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 فةاضالاب. ار فيروس كورونانتشاجمة عن النالمية اعلامحمية و لازمة الاد احتدامع ، يديكمالتي بين ا لوثيقةاىذه كتابة من اتز ت

لمجتمع اتصيب لتي او ، لتردياخذة بآلا، لصعبةا ديةاقتصإلا ادىابعأب أن نتنبانستطيع ، زمةلال لصحيةات اسانعكالالى ا

 د. ازديالاخذ بالالة البطامستوى في  اى ىذتجم  ي. ناكل مكو لقدس ا، في ءاسو  حد لفمسطيني عمىالمجتمع او  ئيمياسر الا

م استخدالاصمحة لوطني ومامين التاتب امك إذ أنو إزاء وقف جميورلا تاية لتوج  رئاط تاباجإ تقديمنسعى ل ايضً انحن 

الذين لشرقية القدس الي اىا من ف الالا أمام ذلك ىناك .لعربيةالمغة اب نترنتالافي  اتياخدموعدم تقديم  لجميورال استقبإ

 مًعا بةانقوقد بدأت . في حالة فشميم في التسجيل الصحيح وفي الوقت في المؤسسات المذكورة دون مصدر دخليبقون س

 يمجاخر الذين تم إ وا عن العمل او لذين فصمات مالالعال و العمالعدد كبير من تقدم من خاللو المساعدة  خناسيل خط غتشب

 تيمام مستحقستالإبذلك  ضمونلي وعبر االنترنت عن بعد يمتسجيمكي يتم  ، وذلكزمةالاثر إجر الالعطمة غير مدفوعة 
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 مقدمة .1

 اقبل م، 13/5/2018- خذ بت  ا، لقدساي في شرقي داقتصالاتطوير لاو  ديةاقتصالاو  عيةاجتمالات الفجو اتقميل ب رالقر ا

 رد شيكل لمدةاممي 2.1-نيتو لاتصل ميز لتي او ، لشرقيةالقدس اي في داقتصاعي اجتما راستثمايقر بر اقر . لسنتينارب ايق

ين تحس، تصالامو ال، تشغيلالو  داقتصاإل، لياعالتعميم التربية و ال - ت عمل رئيسيةالاستة مجر القر ا يشمل. تاسنو  5

لتسجيل او ، صحةיע ;(ريالمجاه امي) دمةالعاه اه ولمميابنى تحتية لممي ،بنى تحتية ترفييية) ةالحياطن وجودة ات لممو الخدما

 . ريالعقا

 : لحكومةار القر  "عير عميم"بعة منظمة ال( ومتالديجتا) لرقميالعرض ار اطان في الاتقريرين حتى  راصداتم 

  2019 رايا، بعةامتتقرير . 

  2019 يمولا، بعةامتتقرير . 

ول الالتقرير ا اىذيعتبر و ، العمالية امعً بة انقبين عير عميم و  بن جمعية ةاكبعة بشر المتامشروع  ذن سوف يتم تنفيالامن 

 . لمشتركابعة المتار اطإلذي يصدر با

وثيقة تصف صورة ث التر او لقدس ارة انشرت وز ، 2019 يمولاشير في  بعةالمتا تقريرنشر من تأريخ  شيرأعدة  بعد

من  ةيفاشفالنيا تدل عمى  بيةايجامطموبة خطوة  ايعتبر ىذ. تالامجلاولى في شتى الالعمل ابسنة  رالقر الوضع لتنفيذ ا

 . لموضوعا النشر بيذار اوتكر ليذا الوثيقة رية استمر تكون ىناك إن انتوقع  ونحن ،طرف الوزارة

لتشغيل في ال امجلرئيسية في اجز الحو الفصمية اىذه ول اتتن. لحكومةار اقر لتشغيل بال اعمى مجز نرك   ةلفصميافي ىذه 

مىى لحكومة و ار اقر ل بالمجا اختيرت في ىذألتي ا راستثمإلاحي انو  اعمى ضوئيل نحم  ساألخيرة. ت او لسنالشرقية بالقدس ا

ء من امج سو البرناسوف نحمل تقدم . ت مختمفةانية ومن نشر الميدا اليتنامن فع اىو معموم لدين اكم ،في الميدان اتقدمي

 . انيامج ميدالبرناثير أسوف نتطرق لت اكم لتنفيذ،الحي ز دخولو حية او من نا اتنياميز الحية تخصيص ان

 ئمةالقا تانيامكالالحمول و اعمى  اتؤث ر جميعي، فيةاضا خرىات الامع عدة مجطع ايتقلحكومة ار اقر بلتشغيل ال امج

ن ا، تاميألاصة اوخ، ىلالايمكن  ارية مالنيات انالحضاعدد  ةعفامض :هالرفا لال مجالمثاعمى سبيل . ابخصوصي

ت اطنات مو مالالصحيحة كي تستوعب عارية التجات فز لممحالامنح حو : رةالتجاو  داقتصالا لافي مج ;يخرجن لمعمل

لمدينة التي تربط شرقي امة العات صالالمو اتطوير  :تصالالمو ا لافي مج، لاعما رية و اطق تجاوتطوير من، لشرقيةالقدس ا

، لالعمالتي تمكن ا، ف(اف كار ) لمتعددةالخطوط اقة ائمة وتنفيذ عقد بطالقالوصول لمخطوط ا ةحاتاو  تبسيط ،ابغربي

 . ن عمميم بسيولة وبسعر معقولالى مكالوصول امن ، رةاسي يممكون لذين الاصة اخ

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3790_2018
http://www.ir-amim.org.il/he/node/2304
http://www.ir-amim.org.il/he/node/2355
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
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 لشرقيةالقدس التشغيل في الفقر ومعدل ا .2

لمدينة ان الدى سك 24.7% ناك ابينم %77.5 نحولى العرب القدس ان الفقر لدى سكاخط وصل  2017 في سنة

ن السكالفقر لدى ات من معدل اثة مر كبر بثالالفمسطينيين ان السكالقدس لدى اء في الفقر امعدل ن ا ،1يذلك يعن. لييودا

زاد  3.3% نسبة 2017-2016 تالسنو القدس في الييود في ان السكالفقر لدى انخفض مستوى ا ابينم. لمدينةالييود في ا

إذ أنو  3.8%نسبة ت بالسنو الفقر في ىذه ارتفع مستوي اد والالالدى  .1.3% لعرب بنسبةان السكالفقر لدى استوى م

ىناك توصل نسبتيم في صفوف األوالد الييود في المدينة  ،ابينم، لفقرالعرب يعيشون تحت خط اد والالامن  %82 نسبة

36.1.2 

ت لرئيسية لمعدالاب اسبألاحد اىو ، ءالنسان بيصة اخ، لعملاسوق في لشرقية القدس ان السك ةلمنخفضاركة امشلامعدل 

كانت نسبة المشاركة في سوق العمل لمنساء من القدس الشرقية  2017 سنة. في لمدقعالفقر احتى مستوى  ،ليةالعالفقر ا

% من النساء الييوديات في القدس. وكانت نسبة المشاركة 80مقارنة بنسبة  %27( سنوات 64-25) في جيل العمل

  3.من الرجال الييود في القدس %75مقارنة بنسبة  %81لمرجال من القدس الشرقية 

  لشرقيةا لقدساء بالنساتشغيل  .3

لتشغيل او  داقتصالاقسم . لعملاركتين بسوق ارقية وتشجيع مشلشالقدس ات اطناء مو النسا لحكومة يركز عمى وضعار اقر 

. ءالنساعمى دمج  تشديدلامع ، لتشغيل كيدف مركزيائرة الشرقية في دالقدس اطني اضع دمج مو ي 3790 لحكومةار ابقر 

ت اطنالعمل لدى مو ات في سوق اركالمشاء النسامعدل بمغ ، لحكومةار اقر  صدر بيالتي تم السنة ا، 2018 في سنة

  24.5.4% نسبةلى ا ات فعميمالالعاالنساء معدل وصل و ، %27 لشرقية نسبةالقدس ا

 في سوق لقدساء من شرقي انسالركة اوكبيرة بمش ةبتادة ثازي ىن نر ان امكالان بالحكومة كار التي سبقت قر ات السنو افي 

- 2016 تالسنو ابين ، لحوليةاوفق  2019.5 لقدس لسنةائية لمعيد احصالالحولية اعرضت  اكم، لعمل بصورة فعميةا

 نسبة من – لشرقيةالقدس ات اطنالعمل بين مو افي سوق ت اركالمشا ءانسلا في صفوف %5نسبة ع بارتفإ أطر  2017

 2016 في سنة %20 نسبة من ةفعميعامالت اللاكمية  ترتفع. وا  2017 وفي سنة %27نسبة ل 2016 عام في 22%

                                                           
 

  .9102 لسنةإحصائٌة سنوٌة ، السٌاسٌةمعهد القدس لألبحاث  1 
 . 9102 كانون االول، 9102تقرٌر سنوي -معاٌٌر الفقر والفجوات االجتماعٌة ، الوطنً، دائرة البحث والتخطٌطمؤسسة التامٌن  2
، (لجنة دائمة –9102 وضعٌة قرار الحكومة – ادناه) 9102 تشرٌن اول، لجنة دائمة – 9102 وضعٌة قرار الحكومة، وزارة القدس والتراث 3

 . 29 صفحة
 .9102إحصائٌة سنوٌة لسنة  ، معهد القدس لألبحاث السٌاسٌه 4
 .9102إحصائٌة سنوٌة لسنة ، معهد القدس لألبحاث السٌاسٌة 5

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-2019-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-2019-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-2019-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf
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 . 2017 في سنة 24.5%الى نسبة 

لشرقية في جيل القدس ات اطناء مو النساىو رفع نسبة تشغيل  3790 رالقر افي  الحكومة نصب عينيالتي وضعتو اليدف ا

لخطة ا ية فترةاحتى ني ئيلاسر ات في العربياء النساقل من نسبة تشغيل الاعمى  %75الى نسبة ( سنين 25-64) لعملا

ذ كانت . 2023 في سنة، لخمسيةا )عند إتخاذ القرار  2018في البالد عامة في عام  تالعربياء النسانسبة تشغيل وا 

  6.%30في سوق العمل ىو نحو  نساء القدسنسبة المعمن ل ليدفاان ويعني ذلك  %40 الحكومي(

ت المعطياوفق . لفقرانسبة بض انخفإلنساء العامالت ال ينسجم مع الاع بنسبة ارتفإلان احظ ن نالايجب ، مع ذلك

 2017في عام  لفقرانسبة مغت ببينما  74.95%بمغت  2016 ةنلفقر لمفرد في سانسبة : فلصحيحالعكس ىو ا، ئمةالقا

بل المقالكن في  كثرأ ينخرطن في سوق العمل نفسينأسوف يجدن  لشرقيةالقدس اء انس نذلك باأ عنيي. و %77.55

  7.كثرات افقير 

جر أب ائماز دالشرقية تمتالقدس اء امعظم نس اعمل بيلتي تائف الوظان الذلك يكمن ب سياسألالسبب ان بأ نجزمن ا نايمكن

ي فرصة دون أو  لتشغيل ثابت ضماناتي ادون ، ة يعممن بشروط عمل مذلةفي حاالت عدو ، لجزئيةائف الوظاب، منخفض

 لعملايجب  بل عمللات في سوق اركالمشاء النسارفع نسبة يدف نكتفي ب يمكننا أن ال، الذ. دياقتصوا   عيةاجتمتقدم إل

لفقر وتحسين جودة اص من لخالانية امكإمع  جرألاحية ائمة وجديرة من نمال ئفافي وظ المقدسيات ءالنساعمى دمج 

 . تينئالاة عاتين وحياحي

 لتنفيذاوطرق  راستثمإلات الامج - لحكومةار التشغيل بقر ال امج .4

 (لقدسانية مخصصة لبمدية ايشمل تخصيص ميز ) لحكومةار ار قر اطإ لتشغيل فيال اشر في مجالمبا راستثمإلامجموع  

 :ت رئيسيةالمقسمة بين سبعة قنو ا، ش.ج مميون 232 لىاصل ي

 لتعرض لمخطراب و طالالتسرب  منع، ءالنساتشغيل  لتشجيع مجاعمى برن لتشديدامع  لتشغيلاه و الرفات اتوسيع خدم ،

 . ج. ش مميون 75 – لفقراذ من انقا

 ج. مميون ش 50 – ت يوميةاناء حضابن . 

  ج. مميون ش 35 – لمينيالتوجيو امركز . 

 ج. مميون ش 26.5 – تابالشاء النسامج لتشجيع تشغيل ابرن . 

                                                           
 

 . ٌجب ان ننوه ان الحدٌث عن أحد البنود الوحٌدة بقرار الحكومة الذي اقر بخصوصه هدف كمً كما ذكر انفا  6
 .9102إحصائٌة سنوٌة لسنة  معهد القدس لألبحاث السٌاسٌة،  7

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-2019-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf
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 ج. مميون ش 15 – مينيلاىيل أتلانية امن ميز لبشرية ارد المو ات لتطوير ادو أ. 

 ج. مميون ش 10.5 – "لتشغيلائر ادو " مجاتوسيع برن.  

 (لتشغيلاو  داقتصإلافي قسم ' رةاوتج داقتصإ' تحت بند) ج. ش 20 – تاعربيال تمالاعالب استيعمنحة لممشغمين إل . 

 اس ىذأيتر . لحكومةار المعرف بفحوى قر ا، لتشغيلاو  داقتصلمخصص لإلاعد المساقم الطا سطةابو ستتم  لالمجاإدارة ىذا 

رة ات في وز انيالميز المعين عمى اقم الطارك بايشومن المقرر ان  .عيةاجتمالات الخدماه و الرفا، لعملارة ام وز اقم مدير عالطا

م امدير ع، رةالوز ا من طرف و موظفاث التر القدس و ارة ام وز امدير ع، عةالصناو  داقتصالاة ا م وزر امدير ع، داقتصالا

لتطوير امج لدعم اقدم برنأن يقم الطا المطلوب من حسب المشروع الحكومً كان .لبمديةاندوب عن و مالقدس ابمدية 

لسنوية ا لةاحلاسب وثيقة . ح2018من عام  13/9 ريخالشرقية حتى تالقدس ات ار افي ح ريةاطق تجارية ومنات تجالمنش

 8.شيراثة قم مرة كل ثالالطايجتمع ، ثالتر القدس و ارة امن قبل وز  2019- لسنة

لعمل وفحص امج اخطة برن ىناك عرض إذ 2019راذاشير ىذه الوثيقة كان ىناك اجتماع لمطاقم القيادي في  حسب

ليصيغ ويضبط  مرة اخرى قمالطاجتمع إ 2019 سنةلول افي شير تشرين و. لمختمفة بوا ملالعو ابط بين الرو ا تانيامكا

ت من قبل اصو اقف و التعرف عمى مو افي حين ركز الطاقم عمى  ،لحكومةار المختمفة بقر البنود ايير في المعاف و اىدألا

 اكين شراك (פמ"י) لقدسالشركة لتطوير امن قبل ، لحكومةار الجميور بقر اركة اقم مشاط. لقدسالجميور في شرقي ا

لمغة التشغيل بامج لتشجيع ابر  يقرلتشغيل كي ابند تشجيع مخصص ل قم مصغرايجتمع ط فةاضإلا. بلتشغيلاقم افي ط

مج ارزمة بر  –" ءاسدعا" مجانر لب فةاضالاب) رسالمدامج في اليندسة وبر ار اوتطوير مس، لعبريةالعبرية وتحسين تعميم ا

  9.(تابالشاعمى دعم  لتشديدارس مع المدالتي تمرر في اموجية لمتشغيل 

عرض لم يتم و  ا جًداجزئيً  لتشغيلال اقم في مجالطو ائج عمل انت من لةالحاوثيقة ليوم باحتى  هنشر كان من تم  سفلأل

 . لتشغيلاتطرق لكل بنود قسم تي تلا ةممامج عمل كابرن

  لوضع وتنفيذهاتحميل  -لحكومةار التشغيل بقر ال امج .5

  لحكومةار القر  (ا) 2 بند – لتشغيلار قسم اطإفي  راتثمإس .5.1

 -2018 تالتشغيل لسنو ال امجفي ت انياتخصيص ميز المالية تم  رةات في وز انيالميز االتقرير الصادر عن دائرة وفق 

القسط األكبر  .(2019 لسنة .ج.مميون ش 51.9و 2018 بسنة .ج.مميون ش 16) ج.مميون ش. 67.8بقيمة  2019

                                                           
 

 . 29 صفحة، لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة 8
 . 29 صفحة، لجنة دائمة – 9102 وضع قرار الحكومة 9
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  10.لخطرات الاب وحلطالامنع تسرب للتشغيل و اتشجيع ول لفقراذ من انقإلمج البر تم تخصيصو  لمبمغاىذا من 

  لتشغيميالتوجيو اتشغيل مركز  – راقر مل( 1) (ا) (2) بند .5.1.1

  .ماليةلارة افية معدة من وز اضإنية اميز ، ج. مميون ش 35 :نيةاميز 

لذي سيعمل بتوجيو ا مينيلالتوجيو اتشغيل مركز  عيةاجتمالات الخدماه و الرفاو  لعملاوزارة  بأنو عمىلحكومة ار اقر ينص 

 لحكومةار ار قر اطاب 2014 قيم سنةاي ذلا، "نامركز ري"لحكومة يتطرق لار اقر . لشرقيةالقدس ال من العمائمة ومال

يقدم . "اطنيياجل كل مو القدس من اعي في اجتمالاي داقتصالالتطوير الشخصي و امن الافظة عمى المحاو  زيادة لم" 1775

لعمل الم العالعمال والعامالت  تحضيرو  لكمبيوترالعبرية و المغة اتعميم يشمل عمى  ىيل عمميامج يشمل تعميم وتابرنلمركز ا

 . لعملافقة بفترة اومر  ئفال لموظالعمائمة ومالدمج ، محة ليالمتائف الوظاكشف و ، لتقديراكز اولمر 

ت المعطياحسب . ءانس %70 نسبة من بينيم ،لسنةافي  "نابمركز ري"رك جديد امش 1500 ار ىدفالقر ايضع  :ليدفا

تابعة  مجافي بر  2019 ول من سنةالافقد شارك خالل النصف  ثالتر اقدس و لارة الة من قبل وز الحالتي قدمت بوثيقة ا

لين في الفعالكمي المشتركين امن مجموع . جدد ينركامش كانوا لكن لم ُيذكر كم منيم، ة ورجلا مر إ 784 ناري لمركز

 . %65 فقطوكانت نسبة النساء من المشتركين الجدد  ءانس %72 ت نسبةنامج كالبرنا

 من دمج مجابرنتمكن ال ،ثالتر القدس و ارة اقبل وز  لتي ُنشرت منالة الحات وثيقة احسب معطي :لعملائف في الوظائمة مال 

ركين المشامن  %63 ان نسبة ،ذلك يعني .11رجل 171-إمرأة و 301 منيم، 2019 ل سنةخال في العمل ركامش 496

مجموع من  %60ما يعادل نسبة  ءالنساتشكل . لعملاُدمج ب 2019 ول من سنةالالربع امج بالبرتات في اركالمشاو 

بشكل مباشر بترتيب وتنظيم من  لعملافي تم دمجين  تيامو لاء النسامن  %15وكان بينين نسبة  مجالبرنالمشمولين في ا

بشكل  عمل نانين وجد يعنيمما  ،بسوق العمل بشكل غٌر مباشر من النساء انخرطن %85قبل مركز ريان بينما نسبة 

الذين تم  %14العمل كانت نسبة في  الذين ُدمجو ال الرجامن مجموع . نامج مركز رياحدى بر اب نركاش نابعد  مستقل

)يعني  شرامبغير  بشكل الذين كان دمجيم في العمل 86%بتدخل مباشر من قبل مركز ريان وكانت نسبة دمجيم 

  12.بمبادرة مستقمة منيم بعد ان أنيوا الدورة(

 50300 ين أقل منضاتقين ار مركز رياطالتشغيل باب تي دمجنامو لا ءانسلا مجموع %62 :دمج في مكان العمللاجودة 

نسبة و ، ج. ش 50301-50700 ضين بينايتق 12.6% . نسبة(ممةار لوظيفة كو جأللدنى الالحد ا) لشيراج في . ش

                                                           
 

 . 9102 شرٌن اول 99، دائرة المٌزانٌات فً وزارة المالٌة على طلب لكشف المعلومات الذي قدمته جمعٌة "عٌر عمٌم"رد من  10
11
  .حسب تقرٌر الحالة –الفرق هنا فً الحساب هو نتٌجة لغٌاب بعض التقارٌر والمعطٌات  
12
 . 22 صفحة، لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة 

https://www.gov.il/he/departments/policies/1775
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أما بما يخص الرجال، فيناك  .(بةاجالا ارفضو  %20) 13لشيرافي  ج. ش  70500من  كثراضين افقط يتق %0.66

 أقل ضونايتق الذين نامج مركز ريال برنخال سوق العمل من في الذين دمجو ال الكمي لمرجالمجموع امن  40.3% نسبة

يزيد  رأجبيعممون  4.67%نسبة و ، ج. ش 50301-70500 جر بينالاب 26.9%ونسبة ، لشيراج في . ش 50300من 

 14.(بةاجالا ارفضو  %18) ج. ش 70500 عن

 50300) دنىالالحد امن قل اجورىن انت العمل كامجت بلتي دُ اء النساغمبية كبيرة من الى انو أ  ت تؤشرالمعطياىذه 

قع الو تعكس ا تالمعطياىذه . جورالاجر يقترب لمعدل ائف بالوظاج باندمالاب ننجح% فقط المواتي 1، مقابل نسبة ش.ج(

لكثير من الدى  اقصى فعميالالحد اجر أ الىدنى الا الحد جر: فما نراه ىو تحول أالذي نواجيو في عممنا الميداني نيالميدا

 جراج في عمل باندمالانستطيع تشخيص مدى صعوبة  لالرجالدى  مرالاكذلك . لقدسات من شرقي الفمسطينياء النسا

 . ءالنساىو لدى  اكبر ممالحديث عن نسبة الكن ، ج. ش 50300يزيد عن 

. نعمميتفحص شروط يو  عمى المدى البعيد لعملات في المندمجا قفامج ير البرنا : عمى المدى البعيد بعةافقة ومتامر 

ت في اركالمشان و و ركالمشا ايجيالتي يو ات التحديالضوء عمى اط يسم   امم ،مجالبرنائج النت وتقدير كميبعة امر يمكن متالا

العاطمين عن  عدةالمساليادفة  مجالبر اقي اعن ب ىذا البرنامج يختمفبذلك . لعملاج في سوق اندملال مبجيودى مجالبرنا

 . لعملايم في سوق تشجيعيم و وتوجيي الدمج بأماكن العمل فيالعمل 

 "لتشغيلائر ادو " مجابرن - رالمقر  (2) (ا) 2 بند .5.1.2

 . (ج. ش مميون 3 فيةاضانية اميز  اضمنيمن ) ج. مميون ش 10.5 :نيةالميز ا

ر التي تختا، لشرقيةالقدس افية في اضإت تشغيل ادو وأل لتشغيل"ائر ات ل"دو اليالفعالحكومة يطمب توسيع محيط ار اقر 

 . هالرفالعمل و ارة افي وز ن السكالتشغيل اور مع مدير التشابذلك و  ماليةلارة ات في وز انيالميز اقسم ركة ابمش

 ةت مركز اليانب فعالى جا، عيال فردي وجماستكماو  ىيلأتفي العمل و  مج مركب من دمجابرن و  "لتشغيلائر ادو " مجابرن

وىدفو تطوير ودمج  2014 راذآ ذ شيرمن مج بشكل تجريبيالبرنايعمل . لعملائمة مع مكتب لمالالتنسيب و امع منسق 

 تبعيةاللة و البطالى اىورىم تدومنع ، ليم ةئمعمل مالبأماكن لعمل الم افي عدخل ال يتقاضون مخصصات ضمان لذينا

ف اشر ا  و فو اشر إتحت  تكون حيث ،لمحمياعمل لاسطة مدير مكتب امج بو البرنار ايد 15.تالمخصصالدائمة لمعيش عمى ا

، ن نجد تدريب شخصيامج نستطيع البرنار اطإلمطروحة في ات ادو ألابين . لويةألالوية ومديرو ألامج في البرنامديري 
                                                           

 

13
  .2019ش. ج معطيات دائرة االحصاء المركزية، تشرين اول  100501معدل االجر بالسوق يصل الى  
14
 .22 صفحة، لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة 
 .3/7/2016من تأريخ  4. حتمنة رقم دوائر التشغيل -اجراء، برنامج التنسيب والمالئمة 55

https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.taasuka.gov.il/ar/About/IesFilesManagerProceduresList/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8/taasukacirclesnag030716.pdf
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 . اكمبيوتر وغيرىتعميم إستعمال ال، الخاصة في العمل عبريةالمغة ال تعميم، عمل مع موجو، عن عمل بحثورش ل

 "لتشغيلائر ادو مج "البرنافي  2019لشرقية بسنة القدس ان ارك من سكامش 10200 ربايق ام ار ىدفالقر ايضع  :ليدفا

لتي ُعرضت في وثيقة ات المعطياحسب ب 16.ءات نساركامش %70 من بينيم، (طورت اذافية اضالالتشغيمية ا تادو ألاوب)

لسنة اىذه  في اشتركو النشر احتى موعد ، 2019 عامول اث في شير تشرين التر القدس و ارة اوز  ايتشر لتي نالة الحا

ت اركالمشائمة لدى لمالالتنسيب و احية نسب ان نم. ءانسمن ال %65كانت نسبة  من بينيم، لبي عملاط 829 مجالبرناب

من  – %58انو كان ىناك تجاح في دمج طالبي العمل في العمل بنسبة  الى لةالحاوثيقة تؤشر  ،مجالبرنافي  ركينالمشاو 

، لتشغيلائر امج دو او برنا العملنو عن طريق مكتب ايعني بذلك و ، شرةامبأدوات الدمج السطة ابو  %50م نسبة بيني

من  %70. نسبة مجابرنالكة في ر المشال وخال /يعني بطريقة مستقمة بعد مما ،شراغير مبدمج بواسطة  %50نسبة و 

 . لالرجاركين المشافقط من  36.9% نسبة بلامق، لعملافي  ينمج تم دمجابرنالء في النسات اركالمشا

 :جزات وحو اصعوب 

شروط ، ئمةلمالالتنسيب و ايير لفحص جودة المعايوجد نقص في  - ئمةلمال التنسيب و الجودة  ييرامعفي نقص . أ

لية استكمإفقة امر  يست ليممج لالبرنان في و ركالمشا، الموجودة لدينات المعموماحسب . ركينالممش ائمتيومدى مال ئفالوظا

ت اصفامو ، لتشغيلالنسبة لشروط ات بالمعمومابعة وجمع المتاتتوقف  لكنتيجة لذ عممية الدمج في مكان العمل. بعد

معدل عن  ثالتر القدس و ارة امن قبل وز  لةالحاوثيقة ليست ىناك معطيات في  كذلك. لوظيفةال في العماومة الوظيفة ومدا

  أجور العمال والعامالت الذين تم دمجيم في أماكن عمل جديدة.

 فاىدأ ضم ي ال" لتشغيلائر ادو " مجابرن - سنة تعميمية 21 والم ينيئمة لمن لمال التنسيب و اىيل و التاف اىدأب اغي .ب

 البرنامج  نابلة الحالمعروضة في وثيقة امعطيات لاضح من او . يةسنة تعميم 12فة لمن لم يستكمل معر  و ئمو تنسيب ومال

 والقطري المعدل ابمقارنة مع  ليةالشرقية عالقدس التربية في از التسرب من جيانسبة  17.لمجموعةاليذه يقدم حمول  ال

في  الطالب من المدارس نية عشر نسبة تسربالثاسعة و التالصفوف ابين . في إسرائيل لعربيالوسط المعدل في حتى مع ا

 – سعةالتامنة و الثالتعميم ابين سنة النسبة األعمى ىي  18.(2018-2015 تالسنو اب) 26.5% لىالشرقية تصل القدس ا

 لمتسربون من بينان نضيف ايجب  19.سعالتالصف افي  ونتسربي %13ونسبة  منالثالصف ابون تسربي %11نسبة 

ت ايظيرون في معطي مية واليئاسر الات ار معروف لمسمطاطإيتعممون في  ب الاولد وش 260000 –" لمختفوناد والالا"
                                                           

 

 . 35 صفحة, لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة 61
  .35 صفحة, لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة 71

 . 341 ، صفحة2019، حزيران قسم ثاني -تطوير وتقوية مكانة القدسمراقب الدولة،  58
 . 2019 اب 13رد بمدية القدس عمى طمب معمومات قدمتو جمعية "عير عميم"، من تاريخ  59

https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2019-Jerusalem.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1


  

 

9 

في  في محاولتيم اإلندماج ربكأمن صعوبة  احقً ني الالمقدسي تعاب الشبالمجموعة من اىذه  20.لقدسالتربية في اة ر ادإ

ج ىذه كي ندم. عمل. ولذلك قد تميل ىذه المجموعة لإلعتماد بشكل أكبر عمى مخصصات البطالة وضمان الدخللاسوق 

 . فقط يةت تعميماسنو  9 كملاكذلك لمن  ائمئمة يكون مالمج تنسيب ومالاء برنابن ايجب عمين، لعملالمجموعة في سوق ا

 فيةات كادو اء اعطاوعدم  تامخصصالسحب بتيديد ال .ج

. لعملايريدن  اليتعرضن إلتيام بأنين  بصورة متكررةو  نينإبيبدو  مجالبرنات في اركالتي تصل ومن مشاوى الشكامن 

ء عدم ادعات بالمخصصابسحب ي يموح فوق راس  بشكل النساء  الشكاوى تنص عمى إنو ىناك بإستمرار تيديد الذ

لمذكورة تصل من قبل اوى الشكاغمب أ . لعملابسوق  جيناندمفية إلات كادو أتعطي  لورش الان اوى باك شكاىن. ون"التعا"

لرغم من ذلك العمل وعمى المدمج في  ايرى بين ىدفً  مج الالبرنان ا، ابقاذكر س، اسنة تعميمية وكم 12 لتي لم تنيياء انس

 . مكتب العمل الى برنامج "دوائر التشغيل" نييوجي

  لتشغيلامج لتشجيع ابرن – رالمقر ( 3) (ا) 2 بند .5.1.3

 . (ج. مميون ش 10بمبمغ فية اضانية اميز  ضمنيامن ) ج. مميون ش 26.5 :نيةاميز 

در اومص لقدساع بمدية اوبعد سم، مصمحة اإلستخدامور مع ابتش، هالرفالعمل و ارة اتق وز ايمقي عمى ع لحكومةار اقر 

ت اصفالمو ابين . تاباشالء انساللتشديد عمى تشغيل امع ، لعملامج لتشجيع اغة برناصيميمة ، ت صمةاخرى ذأفية اضإ

 . ديمييناكألائمة تحويل تنسيب ومال ،ىيلأت، تربية تكنولوجيو، لعبريةالمغة اتعميم  -لمطموبة لمفحصا

تم تنفيذىا بواسطة  لالمجاىذا في  الميماتفً الجزء األكبر من و ونإ اترينث التر القدس و ارة اوز  التي اصدرتيالة الحاوثيقة 

 ىار يتمر التي يتم  مجارزمة بر ) "اسدامج "ابرنوالثاني ىو  يةبر لعاتعميم تحضيري لمغة األول هى  :2019 عامفي خطوتين 

 . (لعملبإتجاه اإلندماج في سوق ا اياتشجيع ودعم صبوالتي تركز عمى رس المدافي 

 لممغة تعميملذلك دورات الو ئيمي، اسر الالعمل اج في سوق اندملال ةلشرقيالقدس ان ابطريق سك اكبيرً  ائقً اعلمغة ا ئقاعيعتبر 

مج ينفذ بصورة البرنان بأث تظير التر القدس و ارة الة لوز الحاوثيقة ، لرغم من ذلكاوعمى . اسمعة مطموبة جدً  يلعبرية ىا

كان من لتي او 2019 ج لسنة. مميون ش 4.5 نيةالميز امن . نيةالميز ال ستغالالتنفيذ مثل اف اىدا حية امن ن، فقط جزئية

ت فقط نسبة تنفذ، تعميم ةعاس 232-الثالثة لو ساعة  700-ساعة ول 500-ل تاث دور قسم بين ثالالمقرر ان ت

 من، لب فقطاط 179بيا  ركاش، نيةاح فقط ثمافتتاتم  امخطط ليالتي كان  مج تحضيريةابر  28أصل  منو . %12.7

                                                           
 

 2019، اب بنى تحتية ميدومة -2019تقرير تربية القدس الشرقية  -جمعية "عير عميم"  20
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  21.%70كانت نسبة النساء  يمبين

  :جزات وحو اصعوب

  ليدفاتحديد جميور  . أ

ئم فقط لمن فتوحة وتالملعبرية المغة المقترحة لتعميم امج البر ان دل بأت، دوراتلتسجيل لمات انعالإ وكذلك ، نيةار ميداخبا

 ل  الشرقية عالقدس ام في لتعميالتربية و از اجي فيلتسرب ان معدل إف، هعالأ  اذكرن امثمم. ت تعميماسنو  9 كثر منانيى أ

 نسبةىناك  منالثالصف اعلًما بانه حتى فً  .26.5% نسبة لىايصل و شر ع نيالثاسع لمصف التاصف البين  اجدً 

من الدخول الى الدورات بمثابة عرقمة كبيرة  يعتبر منع األشخاص الذين لم ينهىا التعليم الثانىي الذ 22.(%11تسرب عالية )

 . مجالبرناركة في المشامن مجتمع لاشريحة ميمة من أمام 

 تالمعمومالحصول عمى الجميور النشر ومنح اب اغي. ب

من . ئمةالقات الدور ا عنيعممن  ء الالنسالكثير من ا. برامج المختمفةلات و الدور ا عن كاف   نشريس ىناك و لنبإيبدو 

 ويجم يتم تو ول والدورات مجالبر ا عن ىذه لعملامكتب  يظفامو  و ال يوجد توجييين ان إخبارىن من قبلنأيبدو  دتينافا

لذلك نرى بأنو  .لعبريةالمغة ات التسجيل لدور انية امكلممشاركة فييا حتى عندما تبادر النساء ويسألن عن إ عملاللبي اط

 مالمقترحة ىات الدور احول وا طالبي العمل بالمعمومات زوديم كي يوتوجييلموظفيين ا معالا ت و الدور اىذه عن  سعاو  نشر

 . ال بد منيا ولىأخطوة 

 لشرقيةالقدس ارية في النيات انالحضاعفة امض – رالمقر ( 6) -(5) (ا) 2 بند .5.1.4

 . (لمطموبةاضي ار درة األامصلتنفيذ وتحقيق مرىونة ب، لقصوىالدرجة امحددة في فية اضانية اميز ) ج.مميون ش 50 نيةاميز 

جيل الطفولة  والتي من الممكن ان تستوعبومراقبتيا  حضانات أطفال التي تمت المصادقة عمييافي كبير  نقصىناك 

( 4-0) جيل الطفولة المبكرة. لعملافي سوق  طريقيا لإلندماج ء فيانسلرئيسية لماجز الحو ا ىحدإ هىذ. وتعتبر ةالمبكر 

% الذي يشكل  24نسبة  بلامق ةقباطر مر أفي  ونمنيم موجود %2نسبة  فقط و طفاًل  400000 دهالشرقية تعدالقدس اب

  23المعد ل في إسرائيل.

                                                           
 

 .36 صفحة ,لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة 21
 .341، صفحة2019 ، حزيرانقسم ثاني -تطوير وتقوية مكانة القدسمراقب الدولة،  22
نتائج لبحث  عرض – عيادات عالجية بشرقي القدس /تجربة تربية األوالد في جيل الطفولة المبك رة والعالقة بين األطر التربوية ياد ىنديف،  23

 . 2020 خدمات، شباط
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في  مركز 13لحضانات أطفال في  صف 44 ءابنلمخطط عمى  ثالتر القدس و ارة الة لوز الحاوثيقة نصت  :تخطيط/ىدف

 ات التالية في القدس:ر احال. وقد حددت الوثيقة أن تقام ىذه المركز في 2021- 2019 تالسنو ابين احياء القدس وذلك 

يا فاىدتم تنفيذ المخطط وأ  اذإ. افالمكبر وبيت صفاجبل ، ناسمو ، طاشعف، لطورا، ويةاعيسال، ىراصور ب، ابيت حنين

 . 198- قصة لالنا الحضانات ص عدد صفوفيقمسيؤدي لك الى ت

 تظير بأنو  2019 يمولاشير ب قدمتو جمعية "عير عميم" يذلات اممعمومفي وزارة المالية عمى طمب ل تانيالميز اقسم  بةاجإ

لك لم يتم لذ. تانالحضاء اجل بنامن  ادرتيامص التي كان حسب المخطط من المقرر ان تتم ئمةضي مالار أد اجيتم إي لم

 تشٌر الى ثالتر القدس و ارة الة لوز الحاوثيقة  24.المالية ليذا اليدف رةامن وز  اتنيانع تخصيص ميز لبند ومُ ا اىذالتقدم في 

بيت تيا بيدف بناء مركز حضانات في در امصوالتي من المقرر أن تتم  2019 في عام ضيار بعذ القطع من األ تحديد

( صفوف 9) ارية ببيت حنينات نياناصف حض 15 ءالبن ةخطعمى ثيقة الو نصت  مرالاكذلك . ىراب وصور احنين

  25.ايصيرختئط لاتقديم خر بو حتى ا ءابنتتم إشارة الى تأريخ لمبدء في عممية ال لكن لم، (صفوف 6) ىراوبصور ب

 :جزات وحو اصعوب

  جيل الطفولة المبكرةلت اناحضب السكان لطمبعدم اإلستجابة  .ا

بة اجإن سيعطي الذي كا لشيءا، بةالرقاتحت  تكون جيل الطفولة المبكرةت لانامة حضاقرد إلامو  لم يخصص مجالبرنا

صة في مخيم اخ ايويً الحاجة ألجوبة تعتبر أمًرا ح .جيل الطفولة المبكرةلطر ألنقص في خاصة عمى ضوء ا سريعة

من نقص في إذ يعاني سكانيما  ،صلالفار اء جداور التان بقيتا لقدس اوىما أحياء  ط وبمنطقة كفر عقباشعف جئينلالا

ل احتمىو إ امبيت امركز روض مةاقإلبأن يتم اإليثار عمى ارض ل احتمإلا. ويذكر ان المبكرةجيل الطفولة طر لألا

 . لمعقدالتخطيطي الوضع او الكبير ىناك  ظاكتظإلاضئيل بسبب 

  ئمة غير مال و  قميمة لألميات دعمال أطر . ب

 لمدة األم مشروط بعمل المبكرةجيل الطفولة لر اطدعم إلالحصول عمى  عيةاجتمالات الخدماه و الرفارة اوز  ييراوفق مع

منع يشرط ىذا ال .ديةائمة عاي عاديين احأم غير أب و أل سبوعيةاعة اس 24 وادية احأم إذا كانت أ سبوعيةأعة اس 20

. لتربويةاطر ألافي أطفالين ل يسجيسمح لين بتن كان من الممكن أ لذيالدعم االحصول عمى  ت منات كثير اميأ

مفرغة  ئرةانت دتكو   اىكذ. جزئية وظيفةب نعمميو ممن العمل اعن بحث لاحل امر المشكمة تبرز تحديًدا عن األميات في 

ي ذلاطفالين و أل مالئم راطأيجدن  وال، لدعمالمحصول عمى  لمطموبالمستوى اعمل ب يجدن ت الاء كثير انس ابيتوجد 
                                                           

 

 2019تشرين اول.  22رد قسم الميزانيات في وزارة المالية عمى طمب لممعمومات من قبل جمعية "عير عميم" ،  24
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حتى يحققن  بصورة تدريجيةبالتالي زيادة عدد الساعات األسبوعية من وظيفتين لعمل و ا ج فياندمإلايمكنين من س

 . لمدعممطموبة لالشروط ا

. لعملالم اج في عاندمولى لإلالاحل المر ات في الموجوداء النساجور عمى ضوء أيكفي  لدعم الان حجم باإلضافة فإ

، (ج.ش 20100 يعمو عمى من يكون دخمين لمفرد الء ىؤال) لدعمالقصوى من ا لدرجةايحق لين  التي تئالاعال، مثال

تحصل عمى دعم من  لم)القصد ىنا ىو الى عائالت التي  .كل ولدل لشيرافي  ج.ش 558 دفع مبمغتن ا امطموب منيفال

والتي ليا  انفالمذكور ات دخل ات ذو ئالافقط لعالمذكور يتم منحو  حجمالدعم ب(. مع العمم أن الخدمات االجتماعيةقسم 

  26.تانابحضيم لمشمولون جميعا جيل الطفولة المبكرةفي طفال أ 3

 ال تصل الى الجميور العربي تالمعموما .ج

لمغة اموجود في ، )سيموالتور( لدعماحقك في لفحص لز اجي، تانالتسجيل لمحضاحل النسبة لمر ات بالمعمومامعظم 

كي يتمكن الجميور العربي من الوصول ت المعمومامحتوى ل ترجمةاألولى يجب أن تكون ىناك لمرحمة افي . لعبرية فقطا

 . لةو سيالى المعمومات اليامة ب

 لشرقيةالقدس اة في المعطالتشغيل اه و الرفات اتطوير وتوسيع خدم – رالمقر ( 7) (ا) 2 بند .5.1.5

 . (ج.مميون ش 60مبمغ ب ليدفإضافية مخصصة ليذا انية اميز  امن بيني) ج. مميون ش 75 :نيةاميز 

ه الرفات التطوير وتوسيع خدم مجاغة برناصيمسؤولية  تانيالميز اه وقسم الرفالعمل و ارة الحكومة يمقي عمى وز ار اقر 

ل اطفالالخطر لدى ات الاوح من المدارس لتسرباومنع ، ءالنسامج تشغيل التشديد عمى برنامع . لشرقيةالقدس التشغيل باو 

 . لفقراذىم من انقاب و الشباو 

 أنو يشمللرغم من اعمى ، لحكومةار البند بقر ا ايذلتنفيذ وال تقدمعن ال تاعموممقدم ت ث الالتر القدس و ارة از لو لة الحاوثيقة 

 . المخصصة لمبرنامج نيةالميز من اوميم ىام قسم 

 رد بشريةاتطوير مو  – رالمقر ( 8) (ا) 2 بند .5.1.6

 . ج.مميون ش 15 :نيةاميز 

رد المو ات لتطوير ادو أبمورة وزارة العمل والرفاه االجتماعي للميني في اىيل ألتالـقسم  تاتعميمعطيت أ، لحكومةا راقر  راطبإ

طاقم  سطةالذي خصص بو ا ليدفا. ليذا اليدف نيتواج من ميز .مميون ش 15ص يخصتم تو ، لشرقيةالقدس البشرية في ا
                                                           

 

26
   .2019 – اٌلول ،2020 لسنة ربحٌة غٌر جمعٌات الطلبة سكن فً تعلٌمً قسط االجتماعٌة، والخدمات والرفاه العمل وزارة 
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من مج تحضيرية ابر مما يشمل دورات مينية و  ،تاباء شالتشديد عمى نسالتشغيل مع امج لتشجيع اغة بر ان صياك خاص

مميون  2.3 ربايق املف ش.ج فقط من أصل  100تم صرف  ،2019 ولاتشرين  تأريخ حتىغير انو و  .ع مختمفةا نو ا

  27.التي خصصت ليذا اليدف ج.ش

، ثالتر القدس و ارة اصة بوز اخلالة الحاخرة عن موعد نشر وثيقة أريخ متالتو  تعدأ لميني اىيل ألتا برامج لكثير منان ا ابم

فتتحت ألتي اىيل ألتاكز اربع مر أنو بايظير  ،لمنشورةات المعطيامن و ، ومع ذلك. لمرحمةا قصة في ىذهات كثيرة نامعطي

ولموضوع  لبندا المركزي ليذاليدف االقطاع الذي يشكل  التي ىن تاركالمشاء النساسجل قسم منخفض من  ابي اوعممن

 . مةاعالتشغيل 

 لتشغيلارجي لقسم اخ راستثمإ – مةات عصالارة ومو اتج .5.2

لتشغيل في اعمى  اونوعيً  اشرً امب اثيرً أت افيين ليماضإلين اتطوير مجبلحكومة ا راقر يطمب ، لتشغيلاقسم إلضالة الى إب

 . مةالعات صالالمو اىو ني الثارة و التجاو  داقتصإلال اىو مجول ألا. لشرقيةالقدس ا

 تحد   األمر الذي يشكل ،كن عملامأمشروط بخمق  المدى البعيد عمىلتشغيل اتشجيع ، رةالتجاو  داقتصالالقسم  لنسبةاب

ربعة ا. تانيالميز الجيود و الكثير من ا راستثمإيتطمب ولذلك  لشرقيةالقدس الميممة في التحتية ا لبنىاعمى ضوء  معقد  

وظيفة  60 – ليدفا) ةلشرقيالقدس ات اطناء مو النساغيل فز لممشغمين لتشاحو  ىي: لالمجا اسية في ىذاسالاضيع امو ال

وسبيل ، ريةارع تجاتطوير شو ، ريامة مركز تجاقا ;(ت جودةائف ذالوظانت اك ائف كممالوظاض بعدد انخفإ، لسنةاب

 . لتشغيلا فرص ىم في تطويراسوف تس اكمي -يتكاليا في مجال تادر المبا لتطوير

، في ىذه القنواتيتم صرف ميزانيات  لم، 2019 ولاحتى تشرين  ثالتر القدس و ارة اصة بوز الخالة الحاوثيقة  عمى حسب

 . بعد ات معدة لمنشر فيماولى لتعميمأغة ات وصيوالاك مدانو ىنبأُنشر    إذ

لخطوط اقية اتفإتطوير : لشرقيةالقدس التشغيل في اتطوير عمى ثير كبير أت ايشمل عنصرين ليم ،تصالالمو اقسم 

 اىميتيأ  العممية ليا اىذ. المدينة وغربيالتي تربط بين شرقي الخطوط افة اضا  و ، لشرقيةالقدس اف( في اف كار ) لمتعددةا

 .لغربي لممدينةالقسم اصة باخ، لعملاكن امأللوصول امن  ،ءالنساصة اوخ، لشرقيةالقدش ان ال من سكالعمالتمكين 

  28.لتشغيلال اء في مجالنساصة لدمج اخلاىمية ألاقر بتُ لحكومة ار اوتنفيذ قر غة اصيالمؤسسات المسؤولة عمى 

ية امنذ بد، عمًما بأنو و لغربيةالقدس امة في العات صالالمو ان عمفصولة ومقطوعة  لشرقيةالقدس ات في صالالمو ات اخدم

                                                           
 

 .38 صفحة ,لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة 27

  .29/10/2019من يوم  3790تمخيص نقاش في المجنة الدائمة، تطبيق قرار  28

https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%AA%202019%20-%2029.10.2019%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf


  

 

14 

جمعية "سفر شرقي والتي تجتمع تحت مظمة  ،مةالعات صالاصة لممو ات خالشرقية شركالقدس اتعمل في  2016 سنة

 رابتكر ببنى تحتية ناقصة و  م يتميزات بشكل عالسفرياز اوجي، مةالعات صالالمو ا اتصمي طق كثيرة الامن 29.لقدس"ا

من شرقي شرة امبتوجد خطوط  ال اتقريب، (مويالتر الخفيف )ار القطاء خط استثنإب. طنينالمو اجة امبي حت الي تلا ياتلسفر ا

  30.الى غربيالقدس ا

قية اتفوبغياب إ ،ليالحالوضع افي النتيجة ىي إنو  .اليومحتى  لم يتم تنفيذىا ف(اف كار ) لخطوطاقة متعددة البطا قيةاتفإ

، لغربيةالمدينة اطق افي من ابمة ليالمقالجية الشرقية ومن القدس اخل السفر داف( في اف كار ) لخطوطاقة متعددة البطا

لسفر في ابل المقاب. ي نوعايوجد تخفيض من  وال ج.ش 5. السفرة الواحدة ثمنيا لشرقيةالقدس السفرة في اثمن ارتفاع في 

ج لمسفرة مع .ش 4.75 افعمي ىي كمةالمتر السفر ال قيمة استعمإلتي تمكن من ا، ف(اف كالر ا) لخطوطاقة متعددة البطا

 . دقيقة 90 لمدة حرة ومجانية بين باص وباص وبين الباص والقطار الخفيق تتنقال

 ،اببعضي لمدينةاء اجز أتربط  باص خطوطالخطوط )الراف كاف( وبغياب  قة متعددةالبطاقية اتفإ تفعيل عدمعمى ضوء 

 ان يدفعو ألمدينة يجب عمييم الذين يعممون في غربي افرون المساف .لشرقيةالقدس ان اعف لسكامض دياقتصىناك عبئ إ

 ابي )حوفشي حودشي (قة شيرية اسطة بطالمدينة بو السفرة في غرب اثمن وبعد ذلك  لشرقيةالقدس الي في الغالسفرة اثمن 

لتنقل من سفرة لسفرة بصورة ادون ، عمى بطاقة الراف كاف كمةامتر القيمة بواسطة ال وا، ئمة لمدة شيرالتنقل قاحرية 

 . لشرقيةالقدس الى اليم ان عمى سفر عميلمشغماصرف ويؤدي ذلك الى زيادة . انية لوقت مامج

لقدس بيدف التي تعمل في شرقي ات صالالمو الخطوط  اجديدً  اتخطيطً صيغ تت صالالمو ارة اوز  ،لةالحاوثيقة  عمى حسب

ت ار ات من حالخدمالعمل وتحسين ات اعالخطوط وتمديد ساوتيرة عفة الى مضا فةاضإلا، بنطنيالممو  ةلخدماتحسين 

 . في ىذا المجال تقدمإحراز ن تقرير ع يوجد ال، ء ذلكاستثناب. 31لقدساقع مطموبة في غربي المو  لقدسابشرقي 

ني صعوبة الثاو ، فيةالكات انيالميز ادم وجود ع، ىما: األول تصالالمو ال التقدم في مجا انيمنعنالذان ن اسياساألن ائقاعال

لمجنة اجمسة  محضر، وللنسبة لالاب. لشرقيةالقدس افي  مةالعات صالالمو از الجي ةلمشغمات الشركاق مع اتفلتوصل إلا

 قلأ لشرقيةامة لمقدس العات صالالمو المصرح بو في مجموعة ا راستثمإلان أيدل عمى  29/10/2019 ريخائمة من تالدا

قة البطافعيل تفي القدس الشرقية يمنع  تالشركا ق معاتفا عدم وجود، نيةالثالعقبة ا 32.دلبالاخرى في مقارنة بأماكن أ

                                                           
 

 .39 صفحة، 2019، معيد القدس، تطوير مواصالت فعالة في القدس بواسطة المجتمع المدني 29

  .42-41 صفحة، 2019تقرير معيد القدس من عام  30
   .69 صفحة، لجنة دائمة  – 9102 وضع قرار الحكومة  31
 .29/10/2019من يوم  7903تمخيص نقاش المجنة الدائمة، تطبيق قرار  32

  

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/11/tachbura_jerusalem_model_2019_pub_516_compressed.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%AA%202019%20-%2029.10.2019%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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ت في اصالبات اشرك حصل في التفاوض مع لذياع انقطاالاب اتخبرنلة الحاوثيقة . ىنا (فاف كار ) لخطوطالمتعددة ا

الكبيرة القائمة في الجانب  تالفجو اىي  ب لذلكاسبألان ايبدو  .الموضوع معيالتطوير ولة امحالبعد   لشرقيةالقدس ا

ىذه  عمى اةلممقازائدة لا ةيداقتصإلاخطورة لوالتي لم يجد ليا حال. ىذا كما يبدو يعود الى ا لدولةاالمالي بين الشركات وبين 

 امن بيني، صةالخات الشركاكثرة والذي ينص عمى  لقدسامة في شرقي العات صالالمو ابسبب قالب جياز  ،الشركات

. كل ذلك يتم لبمديةابتة وبشروط غير جيدة مع اعقود غير ثالتي ليا و  ،ديةالما راضر كثر لألالمعرضة ا ت صغيرةاشرك

 . قصة وىشةاتحتية ن بشروط بنى بوقت الذي تعمل ىذه الشركة 

 تمخيص .6

 يتلامدقع الفقر حالة ال لشرقية منالقدس المجتمع في اتيح لخروج المفاحد أ يعتبر لشرقيةالقدس ا لتشغيل فيال اتطوير مج

لشرقية القدس اء في النساتشغيل ، لحكومةار اقر  ورد في اكم .نالسكامن  %77كثر من الى انسبة تصل  اظميب يعيش

ركن الشرقية يشالقدس اء في النسامن  %27نسبة  ليوم فقطا ابينم، اجذريً  اث تغييرً احديا إنامكإبراقعة التي  بةاسيكون بمث

 . لعملاسوق ب

 التي وضعت لياريع المشامن بين . مجالبرنا التي طورىا حلامر لالعمل ممحوظ باء بسوق النساركة التشديد عمى مشا

لتنسيب ان" لمتوجيو و ات "مركز رياليان نعد توسيع فعالتشغيل نستطيع ال افي مج ولىالالتنفيذ ات وطورت في سنة انيالميز ا

 لبرنامج توسيع. كما كان ىناك ءالنسات من اركالمشامن  %70بأن تكون نسبة  اىدفً لو  حددوالذي  لتشغيميةائمة لمالاو 

 ضمان لبيامركزه لطفقة اومر  ورش، لذي يشمل تدريبا" اليادف الى تسييل الدمج في سوق العمل، و لتشغيلائر ا"دو 

 وكذلك .المجمل من %70النساء المشاركات بو  نسبةوىو بأن تكون  ابيً امش اىدفً . ىذا البرنامج حدد لنفسو أيضا لدخلا

ئر ان و"دو اري يمجالنسبة لبرناب. عملالخروج لم ت مناميألاعدت كي تمكن ا لتي ا، ريةات نياناحض ءابنكان ىناك 

، اتنياميز  امليين قبل مشروع الحكومة الخاص بالقدس الشرقية وكان ئماق اناك ينمجانبر فالحديث يدور ىنا عمى  ،لتشغيل"ا

نقول انو قد تم  ناستطيع الزائد. في ىذا المجال ن مويلبمساعدة الت لفترةامك بت اوسعو  ايمطانشيما كما رأينا زادا من لكن

 . فاىدألا ام اق نوعً يتحق

مما  ،ةر منخفضو جكان عمى األغمب بأ ئفالوظافي  ئمةمالالتنسيب و بأنو التشيد من الميدان ت المعطيا، ومع ذلك

ت السنو اء في النساع بمعدل تشغيل ارتفإلالرغم من اعمى ، لفقراع في معدل ارتفإلى المشيرة ات المعطياينسجم مع 

عن طريق في أماكن عمل وذلك  ءالنسدمج ا ولقدر اإلمكان ح تامعطيالجمع بنوي الثالفريق ايقوم  نانوصي ب. خيرةألا

، لتشغيلاتشجيع مجال في . "تشغيللائر ا"دو  مجابرنبين نقاط الضعف لرز اعنصر ب، مما نراه كلمشغمةالمختمفة امج البر ا

كن امأ وخمقتطوير ب القيام رةالتجاو  داقتصإلال افي مجالبرامج  غة وتنفيذاصيالمؤسسات المجنة القائمة عمى  مطموب من
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 راطإب التي تم تطويرىالجديدة امج البر اقي النسبة لباب اما. رية وتشغيميةاطق تجاء مناير وبنو تط امن بيني، فيةاضإعمل 

ف اىدأ فقط بتحقيق  يح جزئالى نجاتشير التي وردت  لجزئيةات المعطياف، لعبريةالمغة اطر مختمفة لتعميم أ اوبي، مجالبرنا

تعريف إضافة لكون  ليدفاجميور في صفوف فيين اكالير والتعميم غ لنشراأسمفنا يعود ذلك الى قمة  اكم. برنامجلا

نخراطو في ا وصولو إمكانية ليدف بشكل يحد مناجميور   . لمختمفةامج البر وا 

ء النساتبعد لتي المركزية ائق اعو عمى ال بةاجتقديم األلحكومة ار اغة وتنفيذ قر اصيت المؤسسات القائمة عمى ععاستطا اذإ

ىب ا سي ونقص بمو اساتعميم مستوى  عدم وجود، ليداول امريحة وفي متن مةاعت صالاو م عدم وجود وىي: ئقعن عمل ال

لنسبة لمعدل اوميمة ب بيةايجإت ايكون لذلك تبع، سلاطفت جودة لألاطر ذأونقص في ، لعملاخرى مطموبة بسوق ا

نية ومع ات ميدالعمل مع منظمان المعقول امن  .لشرقيةالقدس اي في داقتصالاموضع لنسبة لالعمل وباسوق ركة في المشا

 .األمر بيذا اإلتجاه تطويريساىم بقد  نالسكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وروبيال اد اتحال النشرة بدعم من اتم نشر ىذه 

 بةاونق "عير عميم" جمعية تقاعلنشرة تقع عمى اممة ليذه الكالمسؤولية ا

عكس موقف تنشرة التي لضرورة كاليو بالتطرق ايجب  وال، يةلالعمامًعا 

 . وروبيالاد اتحالا
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لقدس في افي ركبين لماة الحياقع و الو افي تعمل التي  ىي جمعية غير حزبية عير عميم

في ة و ا و امسوال راستقر الاجل امن لجمعية اتعمل . فمسطينيلا -ئيمياسر الاع ا لنز اظل 

 . لقدساسي متفق عميو في امستقبل سيسبيل 
 

noa@ir-amim. org. il | www. ir-amim. org. il   
 פקס | 6579626-02  تف رقماى 02-6233696 

 
مستقبل . جل مستقبل متفق عميوأمن  اتياطاعمين لنشا لداس الناو لدول ا، تاملمنظاعير عميم تشكر 

 افي موقعن اىو لدول تجدات عن ىذه امعموم، جنبيةاصمو من دول ألتمويل اغمب أ . لقدساجل أدل من اع

 . اضغط ىنا لدعم عير عميم. تالجمعياولدى مسجل  نترنتالافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انيا فةاضالا. بئيلاسر ال بالعمامة تجمع كل ال عابة عماىي نق يةلالعمامًعا  بةانق

طق انلمافي  نيييمئار سان يلدى مشغملذين يعممون ال فمسطنيين اعمفي صفوفيا  تجمع

لقدس افي  الي ابة فرعالنقاشغل منذ عشرين سنة تُ . تالمستوطنا في لموجودةاعية الصنا

 يرو تطكما تعمل النقابة ل ،عيةاجتمالاد حقوقيم ايجن الطنيالمو اعد الذي يسا لشرقيةا

 . ئقةالعمل أماكن ء بالنساتشغيل أدوات ل

 

 

 

 

 

  


