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כלכלה–רווחה –צוות תעסוקה 

3790החלטת ממשלה 

למזרח ירושלים



3790-מטרת על 

פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי צמצום 
,  במזרח ירושלים

חיזוק יכולת ההשתלבות של תושבי מזרח  לצורך 
ירושלים בחברה ובכלכלה הישראלית  

.חוסנה הכלכלי והחברתי של הבירה כולהוחיזוק 



תקציב החלטת הממשלה

חינוך והשכלה  
גבוהה

)מלש״ח708(
34%

371(כלכלה ותעסוקה 
)מלש״ח
18%

תחבורה 
)מלש״ח585(

28%

בריאות
)מלש״ח30(

שיפור השירות לאזרח 2%
ואיכות חיים  

)מלש״ח322(
16%

תכנון ורישום מקרקעין
)מלש״ח50(

2%



 1'לוח ז[לינק לשנתון ירושלים[

http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=statistic.619#.W3GlVF5vaUk


–תעסוקה רווחה וכלכלה 
3790* יעדי החומש

מכלל 75%-תעסוקת נשים 1.
הנשים הערביות בישראל

פיתוח והרחבת שירותי 2.
הרווחה והתעסוקה

פיתוח ההון האנושי3.

בגביית ארנונה 20%גידול של 4.
עסקית

2023למזרח ירושלמים עד סוף * 5

ח"מלש319.1

-ח"מלש52



שותפי צוות משנה ליישום תעסוקה  
כלכלה ורווחה

משרד 
הכלכלה 
והתעשייה

משרד 
העבודה 
–והרווחה 

ר צוות"יו

עיריית  
ירושלים

המשרד 
לענייני 
ירושלים 
ומורשת

6

תעסוקה לאוכלוסיות  מינהלת•
מיעוטים

ריאןמרכז •
אגף להכשרות מקצועיות•
התעסוקהשירות •
מטה מעונות יום•

רשות התעסוקה•
אגף רווחה וקהילה•

היחידה לפיתוח ירושלים•
י"מט•

אגף אסטרטגיה ומדיניות•
רשות ההשקעות•
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים•
מעוף•



דגשים-פעילות הצוות 

כלכלה רווחה   תעסוקה

תעסוקתיהכוון מרכז 

לעידוד תעסוקהתכניות 

ההון האנושיפיתוח 

מעגלי "הרחבת 
"תעסוקה

יוםלמעונות הפקעה 

בניית מעונות יום

30

ס"תקני עו

שירותי הרווחה  הרחבת 
והתעסוקה  

מעסיקיםתמרוץ

קטנים  עידוד עסקים 
ובינוניים

מסחריים     מרכזים 
ואזורי מסחר



דגשים-פעילות הצוות 

תעסוקה
)פרט(דורשי עבודה 

כלכלה
תשתית עסקית

רווחה
)פרט(מוכרי רווחה 

הכנה לעולם העבודה  
מיומנויות רכות

כישורי מחשב

אנגלית

הון אנושי

הכשרות אקדמאיים

עברית

הכשרות מקצועיות

הכשרות ליזמים

מענקים עסקיים

זקנה

מנחי  
הורים

*  חוץ
3790

כלכלת  
משפחה יזמים  \מרכזי עסקים 

מאיצים\

מעסיקיםתמרוץ

מרכזי מסחר ואזורי  
מסחר שכונתיים

גיל רך בסיכון

צמצום עוני

חינוך ורווחה

סים"עוהקצאת 
תוספתיים

הפקעה למעונות

בניית מעונות

מענק עבודה מרוחקת
פיתוח עסקי

פעילות משלימה לא מתוקצבת שותפי צוות יישום* 



ממשקים-פעילות הצוות 
סוכנות לעסקים 

קטנים

ריאןגוף מפעיל
אגף הכשרות 

מקצועיות
שירות 

התעסוקה
מטה 

מעונות יום
תחומים 
מינהל קהילהמשלימים

רשות 
מעו"ףפמ"ימט"יהתעסוקה

69 אש"חהכנה לעולם העבודה
הכנה למרכזי הערכה - 

מיון לתעסוקה
18 אש"ח

40 אש"ח

קורסים 280 אש"ח

15 מלש"ח
1.5 מלש"ח הכשרות 

קונקרטיות
380 אש"ח 

מיומנויות רכות

חוץ ה"מ 3790
חוץ ה"מ 3790
חוץ ה"מ 3790
חוץ ה"מ 3790

20 מלש"ח

1.5 מלש"ח
1.3 מלש"ח
3.7 מלש"ח
5.6 מלש"ח

6 מלש"ח
2.5 מלש"ח

5.58 מלש"ח
15 מלש"ח
50 מלש"ח

מענק עבודה מרוחקת

חינוך
רווחה

המשך 1775
הקצאת 30 עו"סים
הפקעה מעונות יום
בניית מעונות יום

תמרוץ מעסיקים
מרכזי מסחר

זקנה
גיל רך מניעת סיכון
נוער וצעירים בסיכון

צמצום עוני

הכשרות ליזמים עסקיים קטנים
מענק ליזמים\ יוזמות

אימון עסקי
מנחי הורים

כלכלת משפחה
מרכזי עסקים \ מאיצים

עיריית ירושלים

שוברים והכשרות אין האוס 370 אש"ח הכשרות מקצועיות
אנגלית

פיתוח הון אנושי

הכשרת אקדמאים

חוץ ה"מ 3790

מיומנויות רכות

כישורי מחשב

עברית

15 מלש"ח

15 מלש"ח

מ. ירושלים ומורשת
רשות לעידוד 

השקעות

מ. כלכלה ותעשייה

מכינות לתעסוקה ועברית 7.9 מלש"ח

מטה רווחה

מ. העבודה והרווחה

גוף אחראי\ מתקצב

תכניות

מינהלת תעסוקת מיעוטים
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