,000

אולפנים לצוותי הוראה // אולפן ללימוד עברית מדוברת לצוות המורים בבתי הספר

קבוצות 
מתוכננות

264 מורים מתוכננים
12

תקציב מתוכנן:
₪ 300,859

2 - קידום החינוך הטכנולוגי

7

בקרה תשפ"א:

תכנית עבודה תשפ"ב:

ביצועתוכננו ביצועביצועתוכננו

 26
קבוצות

 16
מוסדות

520 
תלמידים

503 
תלמידים

 25
קבוצות

תקציב תכנון: 2,250,000 ₪

בוצע100%

מספר הקורסים צומצם )היעד המקורי היה 75( לאור עלות גבוהה יותר של כל קורס

קורסים קצרי מועד -לביא // קורסים מקצועיים לתלמידי על-יסודי, תעודת הסמכה

קורסים קצרי מועד // קורסים מקצועיים לתלמידי על-יסודי, תעודת הסמכה

כמות הקורסים ירדה לעומת היעד המקורי )75 קורסים, 1,200 תלמידים( לאור עלות גבוהה יותר של כל קורס.

קבוצות 
מתוכננות

20 מוסדות מתוכננים600 תלמידים מתוכננים
31

תקציב מתוכנן:
₪ 3,750,000

חינוך



3 - הגדלת היקף החינוך הבלתי פורמלי

טיפול בפרט - הרחבה משמעותית של מערך הטיפול בפרט

 הוכנסו
52 עובדים סוציאליים 

לבתי הספר 

כמות הפסיכולוגים גדלה 
41ל-מ- 27

קונסרבטוריון
 נפתח קונסרבטוריון עירוני ראשון במזרח ירושלים,

 בו לומדים כ 100 תלמידים/ות,
 הקונסרבטוריון יקלוט אליו תלמידים מוכשרים

 שהתנסו בתכנית בתי ספר מנגנים )פועל ב 16 בתי ספר(
ומעוניינים לקדם את כישורי הנגינה.

בקרה תשפ"א

רכזי עוגן קהילתיים // רכזי עוגן בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים

תוכננוביצועתוכננו

32 
רכזי עוגן

84 
מוסדות

12 
רכזי עוגן

תקציב תכנון: 3,072,000 ₪

תקציב ביצוע: 2,905,053 ₪

בוצע100%

לאור הקורונה והתחלה מאוחרת של "חוג לכל ילד" - הליווי לא היה ברמה בית ספרית אלא היה ליווי רוחבי. היו 4 רכזי עוגן רובעיים ורק בסוף השנה 
הצטרפו כ-8 רכזי עוגן שעבדו ברמה רוחבית על מספר מוסדות. יתרות התקציב עברו לתכנית "מעברים".

תוכנית עבודה תשפ"ב

רכזי עוגן קהילתיים // רכזי עוגן בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים

כרגע פועלים 11 רכזים, היקף הרכזים יגדל עם הפעלתה של תוכנית "חוג לכל ילד".

84 מוסדות מתוכננים32 רכזים מתוכננים
תקציב מתוכנן:

₪ 3,072,000

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 82022

פסיכולוג

41 מוסדות מתוכננים11 פסיכולוגים מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 1,000,000

עו"ס

81 מוסדות מתוכננים20 עו"ס מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 2,000,000

גשרים

תקציב מתוכנן:
₪ 1,193,800

5.5 תקנים 
דרך החומש



יסודיים - בקרה תשפ"א

חוג לכל ילד לכיתות ג'-ו' // חוגי העשרה לתלמידי יסודי

ביצועתוכננו

8,000 
תלמידים

6,427 
תלמידים

תקציב תכנון: 8,800,000 ₪

תקציב ביצוע: 3,870,432 ₪

מדידה והערכה - תוכנית עבודה תשפ"ב

הכשרות בעלי תפקידים בחינוך הבלתי פורמלי

עוד לא התחיל לפעול - ממתין לאישור

70 הכשרות מתוכננות תקציב מתוכנן:
₪ 193,000

יתרות שימשו למרכזי למידה בקיץ

מרכזי למידה - יסודיים // מרכזי למידה לתגבור מקצועות הליבה, עברית וחוגים

ביצועתוכננו ביצועתוכננובוצעותוכננו

 49
מוסדות

41 
מוסדות

2,940 
תלמידים

2,645 
תלמידים

 196
קבוצות

 192
קבוצות

תקציב תכנון: 6,125,000 ₪

תקציב ביצוע: 6,117,674 ₪

9

ראמ"ה

תקציב מתוכנן:
₪ 1,000,000

פרוייקטור // ניהול ותכלול תכנית החומש

תקציב מתוכנן:
₪ 800,000

בקרה ואכיפה

תקציב מתוכנן:
₪ 1,865,000

מל"א // מרכז למידה אחר

6 מוסדות מתוכננים180 תלמידים מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 420,000

קבוצות 
מתוכננות

6

חוסן // תוכניות חוסן לתלמידים

תקציב מתוכנן:
₪ 184,800

חינוך



יסודיים - תוכנית עבודה תשפ"ב

הקמת קונסרבטוריון // הקמת מרכז מוסיקה עירוני לתלמידי מזרח העיר

ביצועתוכננו

100 
תלמידים

93 
תלמידים

תקציב תכנון: 250,000 ₪
בוצע100%

בתי ספר מנגנים // שיעורי מוסיקה לתלמידי כיתוב ג'

ביצועתוכננו ביצועתוכננותוכננו

 14
מוסדות

16 
מוסדות

1,680 
תלמידים

2,000 
תלמידים

 84
קבוצות

תקציב תכנון: 1,150,000 ₪

בוצע100%

בוצע100%

הקמת קונסרבטוריון // הקמת מרכז מוסיקה עירוני לתלמידי מזרח העיר

102 תלמידים מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 250,000

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 102022

חוג לכל ילד לכיתות ג'-ו' // חוגי העשרה לתלמידי יסודי

נחתם חוזה - כרגע בשלב הכנת תשתית, 
הפעילות תתחיל בסוף חודש ינואר

8,500 תלמידים מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 9,350,000

מרכזי למידה יסודיים // מרכזי למידה לתגבור מקצועות הליבה, עברית וחוגים

קבוצות 
מתוכננות

52 מוסדות מתוכננים3,120 תלמידים מתוכננים
208

תקציב מתוכנן:
₪ 6,500,000

בתי ספר מנגנים // שיעורי מוסיקה לתלמידי כיתות ג'

קבוצות 
מתוכננות

16 מוסדות מתוכננים2,211 תלמידים מתוכננים
96

תקציב מתוכנן:
₪ 1,350,000



על יסודיים - בקרה תשפ"א

מרכזי למידה // מרכזי למידה לתגבור מקצועות הליבה, עברית וחוגים

תקציב תכנון: 3,875,000 ₪

תקציב ביצוע: 1,926,771 ₪
ביצוע בוצעובוצעותוכננו

 24
מוסדות

650 
תלמידים

 31
מרכזים

 58
מרכזים

מנהיגות צעירה עתידית // ארגון נוער בהדרכת בוגרי תכנית צעדים

תקציב תכנון: 2,420,000 ₪

תקציב ביצוע: 1,809,870 ₪
ביצועתוכננו בוצעותוכננו

1,800 
תלמידים

1,570 
תלמידים

 120
קבוצות

 90
קבוצות

צופי בתי ספר 

תקציב תכנון: 846,000 ₪

תקציב ביצוע: 650,980 ₪
ביצועתוכננו בוצעותוכננובוצעו

21 
מוסדות

 13
מוסדות

420 
תלמידים

344 
תלמידים

 19
קבוצות

הביצוע כולל 37,752 ₪ ששולמו לציוד צופים מתקנת ירושלים )מתוך 80,000 ₪ תקצוב(

תכניות העצמה לבני נוער // קורסי העשרה והעצמה לכיתות ז' - יא'

תקציב תכנון: 6,000,000 ₪

תקציב ביצוע: 2,891,479 ₪
ביצועתוכננו בוצעובוצעותוכננו

 27
מוסדות

6,000 
תלמידים

1,300 
תלמידים

 300
קבוצות

 131
קבוצות

 התקצוב המקורי היה 9 מלש"ח, הוסטו 3 מלש"ח לעו"ס ופסיכולוגים לכן היעד עודכן לשנה זו ל-200 קבוצות ל-3,000 תלמידים. בנוסף, התקיימו 
מפגשי שיא וימים מרוכזים ברמדאן ובחופשת הקיץ בהם השתתפו עוד כמה מאות תלמידים מעבר למדווח בביצוע.

מלש"ים  // מרכזי לימוד שדה

תקציב תכנון: 720,000 ₪

תקציב ביצוע: 244,000 ₪
ביצוע בוצעותוכננובוצעותוכננו

24 
מוסדות

 14
מוסדות

514 
תלמידים

 96
קבוצות

 26
קבוצות

 היתרות שומשו לפתיחת שנת הפעילות בתשפ"ב - מימוש מלוא התקציב יעודכן בהמשך. 
פעלו 12 קבוצות של חינוך סביבתי - 221 תלמידים, 14 קבוצת סיירות -  293 תלמידים

מד"צים  // תכנית מנהיגות והכשרת מדריכים צעירים

תקציב תכנון: 2,990,000 ₪

תקציב ביצוע: 2,277,946 ₪
ביצועתוכננו בוצעותוכננו

1,300 
תלמידים

2,370 
תלמידים

 65
קבוצות

 122
קבוצות

11

חינוך



על יסודיים - תוכנית תשפ"ב

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 122022

מרכזי למידה - על יסודיים // מרכזי למידה לתגבור מקצועות הליבה, עברית וחוגים

קבוצות 
מתוכננות

31
תקציב מתוכנן:

₪ 3,875,000
 נחתם חוזה - כרגע בשלב הכנת תשתית,

הפעילות תתחיל בסוף חודש ינואר

קבוצות 
מתוכננות

2,250 תלמידים מתוכננים
150

תקציב מתוכנן:
₪ 3,020,000

מנהיגות צעירה עתידית )ארגון נוער צעדים( // תנועות נוער בהדרכת בוגרי צעדים

קבוצות 
מתוכננות

1,300 תלמידים מתוכננים
88

תקציב מתוכנן:
₪ 2,990,000

מד"צים // תכנית מנהיגות והכשרת מדריכים צעירים

 היעד המקורי היה 65 קבוצות
 לאותו מספר תלמידים

)כמות הקבוצות הותאמה לפי צורך השטח(

תוכניות העצמה לבני נוער // קורסי העשרה והעצמה לכיתות ז'-יא'

קבוצות 
מתוכננות

66 מוסדות מתוכננים3,500 תלמידים מתוכננים
230

תקציב מתוכנן:
₪ 3,000,000

היעד המקורי היה 300 קבוצות ל-6,000 תלמידים בתקצוב של 9 מלש"ח, כמות הקבוצות הופחתה לאור הסטה 3 מלש"ח לעו"ס ופסיכולוגים

צופי בתי ספר

720 תלמידים מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 919,000

 העלות כוללת הפעלה )אקסיומה( + ציוד )מתקנת ירושלים(.
היעד המקורי הוא 460 משתתפים ב-23 ביה"ס אך בפועל העלות נמוכה יותר ולכן ניתן לפתוח קבוצות נוספות.

36 מוסדות מתוכננים

מלש"ים // מרכזי לימוד שדה

קבוצות 
מתוכננות

104
תקציב מתוכנן:

26 מוסדות מתוכננים780,000 ₪



 4 - מתן תמריצים, פיזיים ופדגוגיים,
להרחבת תכנית הלימודים הישראלית

הרחבת תוכנית ישראלית

סה"כ ביה"ס )רשמיים ומוכש"ר( - לפי תכנית לימודים

71% 14% 15%

מסלול ישראלי
24 בתי ספר

בגרות ישראלית
26 בתי ספר

בגרות פלסטינית
124 בתי ספר

ב30% מבתי הספר )רשמי ומוכש"ר( קיימת תכנית לימודים ישראלית מלאה או מסלול.

 בארבע השנים האחרונות נפתחו
 6 בתי ספר חדשים )בנייה חדשה(

ונמסרו 65 גנים חדשים.

 כל בתי הספר
בתכנית הישראלית חוברו 
לתשתית אינטרנט מהיר 

 בארבע השנים האחרונות נשכרו
 9 מבנים חדשים

לטובת פתיחת בתי ספר בתכנית הישראלית. 

בוצעו 32 הצללות 
בבתי ספר 

X65X6

X32
X52

X9

חולקו כ 15,000 
מחשבים ניידים 

 נפתחו
52 מגמות טכנולוגיות

בית-ספרבית-ספרגני ילדים

X15,000

מס' ביה"ס רשמיים לפי תכנית לימודים

49% 29% 22%

מסלול ישראלי
23 בתי ספר

בגרות ישראלית
18 בתי ספר

בגרות פלסטינית
40 בתי ספר

בלמעלה ממחצית מבתי הספר הרשמיים קיימת תכנית לימודים ישראלית 

13

חינוך



 כמות הלומדים את התכנית הישראלית מכלל תלמידי כיתות א' במזרח ירושלים
גדלה פי 3 מאז תחילת תכנית החומש

תשפ"ב
פתיחת כיתות א'תלמידים בכיתות א'

תשע"חתשע"חתשע"טתש"פתשפ"א תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב

ים
יד

למ
 ת

1,
12

3

ים
יד

למ
 ת

91
6

ים
יד

למ
 ת

87
9

ים
יד

למ
תח

 6
13

ים
יד

למ
 ת

38
3

13.2%

16.5%

13.1%

9.4%

6%

עידוד תוכנית ישראלית - בקרה תשפ"א

ספרי לימוד

תקציב תכנון: 4,021,000 ₪

בוצעותוכננו

40 
מוסדות

 52
מוסדות בוצע100%

יעד:
15 

כיתות
ביצוע:

6 
כיתות

יעד:
18 

כיתות
ביצוע:

13 
כיתות

יעד:
21 

כיתות
ביצוע:

6 
כיתות

יעד:
24 

כיתות
ביצוע:

8 
כיתות

יעד:
27 

כיתות
ביצוע:
 10 

כיתות

שיפוצים  

תקציב תכנון: 10,432,060 ₪

בוצעותוכננו

44 
מוסדות

 32
מוסדות בוצע100%

תכניות ייחודיות // בשביל, טכנולוגיה-סקילס, אלרגאא - ערכים, אלסיידאת - העצמה, תגבור ותמיכה, מורות תומכות, 
שעות תגבור ומחצית שלישית וכו'

תקציב תכנון: 6,520,000 ₪

תקציב ביצוע: 6,047,742 ₪
תוכננו

40 
בוצע100%מוסדות

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 142022

גידול במספר כיתות א' בבית הספר היסודיים במסלול הישראלי - מזרח ירושלים



 הכשרת עו"ה // מתן מענה לעו"ה שבתכנית הישראלית - הכשרת בעלי תפקידים,
קידום פ"מ בעברית למורי העברית שבתכנית הישראלית

תקציב תכנון: 500,000 ₪

ביצועתוכננו תוכננו

1,200 
עובדי הוראה

1,150 
עובדי הוראה

 48 
השתלמויות בוצע100%

בוצע100%

ליווי בתי ספר // ליווי פדגוגי למנהלים וצוותי הוראה

תקציב תכנון: 3,500,000 ₪

בוצעותוכננו

35 
מוסדות

 51
 ביצוע מעבר לתכנון בעקבותמוסדות

איחוד לליווי של בתיה"ס צומחים/קטנים
בוצע100%

עידוד תוכנית ישראלית - תוכנית עבודה תשפ"ב

שכירויות

תקציב מתוכנן:
₪ 12,277,000

ליווי בתי ספר // ליווי פדגוגי למנהלים וצוותי הוראה

53 מוסדות מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 3,500,000

שיפוצי עומק

44 מוסדות מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 7,824,000

ספרי לימוד

53 מוסדות מתוכננים תקציב מתוכנן:
₪ 4,021,000

1,200 עובדי הוראה מתוכננים

 פיתוח מקצועי // מתן מענה לעו"ה שבתכנית הישראלית - הכשרת
בעלי תפקידים, קידום פ"מ בעברית למורי העברית שבתכנית הישראלית

השתלמויות 
מתוכננות

48 תקציב מתוכנן:
₪ 500,000

קמפיין העלאת מודעות לתרבות הפנאי

תקציב תכנון: 300,000 ₪

תקציב ביצוע: 250,000 ₪

יתרת התקציב תמומש בשנה"ל תשפ"ב

15

תכניות ייחודיות // בשביל, טכנולוגיה-סקילס, אלרגאא - ערכים, אלסיידאת - העצמה, תגבור ותמיכה וכו'

40 מוסדות מתוכננים
תקציב מתוכנן:

₪ 6,520,000

בתהליך של הפקת סרטון בנושא

קמפיין העלאת מודעות 
לתרבות הפנאי

תקציב מתוכנן:
₪ 300,000

חינוך



תלמידי מכינות: תכנון מול ביצוע

20222021202020192018

878 
תלמידים

605 
תלמידים

388 
תלמידים

תכנון ביצוע

650 
תלמידים

550 
תלמידים

500 
 400תלמידים

תלמידים

600 
תלמידים

969 
תלמידים

1 - הגדלת מספר הסטודנטים מקרב תושבי מזרח ירושלים, 
הלומדים לתואר ראשון במוסדות האקדמיים המתוקצבים - 

הכפלת מספר הסטודנטים

* בעקבות תקופת הקורונה ועלייה ברמת הציונים מספר בוגרים גבוה יותר פנה למוסדות פלסטינים

899 
תלמידים

*

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 162020 סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 162022

השכלה גבוהה: יעדים

  הגדלת מספר הסטודנטים מקרב תושבי
מזרח ירושלים, הלומדים לתואר ראשון במוסדות 

האקדמיים המתוקצבים - הכפלת מספר הסטודנטים

12

 תוכנית לעידוד תלמידים מצטיינים
 ממזרח ירושלים ללימודים באקדמיה ישראלית

ושילובם בתעסוקה מתקדמת ובתפקידים משמעותיים



מספר סטודנטים במוסדות שמשתתפים בתכנית ההנגשה למזרח ירושלים

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

שנה א'

שנה א'

שנה א'

202

174

93

15

שפ"א
ת

ש"פ
ת

שע"ט
ת

בצלאלעזריאליהדסההעברית

672

474

246

106

200

161

71

32

540

427

186

112

165

134

71

31

418

341

155

94

1717

השכלה גבוהה



תשפ"אתשע"ט תש"פ

 900
 אלש"ח
תוכננו

 881
 אלש"ח
תוכננו

 897
 אלש"ח
בוצעו

 644
 אלש"ח
בוצעו

 1,000
 נרשמים

תוכננו

 895
 נרשמים

בוצעו

מטרות חומש

מספר נרשמים לאקדמיה דרך רואד

 5,420
אלש"ח

 1,000
 נרשמים

תוכננו

 638
 נרשמים

בוצעו

 878
 נרשמים

בוצעו

בוצע100%

תשפ"אתשע"ט

 900
 אלש"ח
תוכננו

 881
 אלש"ח
תוכננו

 897
 אלש"ח
בוצעו

 644
 אלש"ח
בוצעו

 2
 קורסים

תוכננו

מטרות חומש

קורסי עברית

 5,420
אלש"ח

 1
 קורסים

תוכננו

סה"כ תקציב: 11.420 מלש"חרואד

רכזי רואד - הרחבת מספר הרכזים

תשע"ט

 7,900
אלש"ח

 818
 אלש"ח
תוכננו

11 
רכזים

 7
 רכזים
תוכננו

בוצע100%

תשפ"אמטרות חומש

 10,800
 אלש"ח
תוכננו

 960
 אלש"ח
בוצעו

 9
 תקנים
תוכננו

 8
 תקנים

בוצעו

 556
 אלש"ח
בוצעו

בתי ספר במזרח ירושלים - בתי ספר בהם פועלת התוכנית

בוצע100%

תשפ"אתשע"ט תש"פ

 5,420
אלש"ח

 881
 אלש"ח
תוכננו

 900
 אלש"ח
תוכננו

 644
 אלש"ח
בוצעו

 897
 אלש"ח
בוצעו

 42
 בתי"ס
תוכננו

 46
 בתי"ס
תוכננו

 43
 בתי"ס
תוכננו

 38
 בתי"ס
בוצעו

 39
 בתי"ס
בוצעו

מטרות חומש

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 182020 סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 182022



1919

השכלה גבוהה

שנתי )תשפ"א(שנתי )תש"פ(שנתי )תשע"ט(חומש - תכנון

4 מוסדות4 מוסדות4 מוסדות4 מוסדות מספר מוסדות 

942 תלמידים0 תלמידים569 תלמידים3,000 תלמידים מספר תלמידי מכינה

 עלות ראויים לסיוע
15,072 אלש"ח10,983 אלש"ח8,000 אלש"ח48,000 אלש"חומודל תמריצים

9,033 אלש"ח7,223 אלש"ח4,800 אלש"ח28,800 אלש"חעלות מעטפת תמיכה

בצלאל עזריאלימכללת הדסההאוניברסיטה העבריתתשע"ט

 מספר
תלמידי 

ביצוע: 57 תלמידיםביצוע: 91 תלמידיםביצוע: 96 תלמידיםביצוע: 325 תלמידיםמכינה

 עלות
 ראויים
ביצוע: 912 אלש"חביצוע: 1,216 אלש"חביצוע: 0 אלש"חביצוע: 5,200 אלש"חלסיוע

 עלות
מעטפת 
ביצוע: 83 אלש"חביצוע: 729.6 אלש"חביצוע: 0 אלש"חביצוע: 200 אלש"חתמיכה

בצלאל עזריאלימכללת הדסההאוניברסיטה העבריתתש"פ

מספר 
תלמידי 

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

 עלות
 ראויים
ביצוע: 6,928 ראוייםלסיוע

ביצוע: 8,217 אלש"ח
ביצוע: 1,392 אלש"חביצוע: 1,374 אלש"ח

 עלות
מעטפת 
ביצוע: 435 אלש"חביצוע: 903 אלש"חביצוע: 998 אלש"חביצוע: 4,887 אלש"חתמיכה

בצלאל עזריאלימכללת הדסההאוניברסיטה העבריתתשפ"א

מספר 
תלמידי 

ביצוע: 44 תלמידיםביצוע: 127 תלמידיםביצוע: 107 תלמידיםביצוע: 664 תלמידיםמכינה

 עלות
 ראויים
ביצוע: 704 אלש"חביצוע: 2,032 אלש"חביצוע: 1,712 אלש"חביצוע: 10,624 אלש"חלסיוע

 עלות
מעטפת 
ביצוע: 211 אלש"חביצוע: 1,581 אלש"חביצוע: 1,022 אלש"חביצוע: 6,219 אלש"חתמיכה

מעטפת מכינות



2 - תוכנית לעידוד תלמידים מצטיינים ממזרח ירושלים 
 ללימודים באקדמיה ישראלית ושילובם בתעסוקה

מתקדמת ובתפקידים משמעותיים

 תכנית אלבשאייר לתלמידים מצטיינים
 פועלת כיום באוני' העברית,

 מכללת עזריאלי ובצלאל
וכוללת  423 תלמידים

תכנית אלבשאייר לסטודנטים 
 פועלת כיום באוני' העברית
 ובמכללת עזריאלי וכוללת

 101 סטודנטים 

 בתשפ"ב נפתחה
 תכנית אלבשאייר לתואר שני

באוני' העברית עם 35 סטודנטים 
במדעי הטבע ומדעי החברה

מעטפת תואר ראשון

סה"כ תקציב קליטה באקדמיה לסטודנטים ממזרח ירושלים - תשע"ט

בצלאל עזריאלימכללת הדסההאוניברסיטה העברית

986 
אלש"ח

1,150 
אלש"ח

312 
אלש"ח

152 
אלש"ח

סה"כ תקציב - תש"פ

בצלאל עזריאלימכללת הדסההאוניברסיטה העברית

4,826 
אלש"ח

4,141 
אלש"ח

1,811 
אלש"ח

361.2 
אלש"ח

סה"כ תקציב - תשפ"א

בצלאל עזריאלימכללת הדסההאוניברסיטה העברית

4,946 
אלש"ח

3,643 
אלש"ח

1,749 
אלש"ח

762 
אלש"ח

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 202020 סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 202022



תוכנית מצטיינים אלבשאייר

תכנוןתכנון

ביצוע

תקצוב: 3,000,000 ₪
נוצל מיתרת תקציב חיצוני

סטודנטים

סטודנטיםסטודנטים

סטודנטים

תלמידים

תלמידיםתלמידים

תלמידים

מרכז 
מצטיינים

מרכז 
מצטיינים

מרכז 
מצטיינים

מרכז 
מצטיינים

₪ 838,000++ ₪ 2,400,000₪ 600,000

תכנון

תכנוןתכנון

תכנון

תכנון

תכנוןתכנון

תכנון

תכנון

תכנוןתכנון

תכנון

ביצוע

ביצוע מחצית א'ביצוע

ביצוע מחצית א'

ביצוע מחצית א'

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

משתתפיםמשתתפים

משתתפיםמשתתפים

משתתפיםמשתתפיםמשתתפים

1540

80200

100160120

בוצע100%
בוצע100%

בוצע100%
בוצע100%

בוצע100%

₪ 2,055,000₪ 3,838,000

₪ 2,000,477

ביצוע: 2,236,530 ₪

תש"פתשע"ט

מרכז מצטייניםתלמידיםסטודנטים
תקציבתקציב

תכנון תכנון

תקצוב: 3,000,000 ₪

תקצוב: 3,000,000 ₪

₪ 1,644,170 ₪ 1,175,000+ ++ +₪ 2,854,580 ₪ 2,402,400₪ 1,230,000 ₪ 856,490

משתתפיםמשתתפים

משתתפיםמשתתפים משתתפיםמשתתפים

משתתפיםמשתתפים

משתתפיםמשתתפים משתתפיםמשתתפים

295431

68136 75141

292423

220380 190350

₪ 5,728,750 ₪ 4,433,890

ביצוע: 3,837,660 ₪

תשפ"ב תשפ"א

סטודנטים תלמידיםסטודנטים מרכז מצטייניםתלמידים מרכז מצטיינים
תקציבתקציב

2121

השכלה גבוהה



סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 222022

 1 - צמצום הפער בין שיעור התעסוקה של נשים ערביות
בגילאי 25-64 ממזרח ירושלים ל-75% לפחות משיעור 

התעסוקה של כלל הנשים הערביות עד שנת 2023

תעסוקת נשים
לשון ההחלטה:

 להגדיל את הפריון במשק, לשלב את תושבי מזרח העיר במעגל התעסוקה,
להגדיל את ההכנסות למשק בית במזרח העיר ואת הכנסות עיריית ירושלים

כלכלה ותעסוקה: השתתפות בכוח העבודה

שיעור השתתפות בכוח העבודה  √
של נשים ערביות בכלל, בישראל 

ובירושלים, נמוך משמעותית 
משיעור ההשתתפות של נשים 

יהודיות בירושלים. 

מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס

18%
21% 22%

27% 25% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

שיעור ההשתתפות 
בכוח העבודה בקרב 
נשים בגילאי 64-25

נשים יהודיות בירושלים

נשים ערביות בישראל

נשים ערביות בירושלים

החל משנת 2014 הסתמנה עלייה  √
הדרגתית בשיעור ההשתתפות של 
נשים ערביות בירושלים, ולאחריה 

מגמה של התייצבות.

בשנת 2017 נרשמה קפיצה לא  √
מוסברת בשיעור זה, אך היא אינה 

מעידה על שינוי במגמה.

תעסוקה: יעדים

 צמצום הפער בין
 שיעור התעסוקה של
נשים ערביות בגילאי 

25-64 ממזרח ירושלים 
כך שעד 2023 שיעור 
התעסוקה יעמוד על 
לפחות 75% משיעור 

 התעסוקה של כלל
הנשים הערביות.

12345

מרכז הכוון תעסוקתי 
אשר עוסק בהכוונה 

ובהשמת נשים וגברים 
מקרב האוכ' הערבית 

 במזרח ירושלים -
היקף המשתתפים 
החדשים יעמוד על 

לפחות 1,500 שמתוכם 
לפחות 70% נשים.

 תוכנית
מעגלי תעסוקה 
המקנה כלים 

תעסוקתיים נוספים 
ל-1200 משתתפים 
בשנה - 70% נשים.

תוכניות לעידוד 
תעסוקה בדגש 

על תעסוקת 
נשים צעירות 

 כלים לפיתוח
ההון האנושי 

 בשנים
 2023-2018 
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0

אבטלה: 

בשנים האחרונות ישנה ירידה משמעותית בשיעורי האבטלה של נשים ערביות בירושלים.
נתון זה עשוי להצביע על שני כיוונים מנוגדים:

 או שהנשים מצאו עבודה והשתלבו בתעסוקה,
או שהן אינן מחפשות עוד עבודה ולמעשה נפלטו ממעגל העבודה.

 מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס

8% 8%

9%

7%

3% 3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

שיעור האבטלה 
 בקרב נשים

בגילאי 64-25

נשים יהודיות בירושלים

נשים ערביות בישראל

נשים ערביות בירושלים

תעסוקה איכותית: 

מקור: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלמ"ס

שיעור הנשים 
המועסקות בירושלים 
בענפים נבחרים, 2019

 

38.5%

28.6%

6.3%

(4.0%)

(3.3%)

(2.6%)

0.0 

0.0 

חינוך

מנהל מקומי, ציבורי, 
ביטחון וביטוח לאומי

שירותי בריאות, רווחה וסעד

מסחר סטונאי, קמעונאי ותיקונים

שירותים אחרים

שירותי ניהול ותמיכה

תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

הייטק

תעסוקה



הקניית מיומנויות למשתתפים

קורסי עברית

2019
2020

2021

קורסי פיתוח מיומנויות 
הכנה לעולם העבודהקורסי מחשביםשיחה בשפה העברית

62
משתתפים

102
משתתפים

80
משתתפים

43
משתתפים

60
משתתפים

65
משתתפים

4
מועדונים

4
מועדונים

68
משתתפים

6
מועדונים

273
משתתפים 12

קורסים

560
משתתפים 19

קורסים

628
משתתפים 29

קורסים

6
קורסים

4
קורסים

100
משתתפים 6

קורסים

62
משתתפים

3
קורסים

4
קורסים

3
קורסים

 נכון להיום, ישנם 166 משתתפים 
ב-6 קורסי העברית הקיימים

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 242022

2 - מרכז הכוון תעסוקתי העוסק בהכוונה ובהשמת נשים 
 וגברים מקרב האוכ' הערבית במזרח ירושלים -

 היקף המשתתפים החדשים יעמוד על לפחות 1,500
שמתוכם לפחות 70% נשים

משתתפים בקורסי עברית משתתפים בהכשרות מקצועיות 2021
)התחילו במהלך התקופה(

מכינות      401דרך המרכז )פנימיות + מתוקצבות(       110 שוברים      106

* נכון ל-26.12.21

תקציב חומש:
35 מיליון ₪

חלוקת תקציב:
תקציב התוכנית ל2019-2023 יעמוד על 35 מלש"ח, בפריסה שווה בין 

השנים. תקציב תוספתי יעודי ממשרד האוצר בהרשאה להתחייב 14 מלש"ח 
ב-2018 ו-21 מלש"ח ב2020.

מרכז ריאן

1,635
משתתפים

20192,045

78% משתתפות
0 100%

משתתפים

20201,645

80% משתתפות

תכנון - 1,600 משתתפים 

100%

משתתפים

2021



2019
2020

2021

47
משתתפים

3
 טרמינולוגיות
)עו"ס, סיעוד 

ומשפטים(

טרמינולוגיותאנגליתהכנה למרכזי הערכה

לא התקיים

לא התקיים
43

משתתפים

46
משתתפים

22
משתתפים

50
משתתפים

2
קורסים

2
קורסים

3
סדנאות

4
סדנאות

25
משתתפים

2
קורסים

37
משתתפים

2
סדנאות

הכשרות פנימיות

2019
2020

2021

הכשרות אגף

27
 משתתפים
מטעם ריאן

25
 משתתפים
מטעם ריאן

3
הכשרות

2
הכשרות

25
משתתפים

3
הכשרות

85
משתתפים 2

הכשרות

54
משתתפים 3

הכשרות

40
משתתפים 2

הכשרות

סדנאות ממוקדות

322
משתתפים

1,565
משתתפים

1,667
משתתפים

20
סדנאות

117
סדנאות

97
סדנאות

קשרי קהילה - קשר שוטף עם הקהילה, ימי חשיפה במרכז ומחוץ לו, הפצת ברושורים ופרסום אירועים ותכניות של המרכז, 
הגברת מודעות לזכויות.

2019
2020

2021

מפגשי חשיפה 
להכשרות

סופר-וובינרים 
בתקופת הקורונה

 שידורים חיים
מדף הפייסבוק 

)בתקופת הקורונה(

+160
משתתפים

אלפי
צפיות

+600
משתתפים

7
מפגשים

4
מפגשים

3
מפגשים

+120
משתתפים

12
מפגשים

12
מפגשים

628
משתתפים

6
מפגשים

4
וובינרים

1,500
צפיות

1
וובינר

10
שידורים

16
שידורים

מפגשי חשיפה כלליים

25

תעסוקה



קשרי מעסיקים - קשר שוטף עם מעסיקים, גיוס מעסיקים חדשים ומשרות 
רלוונטיות למשתתפי המרכז, חשיפת משרות ותחומי עיסוק למשתתפים.

2019
2020

2021

+200
מתעניינים

+300
מתעניינים

288
משתתפים

2
ירידי 

תעסוקה

9
מפגשי חשיפה 

למשרות 
ומעסיקים

2
 מפגשי חשיפה

 למשרות ומעסיקים
)בשל הקורונה לא התקיימו 

מפגשים נוספים(

5
מפגשי חשיפה 

למשרות ומעסיקים
1

יריד תעסוקה

לא התקיימו ירידים 
בשל הקורונה

174
מעסיקים 

חדשים

273
משרות חדשות

130
מעסיקים 

חדשים

245
משרות חדשות

128
מעסיקים 

חדשים

356
משרות חדשות
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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.

חלוקת תקציב:
תקציב התוכנית והכלים לשנים 2018-2023 יעמוד על 10.5 מלש"ח- 

מהם 7.5 מלש"ח משירות התעסוקה ו-3 מלש"ח שיועברו ממשרד האוצר 
בפריסה שווה על פני השנים.

תיאור הפעולה:
 תכנית השמה ייחודית המורכבת משילוב של אימון, סדנאות, השתלמויות

 וליווי לשכתי ממוקד לצורך טיפול בתובעי הבטחת הכנסה, לשם שילובם בעבודה מתאימה
ומניעת גלישתם לעומק אבטלה ותלות בקצבאות.

1,200 משתתפים בשנה

70% נשים

10.5 מלש"ח

7.5 מלש"ח 3 מלש"ח
שירות 
תעסוקה

משרד 
האוצר

70% 
נשים

3 - תוכנית מעגלי תעסוקה המקנה כלים תעסוקתיים נוספים 
ל-1200 משתתפים בשנה - 70% נשים
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2019

2020

תכנון - 1,920 אלש"ח

תכנון - 1,920 אלש"ח

תקציב

תקציב

ביצוע - 1,500 אלש"ח

ביצוע - 1,500 אלש"ח

סדנת השמה פלוסשיחת אימון אישיעברית תעסוקתיתסדנת תהליך

 מחשבים-סדנת השמהחיפוש עבודה מונחה
סדנת שינויאוריינות דיגיטלית

61

87% משתתפות
0 100%

משתתפים

171

76% משתתפות
0 100%

משתתפים

40

70% משתתפות
0 100%

משתתפים

80

90% משתתפות
0 100%

משתתפים

32

88% משתתפות
0 100%

משתתפים

740

68% משתתפות
0 100%

משתתפים

5

80% משתתפות
0 100%

משתתפים

68

78% משתתפות
0 100%

משתתפים

83

81% משתתפות

משתתפים

44

81% משתתפות
0 100%

משתתפים

38

82% משתתפות
0 100%

משתתפים

421

72% משתתפות
0 100%

משתתפים

65

80% משתתפות
0 100%

משתתפים

37

89% משתתפות
0 100%

משתתפים

סדנת השמה פלוסשיחת אימון אישיסדנת תהליך

 מחשבים -סדנת השמהחיפוש עבודה מונחה
אוריינות דיגיטלית

0 100%

תעסוקה
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2021-2022
תכנון 2022 - 1,500 אלש"חתכנון 2021 - 1,200 אלש"ח

תקציב

ביצוע 2021 - 2,340 אלש"ח

צעדים לתעסוקה

כלים לחיפוש עבודה

חיפוש עבודה מונחה

תכנון 2022

46

72% משתתפות
0 100%

משתתפים

50

75% משתתפות

משתתפים

תכנון 2022

6

83% משתתפות

משתתפים

50

75% משתתפות

משתתפים

21

62% משתתפות

משתתפים

תכנון 2022

368

61% משתתפות

משתתפים

150

75% משתתפות

משתתפים

תכנון 2022

1,380

60% משתתפות

משתתפים

1,200

75% משתתפות

משתתפים

תכנון 2022

197

70% משתתפות

משתתפים

150

75% משתתפות

משתתפים

תכנון 2022

293

80% משתתפות

משתתפים

150

75% משתתפות

משתתפים

תכנון 2022

62

100% משתתפות

משתתפים

200

75% משתתפות

משתתפים

קורות חיים

שיחת אימון אישי

הכנה לראיון עבודה

גיבוש זהות תעסוקתית

קדם תהליך

עברית תעסוקתית

549

72% משתתפות
0 100%

משתתפים

תכנון 2022

200

75% משתתפות

משתתפים

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100% 0 100%



מכינות עברית

500 שעות

700 שעות

2019
2019

2020
2020

2021
2021

5 מכינות תוכננו

6 מכינות תוכננו

6 מכינות תוכננו

10 מכינות תוכננו

3 מכינות תוכננו

8 מכינות תוכננו

107 משתתפים תוכננו

105 משתתפים תוכננו

68 משתתפים תוכננו

162 משתתפים תוכננו

146 משתתפים תוכננו

249 משתתפים תוכננו

עידוד תעסוקה

תקציב חומש
אם כלל התקציב השנתי יוקצה 

במלואו , משרד האוצר יבחן הקצאה 
 של תקציב תוספתי שנתי נוסף של

 2 מלש"ח, בהתאם להעמדת
1 מלש"ח שנתי ממקורות משרד.

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

מהם 16.5 ממשרד העבודה והרווחה ו-10 מלש"ח כתקציב תוספתי 
ממשרד האוצר, שיועברו בחלוקה שווה לכל אחת מהשנים.

אם משרד העבודה והרווחה או מי מטעמו יעמיד מקורות חדשים של עד 
4 מלש"ח לשנה משרד האוצר יעמיד תקציב תוספתי של עד 5.5 מלש"ח 

לשנה העבודה והרווחה 

16.5 מלש"ח 10 מלש"ח

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

בוצע100%

91
נשים

56
נשים

59
נשים

142
נשים

128
נשים

219
נשים

+
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4 - תוכניות לעידוד תעסוקה בדגש על תעסוקת נשים צעירות 

תעסוקה
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מכינות ייעודיות וקורסים מקצועיים 

 תחזוקה ותיקון
מכשירי סלולר וסמארטפונים

קורס אחד - 280 שעות

FULL STACK פיתוח 
בטכנולוגיות

קורס אחד - 335 שעות

 מכינה ייעודית
)דוברי השפה הערבית(
קורס אחד - 335 שעות

 * הוחלף מקורס
"תעסוקת מבנים וחשמל מעשי"

* הוחלף מקורס "כתיבת תוכן 
וניהול מדיה חברתית"

* הוחלף מקורס "מנהל קמפיין 
")PPC( ממומן

19
משתתפים 
לשנת 2020

18
משתתפים 
לשנת 2020

24
משתתפים 
לשנת 2021

 107,921
אלש"ח

 170,492
אלש"ח

 170,492
אלש"ח

 43,000
אלש"ח

 58,360 
אלש"ח

תקציב 
2020

תקציב 
2020

תקציב 
2020

תקציב 
2021

11%
נשים

28%
7%נשים

נשים

57%
נשים

תכנון

ביצוע

 חשמל מעשי
תלת-פאזי

קורס אחד - 280 שעות

24
משתתפים 
לשנת 2021

 58,360
אלש"ח תקציב 

2021

תכנון

בוצע100%

 קירור ומיזוג אויר
וחשמל מעשי

קורס אחד - 288 שעות

22
משתתפים 
לשנת 2021

 110,055
אלש"ח תקציב 

2021

תכנון

בוצע100%

 תמיכה תפעולית
HELP DESK

קורס אחד - 165 שעות

23
משתתפים 
לשנת 2021

 81,975
אלש"ח

 65,922
אלש"ח

 70,048
אלש"ח

 66,975
אלש"ח

תקציב 
2021

תכנוןתכנון

ביצועביצוע

 בוחן
רישוי רכב

קורס אחד - 155 שעות

23
משתתפים 
לשנת 2021

תקציב 
2021

הון אנושי

תקציב חומש
15 מלש"ח

חלוקת תקציב
 15 מלש"ח מתקציב האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה 

בפריסה שווה בין השנים 2023-2018

כלים לפיתוח ההון האנושי בשנים 2023-2018   - 5
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להמשיך את הקצאת 30 תקני העובדים הסוציאליים   - 1
המיועדים להשמה במזרח ירושלים

רווחה: יעדים

 להמשיך את הקצאת
 30 תקני העובדים הסוציאליים

המיועדים להשמה במזרח ירושלים

123

 הגדלת מספר מעונות היום
שנבנים במזרח ירושלים

תכנית לפיתוח והרחבה של 
שירותי הרווחה והתעסוקה 

הניתנים במזרח ירושלים

30

בוצע100%

2018

יעד:

2020

2021

2019
25
 תקנים
בוצעו

תקנים

בוצע100%

בוצע100%
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2021

 ג'אבל מוכאבר
צומת קומבר

3
כיתות 

מתוכננות

 בית צפפא
אל קצאיל

3
כיתות 

מתוכננות

בית חנינא אל מרוחא, 
סמטה 3

3
כיתות 

מתוכננות

שועפאט ח'לת סינאד

5
כיתות 

מתוכננות

2020

עיסאוויה אחמד עלי, 
סמטה 1

כיתות 3
מתוכננות

א-טור א-צוואנה

כיתות 3
מתוכננות

צור באהר ג'דה, 
סמטה 1

כיתות 3
מתוכננות

שועפאט על הכביש 
 בין שועפאט

לרמת שלמה 

כיתות 3
מתוכננות

סילוואן עין לוזה 

כיתות 3
מתוכננות

2 - הגדלת מספר מעונות היום שנבנים במזרח ירושלים

2019

 יש היתר.
לפני תקצוב של משרד העבודה

 המגרש בבעלות עיריית ירושלים
המגרש בבעלות עיריית ירושליםמכוח איחוד וחלוקה. נמצא בתכנון.

צור באהרבית חנינא אל הודאבית חנינא אל הודא

כיתות 4
כיתות 5מתוכננות

כיתות 6מתוכננות
מתוכננות



תוכניות פיתוח

תכנית מניעת נישואים בגיל צעיר וזוגיות מכבדת
סדנאות שמועברות בבתי ספר לבנות בכיתות ט' למניעת נישאים מוקדמים.

חומש - 7,500 משתתפיםחומש - 2,750,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 350,000

 תכנון 2021:
1,500

 תכנון 2022:
₪ 200,000

 תכנון 2022:
1,125

 ביצוע 2021:
₪ 204,726

 ביצוע 2021:
1,640

מדדי הצלחה:
מניעת נשירה √
שיפור במצב הרגשי √
העלאת גיל הנישואים  √

בקרב הבנות 

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

מסגרת המאפשרת להעניק מענים טיפוליים- רגשיים לילדים ומשפחות שזקוקות לכך

חומש - 225 משתתפיםחומש - 3,625,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 200,000

 תכנון 2022:
₪ 516,888

מדדי הצלחה:
 חיזוק הקשר בין √

ילדי הצהרון והוריו
 איתור ילדים בעלי √

עיכוב התפתחותי.  

מועדונית
מסגרת חינוכית- טיפולית משלימה לילדים בסיכון בגילאי 3-18 הפועלת לאחר שעות הלימודים

חומש - 150 משתתפיםחומש - 2,548,800 ₪

 תכנון 2021:
₪ 254,880

 תכנון 2021:
15

מדדי הצלחה:
חיזוק הביטחון העצמי  √

והדימוי העצמי של הילדים
חיזוק מערכת היחסים בין  √

הורים לילדים

מניעה נשירה/חינוך רווחה

יחד מלא: אלמותנאבי שועפט-כפר עקב מכין בנות-עיסוויה בנים- אטור מכין בנות- אבו חמד אלג'זאלי
התערבות כוללת בין מערכתית בילד ובמשפחתו במסגרת בית הספר.

חומש - 500 משתתפיםחומש - 5,124,000 ₪ תקציב
תקציב

תקציב

 תכנון 2021:
₪ 1,024,800

 תכנון 2021:
100

 תכנון 2022:
₪ 1,010,400

 תכנון 2022:
100

מדדי הצלחה:
שיפור בהישגים לימודיים √
מניעת נשירה סמויה וגלויה √
שיפור האקלים הבית ספרי √
שיפור במצבם הרגשי,  √

 החברתי וההתנהגותי
של הילדים. 

שתתפים
מס' מ

שתתפים
מס' מ

שתתפים
מס' מ

תקציב

שתתפים
מס' מ
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3 - תכנית לפיתוח והרחבה של שירותי הרווחה והתעסוקה 
הניתנים במזרח ירושלים

בוצע100%

רווחה



₪ 300,000₪ 300,000

מניעה נשירה/חינוך רווחה - המשך

מוגבלויות

מניעה סיכון בילדים להורים עם מוגבלות

מס' משתתפים חומש - 75 משתתפיםתקציב חומש - 800,000 ₪

 תכנון 2022:
₪ 404,180

 תכנון 2022:
₪ 40

מוגנות
הדרכת הורים וצוותים חינוכיים בנושא מוגנות מינית 

מס' משתתפים  - 1,500 משתתפיםתקציב חומש - 500,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 409,920

מדדי הצלחה:
הרחבת מערכת התמיכה שתאפשר  √

להורים לגדל את ילדיהם בבית כולל 
שילוב במסגרות בקהילה

מתן כלים להתמודדות וקידום  √
התפתחות תקינה של הילדים

אבחון מוקדם של עיכוב התפתחות √

שתי מסגרות נתיבים להורות או לילדים להורים מוגבלים

מניעה שימוש סמים ואלכוהול
סדנאות שמועברות בבתי ספר להעלאת המודעות בקרב התלמידים למניעת השימוש בסמים ואלכוהול

חומש - 15,000 משתתפיםחומש - 2,000,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 300,000

 תכנון 2021:
2,000

 תכנון 2022:
₪ 150,000

 תכנון 2022:
1,000

 ביצוע 2021:
₪ 300,000

 ביצוע 2021:
3,169

מדדי הצלחה:
מניעת נשירה √
שיפור התפקוד בבית ספר √
איתור מכורים √
הורדת אחוז המשתמשים  √

בסמים ואלכוהול

תקציב
תקציב

שתתפים
מס' מ

שתתפים
מס' מ

יחד מלא אם ליסון ואבו טור 
התערבות כוללת בין מערכתית בילד ובמשפחתו במסגרת בית הספר 

חומש - 200 משתתפיםחומש - 1,950,400 ₪

 תכנון 2021:
₪ 409,920

 תכנון 2021:
40

 תכנון 2022:
₪ 404,180

 תכנון 2022:
40

מדדי הצלחה:
שיפור בהישגים לימודיים √
מניעת נשירה סמויה וגלויה √
שיפור האקלים הבית ספרי √
שיפור במצבם הרגשי,  √

 החברתי וההתנהגותי
של הילדים. 
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בוצע100%



נוער וצעירים

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

חומש - 250 משתתפיםחומש - 8,142,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 1,253,400

 תכנון 2021:
50

 תכנון 2022:
₪ 1,270,200

 תכנון 2022:
50

מדדי הצלחה:
שיפור מיומנויות לימודיות  √

וחינוכיות אצל נערים
שילוב במערכות  √

נורמטיביות בתחום 
התעסוקה והלימודים 

תקציב

שתתפים
מס' מ

מרכז הורים מתבגרים
מרכז טיפולי למתבגרים והורים

חומש - 500 משתתפיםחומש - 5,237,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 872,400

 תכנון 2021:
100

 תכנון 2022:
₪ 884,400

 תכנון 2022:
100

 ביצוע 2021:
₪ 550,429

 ביצוע 2021:
102

מדדי הצלחה:
צמצום ומניעת מצבי  √

סיכון וסכנה של ילדים 
במסגרת המשפחתית 

)הזנחה, פגיעות(
שיפור רווחתם וביטחונם  √

של הילדים והוצאתם 
ממעגל הסיכון.

תקציב

שתתפים
מס' מ

יחידות איתור
מענה לאיתור בני נוער בסיכון, המצוי על ציר השימוש באלכוהול ובסמים בזירות ובמרחבים בהם שוהים. 

חומש - 225 משתתפיםחומש - 3,250,000 ₪

 תכנון 2022:
₪ 280,000

 תכנון 2022:
50

מדדי הצלחה:
מענה לאיתור בני נוער  √

בסיכון, המצוי על ציר 
השימוש באלכוהול 

 ובסמים בזירות
ובמרחבים בהם שוהים. 

תקציב

שתתפים
מס' מ

טיפולים קבוצתיים לילדים ובני נוער
טיפול קבוצתי באמצעות כלים יצירתיים.

חומש - 550 משתתפיםחומש - 2,500,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 250,000

 תכנון 2021:
110

 תכנון 2022:
₪ 30,000

 תכנון 2022:
20

מדדי הצלחה:
שיפור בהתנהגות √
 תקשורת הורה ילד, √

 בדימוי עצמי,
מספרי ילדים ובני נוער 
המשתתפים בקבוצות.

תקציב

שתתפים
מס' מ

35

מיתר צפוני
שיפור מיומנויות לימודיות וחינוכיות אצל נערים, שילוב במערכות נורמטיביות בתחום התעסוקה והלימודים  

חומש - 250 משתתפיםחומש - 10,449,750 ₪

 תכנון 2021:
₪ 1,253,400

 תכנון 2021:
50

 תכנון 2022:
₪ 1,270,200

 תכנון 2022:
50

 ביצוע 2021:
₪ 1,024,954

 ביצוע 2021:
50

מדדי הצלחה:
שיפור מיומנויות לימודיות  √

וחינוכיות אצל נערים
שילוב במערכות  √

נורמטיביות בתחום 
התעסוקה והלימודים 

תקציב

שתתפים
מס' מ

בוצע100%

רווחה



נוער וצעירים - המשך

עוני

תכנית נושמים לרווחה 2
תכנית הולסטית לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני

חומש - 350 משתתפיםחומש - 6,840,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 1,368,000

 תכנון 2021:
400

 תכנון 2022:
₪ 2,103,750

 תכנון 2022:
450

מדדי הצלחה:
משפחות משולבות  √

בתעסוקה, ממצות זכויות 
ומקבלות ליווי כלכלי 

לחילוץ מעוני

אפיקי הצלחה )חילוץ מעוני מעבר לרווחה, מיצוי זכויות, כלכלת המשפחה, תעסוקה(
פעולויות לקידום הגדלת הכנסה באמצעות שילוב או שדרוג בתעסוקה, מיצוי זכויות, שיפור בהתנהלות פיננסית 

משפחתית וחינוך פיננסי וזכויות בעבודה ובבית ספר. 

חומש - 15,000 משתתפיםחומש - 5,415,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 550,000

 תכנון 2021:
3,000

 תכנון 2022:
₪ 350,000

 תכנון 2022:
4,001

 ביצוע 2021:
₪ 510,000

 ביצוע 2021:
6,580

מדדי הצלחה:
הגדלת הכנסה באמצעות  √

שילוב או שדרוג בתעסוקה
מיצוי זכויות √
 שיפור בהתנהלות √

פיננסית משפחתית
חינוך פיננסי √

מרכזי עוצמה )8 מרכזים(
מערך מענים למשפחות ויחדים המתמודדים עם עוני והודרה חברתית 

חומש - 1,000 משתתפיםחומש - 18,885,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 3,952,920

 תכנון 2021:
240

 תכנון 2022:
₪ 4,030,742

 תכנון 2022:
260

מדדי הצלחה:
 מודל תפעולי ארגוני √

 הנותן מענה לצרכים
 של לקוחות החיים

בעוני והדרה
פיתוח מענים חדשים  √

והתאמת מענים קיימים, 
ברמת הלקוח: הגדלת 
הכנסות, הגדלת מיצוי 

זכויות, הגברת השילוב 
ברשתות חברתיות 

בית חם
מסגרת תמיכה וטיפול לנערות בסיכון 

מס' משתתפים חומש - 150 משתתפים תקציב חומש - 1,150,000 ₪

מדדי הצלחה:
מניעת נשירה √
שיפור תפקוד מיומנויות  √

וכישורים חברתיים
מניעת שוטטות ואלימות  √

מטפחים
ליווי לילדים עם קשיי תפקוד בתחום האישי, החברתי והלימודי 

מס' משתתפים חומש - 500 משתתפיםתקציב חומש - 2,500,000 ₪

מדדי הצלחה:
הקטנת אחוז הילדים החיים  √

 בנסיבות משפחתיות
הפוגעות ברווחתם

 הקטנת אחוז הילדים √
 שמדווחים מצבים קצוניים

של בדידות וניכור 

תקציב
תקציב

תקציב

שתתפים
מס' מ

שתתפים
מס' מ

שתתפים
מס' מ
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בוצע100%



גיל רך

המשחק ככלי
על פי מודל התכנית הלאומית: איתור וייעוץ בטיפות חלב

חומש - 6,500 משתתפיםחומש - 1,050,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 823,000

 תכנון 2021:
1,300

 תכנון 2022:
₪ 823,000

 תכנון 2022:
1,300

מדדי הצלחה:
איתור הילדים והמשפחות  √

הנמצאים בסיכון
ייעוץ להורים החשים  √

מבולבלים ואובדי 
עצות לאור השינויים 

וההתנהגויות המתרחשים 
לנגד עיניהם בכל הקשור 
להתייחסות לבנם / בתם

עוני - המשך

תכניות קהילתיות לפיתוח משפחתי
מענה פרטני ומשפחתי ל50 משפחות 

מס' משתתפים חומש - 500 משתתפיםתקציב חומש - 900,000 ₪

מדדי הצלחה:
שיפור ביחסים הזוגיים,  √

 בתפקוד ההורי,
במיומניות ובכישורים 

להתמודדות עם הילדים.

תעסוקה - אסדאא
סדנאות בבתי הספר כהכנה לעולם העבודה ופיתוח קריירה 

מס' משתתפים חומש - 400 משתתפיםתקציב חומש - 750,000 ₪

מדדי הצלחה:
העלאת המודעות והחשיבות √
 פיתוח קריירה √

ורכישת השכלה
הכנה לעולם העבודה √
חיזוק האחריות בהתנהלות  √

כלכלית נבונה
רכישת מושגי יסוד פיננסים √

קו ייעוץ להורים
מתן ייעוץ טלפוני בכל מה שקשור להורות  

חומש - 4,000 משתתפיםחומש - 800,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 200,000

 תכנון 2021:
700

 ביצוע 2021:
₪ 47,250

 ביצוע 2021:
277

מדדי הצלחה:
חיזוק החוסן המשפחתי  √
 מתן כלים להתמודדות √

עם סוגיות הוריות

תכניות קהילתיות לפיתוח משפחתי )זוגיות הורות והתמודדות עם משבר משפחתי(
סדנאות שמועברות במסגרות שונות למשפחות ולזוגות צעירים לפיתוח חוסן משפחתי

חומש - 7,500 משתתפיםחומש - 2,000,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 345,000

 תכנון 2021:
1,000

 תכנון 2022:
₪ 200,000

 תכנון 2022:
500

 ביצוע 2021:
₪ 52,430

 ביצוע 2021:
300

מדדי הצלחה:
שיפור התפקוד ההורי √
שיפור היחסים הזוגיים √
שיפור מיומניות וכישורים  √

להתמודדות עם הילדים.

תקציב

שתתפים
מס' מ

תקציב

שתתפים
מס' מ

תקציב

שתתפים
מס' מ

37

רווחה



גיל רך - המשך

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

חומש - 800 משתתפיםחומש - 800,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 823,000

 תכנון 2021:
160

 תכנון 2022:
₪ 823,000

 תכנון 2022:
160

מדדי הצלחה:
העלאת מודעות ההורים  √

והנגשת שירותים מגוונים. 

תקציב

שתתפים
מס' מ

עידוד קריאה
על פי התכנית הלאומית: פעולות לקידום אוריינות בטפות חלב  

חומש - 13,000 משתתפיםחומש - 650,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 823,000

 תכנון 2021:
2,600

 תכנון 2022:
₪ 823,000

 תכנון 2022:
2,600

מדדי הצלחה:
 חיזוק הקשר בין √

ילד והוריו
העלאת מודעות בקרב  √

הורים לחשיבות 
ולתרומה של בילוי זמן 

איכות עם הילד

תקציב

שתתפים
מס' מ

אנשי מקצוע במעונות
בהתאם למודל תכנית לאומית  

חומש - 1,100 משתתפיםחומש - 350,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 823,000

 תכנון 2021:
220

 תכנון 2022:
₪ 823,000

 תכנון 2022:
220

 ביצוע 2021:
157

תקציב

שתתפים
מס' מ

מרכזי אמהות

חומש - 5,000 משתתפיםחומש - 250,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 823,000

 תכנון 2021:
1,000

 תכנון 2022:
₪ 823,000

 תכנון 2022:
1,000

 ביצוע 2021:
 1,050 )פרונטלי(

2,670 )זום(

מדדי הצלחה:
 הקנייה וחיזוק של √

כלים ומיומניות לטיפול 
וקידום התפתחות התינוק

הקניית מידע רלוונטי לנשים  √
 לאחר לידה

בתחומי הורות, זוגיות, 
עבודה, בריאות 

ומניעת אוניברסלית של  √
קשיים בקרב התינוק והאם 

תקציב

שתתפים
מס' מ

חוטאות
הדרכות לאימהות לפני הלידה 

חומש - 700 משתתפיםחומש - 252,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 823,000

 תכנון 2021:
140

 תכנון 2022:
₪ 823,000

 תכנון 2022:
140

 ביצוע 2021:
138

מדדי הצלחה:
חיזוק היחסים בין בני הזוג √
חיזוק יכולת התמודדות  √

עם האתגרים ההוריים
הקניית ידע בנושא  √

בריאות האישה והעובר 

תקציב

שתתפים
מס' מ
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גיל רך - המשך

זקנה

שעת קשר
מסגרת שמחזקת את הקשר בין ההורה וילדו 

חומש - 800 משתתפיםחומש - 250,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 823,000

 תכנון 2021:
160

 תכנון 2022:
₪ 823,000

 תכנון 2022:
160

 ביצוע 2021:
64

מדדי הצלחה:
העלאת מודעות בקרב  √

הורים לחשיבות 
ולתרומה של בילוי זמן 

איכות עם הילד והקניית 
ידע וכלים כיצד ניתן 

לבלות זמן איכות בבית

מבדידות להשתייכות
מרכז מספק מגוון תכניות ומענים פרטים וקבוצתיים וקהילתיים עבור זקנים החווים בדידות

חומש - 1,260 משתתפיםחומש - 2,600,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 270,000

 תכנון 2021:
250

 תכנון 2022:
₪ 70,000

 תכנון 2022:
70

 ביצוע 2021:
₪ 40,000

מדדי הצלחה:
קידום שותפיות בין  √

שירותים בקהילה
איתור משותף של זקנים  √

החווים בדידות והפעלת 
מגוון שירותים לזקינים 

תקציב
תקציב

שתתפים
מס' מ

שתתפים
מס' מ

39

בוצע100%

תוכניות להתמודדות עם דימנציה
מועדונים, תכניות הפגת בדידות ומניעה בתחום דמנציה 

חומש - 300 משתתפיםחומש - 375,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 75,000

 תכנון 2021:
60

 תכנון 2022:
₪ 75,000

 תכנון 2022:
80

 ביצוע 2021:
120

מדדי הצלחה:
בניית מערך שירות  √

לאנשים הסובלים 
מדמנציה ובני 
משפחותיהם 

ולאוכלוסיית הבודדים.
הקלה בתחושת  √

המעמסה הרגשית 
ומניעת בדידות

תקציב

שתתפים
מס' מ בוצע100%

תוכניות למרוחקי בית
העלאת מספר השירותים שמונגשים למרותקים ופיתוח ושימור מיומנויות ותיפקוד המרותקים 

חומש - 750 משתתפיםחומש - 1,600,000 ₪

 תכנון 2021:
₪ 455,000

 תכנון 2021:
200

 תכנון 2022:
₪ 455,000

 תכנון 2022:
200

מדדי הצלחה:
העלאת מספר השירותים  √

שמונגשים למרותקים 
ופיתוח ושימור מיומנויות 

ותיפקוד המרותקים 

תקציב

שתתפים
מס' מ בוצע100%

בוצע100%

רווחה
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גידול של 20% בגבייה של ארנונה עסקית  - 1 
בין השנים 2023-2018

2021

אחוזי גבייה ארנונה עסקית
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85
,3

31
.3

2
"ח

ש
אל

2020

63
,0

60
.3

5
"ח

ש
אל

67
,7

54
.9

0
"ח

ש
אל

201820172016

* בניכוי העלאת חובה

 שיפוי  ממשלתי 
לרשות )קורונה(

צפי לשיפוי ממשלתי 
לרשות )קורונה(
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גביית ארנונה עיסקית במזרח ירושלים )שכונות ערביות(

 גידול של 20% בגבייה
 של ארנונה עסקית

בין השנים 2023-2018

1234

 תימרוץ מעסיקים
לטובת העסקת עובדות 

ממזרח ירושלים.

 הקמת מרכז עסקים
 ומאיץ עסקים ליזמים
 לשנים 2020-2019

במזרח העיר.

פיתוח עיסקי ופיזי של 
 מרכזים מסחריים

 ואיזורי מסחר בשכונות
מרכז העיר )מע"ר מזרח(

כלכלה: יעדים



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

תוצר: נוהל תמריץ מעסיקים

4141

כלכלה ומסחר

סך סיוע מאושר:

סה"כ תוספת משרות:סך הבקשות שאושרו:

1066

₪ 3,976,175

תימרוץ מעסיקים לטובת העסקת עובדות ממזרח ירושלים  - 2
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תקציב חומש

270

14

משתתפים

משתתפים

דיווח פעילות 2021

מתקציב משרד 
הכלכלה והתעשייה

 תקציב תוספתי ייעודי.
יועברו ממשרד האוצר למשרד 
הכלכלה והתעשייה והתעשייה

סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים -
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תפעל לעידוד, 
פיתוח וקידום עסקים קטנים ובינוניים מותאמים 

לאוכלוסייה במזרח ירושלים. במסגרת התכנית עבור 
השנים 2023-2019, בין היתר יוקמו במזרח העיר 
מרכז עסקים ומאיץ עסקים ליזמים לשנים -2020

2019 במזרח העיר.

12 מלש"ח

6 מלש"ח6 מלש"ח

תכנון

יצירת מערך הדרכות 	 
וסדנאות בתחומי 
המכירות ברשת 

האינטרנט.
המשך טיפול בנושא 	 

הרכש הציבורי.
קורסים בתחום היזמות.	 
 קורסים יעודיים	 

ליזמות עילית "יוזמים 
סטארט-אפ" .  

ביצוע
במהלך הרבעון ה-3 של השנה, התקיים ב-ZOOM, ע"י סניף המעוף  √

במזרח ירושלים, קורס יוזמים סטארט-אפ. 14 יזמים הצטרפו למסע 
יזמות טכנולוגית בליווי מרצים דוברי ערבית- מזרח ירושלמים.

כ- 270 יזמים ובעלי עסקים ממזרח העיר ירושלים השתתפו  √
בהדרכות בתחומים שונים. בסה"כ ניתנו כ- 347 שעות הדרכה. 

15 ש"א	  2 קורסים של אי ביי 
16 ש"א	  קורס דרופ-שיפינג 
4 ש"א לסדנה	  3 סדנאות תלושי משכורת 
4 ש"א לסדנה	  סדנה לעבודה מול רשויות 
20 ש"א.	  קידום ממומן בפייסבוק 
12 ש"א	  שיווק ומכירות 
40 ש"א	  2 קורסים של שיווק דגיטלי 

להלן רשימת הקורסים שנעשו במהלך שנת 2021:

70 ש"א	  3 קורסים של יוזמים עסק 
60 ש"א	  יוזמים "סטארטפ" 
8 ש"א	  קורס שיווק בווצאפ 
4 ש"א	  ניהול חשבון בנק תקין 
4 ש"א	  סדנת רכש ציבורי 
70 ש"א	  2 קורסים של יוזמים עסק 
20 ש"א	  רכש ציבורי והכנה למכרזים 

הדרכות וסדנאות - תקציב תכנון - 58,000 ₪

מרכז העסקים של מזרח ירושלים - תקציב תכנון - 1 מלש"ח

הקמת מרכז עסקים ומאיץ עסקים ליזמים  - 3 
לשנים 2020-2019 במזרח העיר

ביצוע

מרכז העסקים החל לפעול בינואר 2021. √
הוקם אתר אינטרנט ואל מרכז העסקים  √

מגיעים יזמים ועסקים לקבל שירות וסיוע 
לקידום העסקים והיזמויות.

במרכז קיימים 18 משרדים אשר מושכרים  √
בתפוסה מלאה.

בכיתת הלימוד מתקיימות ההדרכות והסדנאות  √
של סניף המעוף במזרח ירושלים.

תכנון 2021

תכנון 2022

1 מלש"ח

בינואר 2021 עתיד להפתח מרכז העסקים בשכונת 
מוסררה על קו התפר בין העיר העתיקה לחדשה.

ועדת ההיגוי המשותפת למשרד הכלכלה והתעשיה, 
משרד ירושלים ומורשת, פמ"י ונציגי עיריית ירושלים.

ניהול המקום יהיה בידי היזם המקומי - מר מוחמד אמרו. 
חתימת ההסכם הוא ל-3 שנים עם אופציה להמשך. 

1818 משתתפיםמשתתפים תקציב:
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כלכלה ומסחר

המשך סיוע לעסקים על ידי מיפויים עסקיים.	 
עמידה ביעדי הסוכנות.	 

כ- 590 יזמים ובעלי עסקים קיבלו שירותי  √
סיוע, ייעוץ והדרכות במזרח ירושלים

650590 משתתפיםמשתתפים

3 מלש"ח תקציב:משתתפים650

מיפויים עסקיים - תקציב תכנון - 3 מלש"ח

ביצוע תכנון 2021

תכנון 2022

4 - פיתוח עיסקי ופיזי של מרכזים מסחריים ואיזורי מסחר 
בשכונות מרכז העיר )מע"ר מזרח(

 המרכז העסקי של מזרח ירושלים
נמצא בשכונת באב-א-זהרה, במשולש הרחובות: 

 סולטאן-סולימאן, סלאח-א-דין ודרך שכם,
מצפון לעיר העתיקה.

 האיזור הינו איזור עסקי שוקק-חיים
 ורבים מאוד מתושבי מזרח העיר

מגיעים אליו לקניות ובילויים.
עיריית ירושלים וממשלת ישראל משתפות 

 פעולה בתכנון וביצוע שידרוג משמעותי
ברחוב המרכזי ביותר: סולטאן-סולימאן.

 מדובר בפרויקט-דגל
שהשפעתו היא כלל עירונית:

השדרוג יכלול הסדרת נתיבי תחבורה וחניה, 
הרחבת מדרכות, הקמת ריהוט ותאורת רחוב 
בסטנדרט גבוה, שתילת עצים וצמחייה ועוד.
 שדרוג זה יעודד הליכתיות ויהפוך את הרחוב

לבר-קיימא, דבר שיגדיל את נפח הפעילות 
העסקית באזור כולו!



תחבורה ציבורית מזרח ירושלים - מצב קיים

152,400 2,25093,600 7
נסיעות 

אוטובוס 
ליום*

ק"מ רכב 
שבועי*

נוסעים ביום** מפעילים

*נתוני רישוי, פברואר 2020  **נתונים מסקר נוסעים באוטובוסים 2018  ***מעל 10 נסיעות בשעה

215 צי רכב

עירוני קצר בין עירוני 
27%27%ללא מיגון 

26%19%
מיניבוסמידיבוס

קמ"ר מרושת בתח"צ וכ- 30% מרושת בתדירות גבוהה*** 12.5

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 442022

תחבורה: יעדים

 שילוב הסדר הרב-קו
 במזרח ירושלים -

יישום והפעלת המערכת 
 יתבצע בשלבים
עד שנת 2023

1234

 חיבור מזרח העיר לחלקה המערבי -
 הפעלת פיילוט להפעלת

 קווי שירות תחבורה ציבורית,
אשר יחברו בין מזרח ירושלים 

למערב העיר

שיפור תשתיות ותחבורה 
 לטובת שידרוג עתידי

של תשתיות התחבורה 
במזרח ירושלים

 תכנון מפורט של
 המקטע הצפוני של
"הכביש האמריקני"

שילוב הסדר הרב-קו במזרח ירושלים -  - 1 
 יישום והפעלת המערכת יתבצע בשלבים

עד שנת 2023

שילוב הסדר כרטיס הרב-קו בכלל אמצעי התחבורה הציבורית במזרח העיר באופן שיאפשר לנוסעי התחבורה הציבורית 
במזרח ירושלים נסיעה משולבת בכלל אמצעי התחבורה הציבורית בירושלים, בדומה לנוסעים במערב העיר.

בכפוף להתכנות טכנולוגית ועדכון ההסכמים עם מפעילי התחבורה במזרח העיר.

מערכת הכרטוס בקווי מזרח ירושלים החלה 
לפעול באמצע מאי 2021 ומותקנת בכל קווי 

מזרח ירושלים. 
ישנם 4 עמדות פעילות להנפקת כרטיסי רב 

קו ועוד 2 עמדות שמתוכננות להיפתח בקרוב 
בתחנות המרכזיות במע"ר.

סה"כ הונפקו במזרח ירושלים:

 כ- 37,300
כרטיסי רב-קו

 כ- 40,000
נוסעים ביום

מאז ביצוע הרפורמה מאמצע מאי 2021, קיימת עליה באחוז הנוסעים המשלמים בכרטיס רב קו.

 מחודש אפריל 2021
עד אוקטובר 2021 )כולל(.

בקווי מזרח ירושלים* 
)נתוני יוני 2021(

בוצע100%
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מתוך המשלמים 
בכרטיס רב קו,
 כ-30% מבצעים
מעבר בימי חול.

אחוז זה נותר די קבוע.

 אמצעי תשלום לנסיעה
בקווי מזרח ירושלים בימי חול )ב'-ה'(*

מאי 21יוני 21יולי 21אוגוסט 21

53% 44% 42% 39%

47% 56% 58% 61%

 עבור המשלמים
 בכרטיסי נייר

אין יכולת לדעת אם ביצעו 
 נסיעה נוספת תוך 90 דק'

 )אם שילמו במזומן
עבור נסיעה נוספת(.

חשוב לציין כי הנתונים אינם כוללים מקרים של אי דיווח של מכירת כרטיסים, מקרים של fraud וילדים )0-5(.

כרטיסי נייררב-קו

חיבור מזרח העיר לחלקה המערבי -  - 2 
 הפעלת פיילוט להפעלת קווי שירות תחבורה ציבורית,

אשר יחברו בין מזרח ירושלים למערב העיר

בשנת 2020 הוכנה תכנית כוללת למערך התחבורה הציבורית במזרח ירושלים וזאת על מנת:
 לתת מענה רחב לצרכי הציבור במזרח ירושלים √
לשפר משמעותית את רמת השירות לתושבי מזרח ירושלים √
 לשפר את הקשרים בין שכונות מזרח העיר עצמן ובינן לבין מוקדי ביקוש במערב העיר כגון √

אזורי תעסוקה, מסחר, מוסדות השכלה ובתי חולים.
התכנית למערך קווי התחבורה הציבורית החדש בשכונות מזרח ירושלים כוללת:

גידול משמעותי בהיקף השירות √
שיפור בכיסוי השירות בשכונות √
יצירת קשרים ישירים יותר ליעדי נסיעה במזרח ובמערב העיר. √

 אחד מקווי הפיילוט במסגרת התוכנית יחבר בין שכונות צור באהר ואום ליסון לשכונת תלפיות ומלחה
והוא צפוי להתחיל בפעילות ברבעון הראשון של שנת 2023. מימוש התכנית הכוללת תלוי בהגעה להסדר 

עם מפעילי התחבורה הציבורית הקיימים וכן בהסדרת התשתיות הנדרשות להפעלת הקווים.  

אוטובוס עירוני
כיוון 1 - 11.3 ק"מ
כיוון 2 - 11.7 ק"מ

מתוכננים 54 אוטובוסים ביום

קו 598 - ואדי חומוס-מלחה

* מסלול הקו מותנה בביצוע הסדרת נקודת קצה בואדי חומוס/מונטאר

תחבורה
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 3 - שיפור תשתיות ותחבורה לטובת שידרוג עתידי
של תשתיות התחבורה במזרח ירושלים

היקף תקציב תכנית שיפור תשתיות התחבורה עומד על 500 מלש"ח.
גובשה תכנית רב שנתית לשדרוג עתידי של תשתיות התחבורה במזרח ירושלים, ומקודם ביצוע של פרויקטים בתחום 

הכבישים המאספים. במסגרת התוכנית גיבש צוות המשנה מודל כלכלי אשר הגדיר את הקריטריונים לבחירת הכבישים 
החדשים, מודל זה סייע לגיבוש ואישור רשימה סופית של פיתוח 18 כבישים במזרח העיר.

בנוסף לכבישים אלו אושרו עוד 8 כבישים קטנים אשר מובילים למוסדות חינוך.
משרד התחבורה תיקצב בנוסף סך של 65 מלש"ח עבור תכנון מפורט של המקטע הצפוני של  "הכביש האמריקני".

צוות המשנה לתחבורה בהובלת משרד ירושלים ומורשת ובהשתתפות משרד התחבורה ועיריית ירושלים נפגש אחת 
לרבעון לצורך בקרה על התקדמות הביצוע בכל אחד מהתחומים.

תקציב ע"פ החלטה: 500 מלש"ח

חויב: 455 מלש"ח

 יתרה:
 45 מלש"ח

 כביש אל אסמעי
עד מעבר תת קרקעי

תקציב: 10,844,703 ₪ 

אורך הכביש: 250 מ'

 כביש כניסה
לוואדי קדום

תקציב: 21,002,758 ₪ 

אורך הכביש: 730 מ'

כביש אל משאהד ראשי 
צור באהר

תקציב: 34,780,153 ₪ 

אורך הכביש: 1,500 מ'

כביש אל סכאכני

תקציב: 20,321,172 ₪ 

אורך הכביש: 370 מ'

כביש אל תון אל מחאג'ר 
שלב א'

תקציב: 38,500,000 ₪ 

אורך הכביש: 750 מ'

 כביש טבעת חמוש
שיח ענבר

תקציב: 25,290,000 ₪ 

אורך הכביש: 1,500 מ'

כביש 17

תקציב: 17,419,597 ₪ 

אורך הכביש: 300 מ'

כביש ראשי ענתות

תקציב: 27,369,347 ₪ 

אורך הכביש: 1,100 מ'

כביש הטבעת הצפוני

תקציב: 36,970,538 ₪ 

אורך הכביש: 800 מ'

כביש ג'אבל מוכאבר

תקציב: 61,9285,608 ₪ 

אורך הכביש: 1,700 מ'

כביש 117

תקציב: 29,973,005 ₪ 

אורך הכביש: 600 מ'

עוקף אבו טור

תקציב: 59,090,000 ₪ 
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4 - תכנון מפורט של המקטע הצפוני של "הכביש האמריקני"

 שלב התכנון
והסתייםתוקצב, בוצע 

תחבורה
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1 - פרויקט רישום הכתובות במזרח ירושלים במרשם האוכלוסין

אום טובא
אבו ד'ר אל - ע'פארי - סמטה 7    //  أبو ذر الغفاري - زقاق 7

אל - מדינה אל - מנוורה - סמטה 15   //  المدينة المنورة - زقاق 15

ראס אל עמוד
אל-סאלחין   //  الصالحين 

אל-מיעראג'  // المعراج

שועפאט
א שאבי  //  الّشابي 

אבן רושד //  إبن رشد

בית חנינא
4945   //  طه حسين - زقاق 3 

4688   //  مي زيادة

א טור
אל-ח'לה סמטה 5  //  الخلة زقاق 5

אל-ח'אלה סמטה 7 //  الخلة زقاق 7

א סוואנה
דרך אל צוואנה  //  الصّوانة 

ניהאד אבו ע'רבייה  //  نهاد أبو غربية 

א שייח
אל - ופאא  //  الوفاء

ואדי עבדאללה //  وادي عبد الّله

אום ליסון
אע'זיל  //  اغزيل

אבו עבידה   //  ابو عبيدة

אמריקן קולוני
סלאח אל דין - סמטה 3   //  صالح الدين - زقاق 3

עלי אבן אבי טאלב   //  علي ابن أبي طالب

שיפור השירות: יעדים

 פרויקט
רישום הכתובות 
במזרח ירושלים 

במרשם 
האוכלוסין

התוכנית למאבק 
באלימות, בסמים 

 ובאלכוהול
וחיזוק פעילות 

הרשות הארצית 
לכבאות והצלה

14 25 36

פיתוח פארקים 
מתקני ספורט, 

ומתחמי שעשועים

תשתיות ביוב ומים 
ושיפור תשתיות 

ביוב וניקוז בהתאם 
לתכנית מפורטת

מבני ציבור 
בתחומי חברה, 
פנאי ורווחה 

 וקהילה 
לטובת תושבי 
מזרח ירושלים

 הרחבת
שירותי הניקיון 
במזרח ירושלים

באב א זהרה
סולטן סולימאן   //  السلطان سليمان 

אמיר דרורי  //  أمير دروري

בית צפאפא
ביר אבו ח'שבה סמטה 3   //  بير ابو خشبة

אל ט'הרה סמטה 1  //  الظهرة - زقاق 1

ג'בל מוקאבר
אל - פארוק - סמטה 2   //  الفاروق  - زقاق 2

ג'בל  אל - מוכבר  //  جبل المكبر

אבו תור
ואדי יצול סמטה 9  //  واد يصول زقاق 9

ואדי יצול סמטה 6   //  واد يصول زقاق 6

הר הזיתים
דרך העופל  //  َطريق هعوفل 

דרך שער האריות   //  باب األسباط ) شاَعر هأَريوت ( 

ואדי ג'וז
בני אומייה סמטה 3  //  بني أمية زقاق 3

אל-אמאם אל-חנבלי סמטה 2   //  اإلمام الحنبلي - زقاق 2

מרכז העיר מזרח
סולטאן סולימאן  //  السلطان سليمان

הנביאים   //  هنڤيئيم 

עיסאוויה
אל רוא'יא סמטה 5   //  الرؤيا زقاق 5

אל רוא'יא סמטה 4    //  الرؤيا زقاق 4

ערב א סוואחרה
אל הרם סמטה 2  //  الهرم زقاق 2

חי בשיר סמטה 4   //  حّي بشير زقاق 2

 אע'זיל
اغزيل

הנביאים
هنڤيئيم 
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פיתוח פארקים מתקני ספורט, ומתחמי שעשועים  - 2

הצבת מתקני כושר ומשחק 
בדרך יריחו

₪ 2,460,530

שמואל בן עדיה דרך א-טור 
 )ניהאד אבו ערבייה( -
 פיתוח חלק מהשטח
והצבת מתקני כושר

₪ 690,867

 פארק רובעי
בבני אומיה

₪ 1,000,000

 פיתוח
גינת משחקים בשטח 

שליד בטן אל הווא

₪ 1,644,265

גן שכונת המורים-
אל בירוני

₪ 500,000

 פארק רובעי
פתחת קדרון

₪ 20,800,000

 מפרדה
בסולטן סולימאן 

₪ 1,381,735

 כניסה
לעיסאוויה

₪ 2,000,000

פארק אבו טור

₪ 6,000,000
 תכנון 2022:

₪ 8,000,000

סה"כ תקציב:
₪ 36,477,397

שיפור השירות לאזרח



ואדי ג'וז - מאמוניה // בעלות: עיריית ירושלים מכוח תוכנית איחו"ח

שטח מבנה:
1,760 מ"ר

הפעלת מבנה:
מנהל קהילה

סה"כ אומדן תקציב:
₪ 24,500,000

תקציב ממשלה )3790(:
₪ 12,000,000

סטטוס:
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

עיסאוויה // בעלות: המגרש בהפקעה לטובת עיריית ירושלים

שטח מבנה:
3,880 מ"ר

הפעלת מבנה:
מנהל תרבות ופנאי 

ומנהל קהילה

סה"כ אומדן תקציב:
₪ 30,000,000

תקציב ממשלה )3790(:
₪ 6,800,000

סטטוס:
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

א-טור // בעלות: המגרש בהפקעה לטובת עיריית ירושלים - קיימת הסכמה בכתב של בעלי הקרקע לפרויקט

שטח מבנה:
 1,786 מ"ר
 כולל חנייה

תת קרקעית

הפעלת מבנה:
מנהל קהילה

סה"כ אומדן תקציב:
₪ 25,000,000

תקציב ממשלה )3790(:
₪ 10,000,000

סטטוס:
 לפני דיון

בועדה 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, הנהלה. תחנה לבריאות המשפחה

מעון יום בית חנינא // בעלות: עיריית ירושלים

שטח מבנה:
650 מ"ר

סה"כ אומדן תקציב:
₪ 6,500,000

תקציב ממשלה )3790(:
₪ 1,500,000

סטטוס:
 קיים היתר.

יוצא לביצוע

תיאור המבנה ותכולתו:
מעון יום 4 כיתות , בהתאם לפרוגראמת משרד התמ"ת )כיתות פעוטות וילדים, חצרות בהתאמה, מטבח ומשרד, 

מחסנים וכיוצ"ב(

שכונת אום ליסון  //  בעלות: עיריית ירושלים מתוקף הסכם עם הווקאף

תיאור המבנה ותכולתו:
מבנה רב תכליתי קהילתי הכולל אולם כדור-עף, 

מלתחות, מחסן ומבואה

שטח מבנה:
597 מ"ר

הפעלת מבנה:
מנהל תרבות 
ספורט ופנאי

סה"כ אומדן תקציב:
₪ 24,500,000

תקציב ממשלה )3790(:
₪ 12,000,000

סטטוס:
תקציב לשנת 2021:בביצוע

₪ 1,700,000
בוצע100%

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 502022

מבני ציבור בתחומי חברה, פנאי ורווחה וקהילה   - 3 
לטובת תושבי מזרח ירושלים



שיקום נערים שעסקו בפעילויות לאומנית אינטנסיביות

איתור רשימות נערים ע"י  √
המשטרה והפרקליטות 
שעוסקים בהפרות סדר

בניית תוכנית טיפול,  √
שיקום והחזרה למוטב.

המטופלים שאותרו יבנה 
איתם רצף טיפולי שכולל:

פגישות אישיות √
טיפול בבעיות שצצות  √

בפגישות
בניית מסגרת לימודית √
הכשרות מקצועיות, √
השמה מקצועית √
פעילויות אתגריות √
דינמיקה קבוצתית.  √

נערים בגילאים 
הרלוונטיים 

שמשתתפים 
בהפרות סדר 

ואותרו ואושרו  
ע"י הפרקליטות 

והמשטרה. 

בתחילת 2020 
התחלנו  בשתי שכונות 
שמאופיינות באלימות 

לאומנית גבוהה:
ראס אל עמוד -  √

סילוואן
עיסוויה. √

קבלת תמיכה בפרוייקט
בוצעה עבודה מעמיקה בשכונות, שכללה 

יצירת קשר עם בתי ספר, וועדי הורים, 
גורמים בעלי השפעה בשכונה במטרה 

לקבל את תמיכתם וסיועם בפרויקט.

בניית קשר עם נערים
יצרנו קשר עם הנערים שאותרו 

מראש והתחלנו לבנות עימם רצף 
קשר טיפולי, במסגרת בניית הקשר 

אנו משלבים פעילויות והכשרות. 

שלב 
ראשון

שלב 
שני

תחילת העבודה:קהל היעד:השיטה:המטרה:
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התוכנית למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול  - 4 
וחיזוק פעילות הרשות הארצית לכבאות והצלה

מה צפוי?

שיפור הממשק עם גורמי העירייה,
 

שירות מבחן, משטרת ישראל,
 
משמי"ם ושוטרים קהילתיים

הישגים:

המשך העמקה והתבססות  √
בשכונות )א' טור, סילוואן, 

עיסוויה( למרות המצב הביטחוני 
המתוח.

בכפוף להגדלת התקציב  √
נוכל לפעול עם יותר נערים 

בתוכניות מקיפות וגדולת יותר 
וכך נוכל להוציא יותר נערים 

ממעגל האלימות והפרות הסדר, 
שאמור לסייע להרגעת האווירה 

הלאומנית בירושלים.
ככל שנקבל תוספת תקציב  √

לתוכנית זו נוכל לפעול בשכונות 
נוספות במזרח ירושלים.

סה"כ מטופלים היום 93 נערים כמות מטופלים

שטח בתוכנית.שסיים את ההליך הטיפולי, כמדריך בסוף שנת 2021 הצלחנו לשלב מטופל שילוב מטופל כמדריך

המשטרה והפרקליטות(.להיכנס לתוכנית )כניסתם אושרה ע"י מספר מפרי הסדר מהשטח ביקשו מיזמתם השתתפות יזומה בתוכנית

הסדר האחרונים שהיו במזרח ירושלים.מהמטופלים שלנו השתתפו באירועי הפרות באירועי שומרי החומות פחות מ-10% אחוז השתתפות נמוך בהפרות סדר

 נקודת
משמעותית!ציון 

שיפור השירות לאזרח



זהירות בדרכים ותיאוריה

הכשרת ילדים ובני נוער 
בנושא זהירות בדרכים

ילדים ובני הנוער  יקבלו הכשרה 
 במרכז הדרכה במ.פ שועפט

בשעות אחר הצהריים
 מבחן תיאוריה - √

הכנת בני הנוער למבחן התיאוריה  - 
20 נערים בכל פעילות 

 זהירות בדרכים - √
 הכשרת בני הנוער בנושא תוך

מתן דגש על אמצעי זהירות של 
הולכי רגל, סובלנות, מניעה ועוד.  

הכשרת מרכז הדרכה לטובת  √
ההדרכות וקניית ציוד לפעילות.

 ילדים
ובני נוער

תכנון המגרש הושלם, 
ציוד האופנים הציוד נלווה 

נרכשו, בימים אלו התוכנית 
מעוברת לביצוע בשטח 

ובחירת קבלן ביצוע

תחילת העבודה:קהל היעד:השיטה:המטרה:

סטטוס החלטת ממשלה 3790 ועדה מתמדת 522022

תשתיות ביוב ומים ושיפור תשתיות ביוב וניקוז  - 5 
בהתאם לתכנית מפורטת

ניקוז באורך 400 מ' שועפאט אסהל 
1,000 אלש"חתבע 7622

ניקוז באורך 850 מ'  בית חנינא
3,400 אלש"חתבע 7622

ניקוז באורך 120 מ' 1,500 אלש"חאל סאדקה

ניקוז באורך 400 מ' 4,500 אלש"חאטור - אלגארס

2,000 אלש"ח ביוב באורך 400 מ'

ניקוז באורך 290 מ' 1,160 אלש"חאל בארודי

ניקוז באורך 160 מ' 600 אלש"חאל עקבה

ניקוז באורך 250 מ' 1,000 אלש"חאל רסאללה

ניקוז באורך 2,470 מ' 2,000 אלש"ח13,160 אלש"חסה"כ ביוב באורך 400 מ'

בוצע!
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הרחבת שירותי הניקיון במזרח ירושלים  - 6

בוצע 
עד כה:

בוצע 
עד כה:

 עגלות אשפה: √
נוספו 60 עגלות בשכונות מז' י-ם.

 מכלי אשפה: √
 לא מותאמים לגודל הוצאו

 ובמקומם הוצבו עגלות אשפה
)נוספות ל- 60(.

 תדירות פינוי אשפה: √
נוספו ימי פינוי + משאיות אשפה.

 הדברה: √
בוצע בכל עיסאוויה, כפר עקב, 

שועפאט וראס- אל-עמוד.
 טאוט רחובות: √

תוגברה התדירות.
 בשנת 2020 √

פונו 130,021 טון אשפה
 בשנת 2021 √

פונו 131,531 טון אשפה

 אשפתונים: √
בשלבי רכישה.

 פחים טמונים: √
 מתוכננים בשנת 2022,

 280 פחים טמונים בבית חנינא,
בית צפאפא וא-טור.

142 מלש"ח

תקציב ע"פ החלטה:

מה 
צפוי?

בוצע100%

ניקוז באורך 400 מ' 1,600 אלש"חאל ביירוני

הנחת תשתיות בצור באהר ניקוז באורך 290 מ'
אום טובא אום ליסון

קדוח אופקי עבור שכונת 
אום ליסון

בית חנינא אלמרואחה

16,000 אלש"ח

1,620 אלש"ח

2,000 אלש"ח

 עטרות ניקוז היוצא
1,500 אלש"חמשדה התעופה

2,500 אלש"ח

2,000 אלש"ח

ביוב באורך 20,000 מ'

ביוב באורך 1,000 מ'

ביוב באורך 350 מ'

ביוב באורך 500 מ'

עלות ניקוז

עלות ניקוז

 יבוצע
ב-2022

ניקוז באורך 400 מ' 21,120 אלש"ח1,600 אלש"חסה"כ ביוב באורך 21,850 מ'

שיפור השירות לאזרח
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תכנון 2022סטטוס 2020-2021סטטוס 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 - 2020.

 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,
יתכנו מעברים נוספים 

 למודל הפעלה ישיר
 של הקופות

בשנים הבאות

 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: יעדים

    שיפור השירות הרפואי שניתן במזרח ירושלים
באמצעות מעבר למודל הפעלה ישיר של שירותי הרפואה על ידי הקופות עצמן

1
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תכנון ורישום מקרקעין: יעדים

   לפחות 50% מהמקרקעין במזרח ירושלים יוסדרו לא יאוחר מהרבעון ה-4 של
שנת 2021, ו-100% מהסדרת רישום המקרקעין במזרח ירושלים עד סוף שנת 2025.

1

ריכוז נתונים מקרקעין

158
גושים 

בתהליכי 
הסדר

47
איזורים 
נוספים

3
 גושים

בעטרות

81
 גושים

בבית חנינא

4
 גושים

בגבעת המטוס

10
 גושים

במוסררה

6
 גושים

בהר הזיתים

7
 גושים

בצור באהר
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04

06

10

01

05

05

09

12

23

23

היערכות לחומש הבא

אפריל-מאי

יוני-ספטמבר

אוקטובר-דצמבר

ינואר 2023

מאי 2023

הפקת לקחים מהחומש הנוכחי

 גיבוש תוכנית החומש הבאה
צוותי עבודה נושאיים

סגירות תקציביות

טיוטת החלטה

אישור החלטה לחומש הבא

התנעת התהליך03

מרץ

מגזר 
שלישי

עיריית 
ירושלים

משרדי 
ממשלה

אוכלוסייה



תודות לגורמים שמשתתפים ביישום ההחלטה

משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים

חוסן חברתי לישראל

משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים

חוסן חברתי לישראל



צמצום פערים חברתיים וכלכליים
שלוש שנים ליישום החלטת ממשלה 3790

القدس الشرقية
 تقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية

מזרח ירושלים

ועדה 
מתמדת 

2022
החלטת ממשלה 

3790

ועדה 
מתמדת 

2022
החלטת ממשלה 

3790
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