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  יום ראשון, א' אלול תשע"ה

9113 אוגוסט 11   

 עמיתים יקרים, 

נמצא במרכז האג'נדה שילוב כל חלקי החברה הישראלית בשוק העבודה באופן מיטבי 

ונובע מן החתירה לקידום צמיחה כלכלית  כלכלית של ממשלת ישראל-החברתית

  ולצמצום פערים חברתיים. 

 בנושא שוק העבודה והמדיניות החברתית בישראל, אשר 9111משנת OECD -סקירת ה

משמעותיים לקידום מטרה זו, שימשה אותנו מאז המלצות לצעדים כללה מספר 

  כבסיס חשוב לתכנון וליישום צעדינו. 

 .בתחומים השונים כפי שעולה מדוח זה משמעותיתקדמות לשמחתנו, ניתן לראות הת

שיתוף פעולה אשר להכנת הדוח נרתמו המשרדים והגופים הממשלתיים הרלוונטיים, 

 .ביישום המלצות הארגון תרם לגיבוש תפיסה לאומית משותפת בכל הנוגע להתקדמות

רומתם על ת הכלכלהלממונה על התעסוקה וליחידה ליחסי עבודה במשרד  המוד יאנ

ברוקדייל על תרומתו הרבה באיסוף החומרים -ג׳וינט-מאיירסמכון לגיבוש הדוח ול

 ובהכנת הדוח.

-עם השל ממשלת ישראל דרך חשוב נוסף בדיאלוג הפתוח והפורה מהווה ציון דוח זה 

OECD אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הפעולה הבינלאומי ובלמידת העמיתים .

 המתאפשרת בזכותו לטובת עיצוב מדיניות מיטבית עבור כלל אזרחי ישראל. 

כמי שעומד בראש משרד הכלכלה האמון על תחום התעסוקה במדינת ישראל, אני 

ה בינינו לבין רואה חשיבות רבה בקידום נושא התעסוקה ובהמשך חיזוק שיתוף הפעול

 . OECD-ה

 . 9113בנובמבר  ELSAדוח זה יהווה בסיס לדיווח של מדינת ישראל לוועדת 
 

 בכבוד רב, 

 

 

  אריה מכלוף דרעיחה"כ     

 הכלכלה שר 
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  וסיכום הממצאיםמבוא 

  מבוא

 (OECD-לן ההל)פעולה ולפיתוח כלכלי לשיתוף עם הצטרפותה של ישראל לארגון 

 העבודה שוק ל, פרסם הארגון )הוועדה לתעסוקה, עבודה ורווחה( סקירה ע9111בשנת 

במגוון  לשיפורהמלצות מרכזיות  11. הסקירה כללה ישראלבהחברתית  המדיניות עלו

תחומים חברתיים וכלכליים הנוגעים לשוק העבודה הישראלי. ההמלצות מתייחסות, 

התעסוקה של אוכלוסיות חלשות,  הזדמנויותשל  ולהרחבהבין היתר, לעידוד 

תשתיות תחבורה בפריפריה ובמיוחד במגזר  פיתוחלבצמצום פערים בחינוך,  השקעהל

 בשוק זרים עובדים של ולמעמדם ולהרחבתו סיונינהפ בכיסוי רפורמה ביצועלהבדואי, 

 .העבודה

-התקדמות לוועדה לתעסוקה, עבודה ורווחה של ה דוחישראל התבקשה להגיש 

OECD .בעקבות זאת, , בנוגע ליישום ההמלצות בתוך שנתיים ממועד הצטרפותה

. השר התקדמותה דוחאת להכין משר הכלכלה ממשלת ישראל ביקשה  9119בשנת 

בהכנת באיסוף החומר הרלוונטי וסייע שי כדיברוקדייל -ג'וינט-ירסמאימכון פנה ל

 .דוחה

לעדכן על  כדי נוסף דוח 9113להגיש בשנת  OECD-ידי ה-עלהתבקשה  ישראל

 הורחבה הקודם בדוח. 9119, בשנת ההתקדמות שנעשתה מאז הגשת הדוח הקודם

 ,ההמלצות לקידום השונים המאמציםהפרק ועל  על עמדועל הנושאים ש היריעה

  .מאז שהתרחשו העיקרייםבשינויים  מתמקד הנוכחי דוחוה

צעדים שננקטו מאז שנת מסכם את ה דוחההמלצות. ה 11-אחת מדן ב דוחכל פרק ב

החלטות ל ;יחסות להחלטות שהתקבלו וכבר מיושמותיכולל התהוא ו ,9119

. מתקדמים בהליכי תכנון או אישור יםהנמצא צעדיםלו ;שהתקבלו אך טרם יושמו

, במידת עצמו ניסינו דוחההמלצות השונות, אך ב תוכנייש חפיפה מסוימת בין נציין ש

  .נטייםולפרקים הרלוהפניות ידי -למנוע חזרה על האפשר,

בשיתוף פעולה עם היחידות ברוקדייל -ג'וינט-מאיירסמכון ידי -הוכנה על דוחטיוטת ה

( 1מצורפת בנספח  המלאהרשימת ההרלוונטיים ) ובגופים השונות במשרדי הממשלה

הממשלה, בנק ישראל, משרד האוצר  ראש משרדאלו:  מיםגורותוך התייעצות עם 



 פיתוח כלכלילביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ו התקדמות שני על דוח       2

 

, הכלכלההועברה לקבלת הערות מגורמים במשרד  הכוללתישראל. הטיוטה -'וינטוג

 דוחה של הסופית הבחינה. לאומי לביטוח ובמוסדהאוצר  משרדב ,ישראל בנקב

  .התעסוקה במשרד הכלכלה על הממונה ידי-נעשתה על

בשל הבחירות בישראל שהתקיימו חשוב לציין ש. 9113 אפרילמעודכן לחודש הדוח 

 בנוגעהמשך ההתקדמות בחלק מהנושאים הואט והחלטות חשובות  ,9113במרץ 

 תערוך( 19-)הממשלה הייתכן שהממשלה החדשה תכניות המשך עוכבו. כמו כן, ל

שינויים אלה, ככל שיהיו, לא  העדיפויות בתחומים השונים.שינויים במדיניות ובסדרי 

 באים לידי ביטוי בדוח זה. 

שהתקבלו מהיחידות  התייחסויות עלו דיווחיםעל  סמתבס דוחרוב המידע שב

לטות בהח נתמך שבדוח המידע אם .(1יים )ראו נספח הרלוונט במשרדים המוסמכות

. מעבר לכך, נעשה ניסיון לשלב מידע רלוונטי ממשלה, מובאות הפניות להחלטות אלה

, ות בנק ישראלדוחממקורות לאומיים כמו נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

  שונים. ות של ועדות ממשלתיות ומחקרים של גורמיםדוח

 אתגריםנותרו  לפנינו ת, ועם זאאנו שמחים להצביע התקדמות ניכרת במספר תחומים

  .רבים

 הלן.ל מובאתמציתי של הממצאים  סיכום

 סיכום הממצאים

 .ודהחיזוק היכולות הרגולטוריות לאכיפה אפקטיבית יותר של חוקי העב .1

הממשלה פועלת לחיזוק היכולת של הרשויות לאכוף את חוקי העבודה באופן 

החוק להגברת האכיפה של דיני  שוםייהצעדים שננקטו הם: ן אפקטיבי. חלק מ

, של כוח האדם המשמש לאכיפה ניכרתהגדלה  ;9119ף ביוני שנכנס לתוק העבודה

שימוש בהסכמים  ;עד ליחס עדיף על היחס הקיים במדינות מפותחות רבות

 ולהבטחת חוקי העבודה שלהאכיפה  זוקחיל ,בילטרליים להבאת עובדים זרים

 . זו אוכלוסייה עבורתנאי עבודה נאותים 

הבשילו  תבתקופה הנסקר .העבודההרחבה של מדיניות פעילה אפקטיבית בשוק  .2

לשילוב אוכלוסיות ששיעור  ונוספו מספר יוזמות חדשות חשובותמספר יוזמות 

יוזמת משרד . יוזמה מרכזית שהבשילה היא השתתפותן נמוך בשוק העבודה

לפריסה רחבה של רשת מרכזי ההכוון לאוכלוסייה הערבית הכלכלה 
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החניכות חדשות הן: תכנית היוזמות מן ה כמהולאוכלוסייה החרדית. 

((apprenticeship  תמקדת משתושק בקרוב; תכנית ה 18למבוגרים צעירים מגיל

בחיזוק הזדמנויות הקידום של עובדים בשכר נמוך; יוזמות לקידום התעסוקה 

 ה שלחיזוק והרחב ;של עולים חדשים, כולל תכנית ייעודית ליוצאי אתיופיה

קונסולידציה  דגש על האוכלוסייה הערבית;התכניות לתמיכה ביזמות עסקית, ב

של יוזמות התעסוקה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים תחת ארבעה 

 מרכזי תעסוקה בערים הגדולות.   

 הבטחת למקבלי בילדים והטיפול התעסוקה בתחומי תומכים שירותים פיתוח .3

בנושא הטיפול בילדים קיימת התפתחות רבה הכוללת מתן מענה  .הכנסה

בדגש על משפחות  1-1והרחבה של ההזדמנויות בגילאים  9-1אוניברסלי בגילאים 

 פיילוט בתחום התעסוקה היא תכנית נוספתיוזמה  .עובדות שהכנסתן נמוכה

"מעגלי תעסוקה" המספקת שירותים אינטנסיביים לתובעים חדשים של הבטחת 

, מקבלי הבטחת הכנסה המוכרים ללשכות הרווחה ייהנו גם לכך נוסף נסה.הכ

מתכניות התעסוקה של משרד הכלכלה ושל משרד הרווחה והשירותים 

לא מופעלת תכנית ארצית לשילוב בעבודה של מקבלי  עם זאת, עדיין החברתיים. 

 .הבטחת הכנסה

)"מס הכנסה שלילי"( והגדלת התמיכה  העבודהפריסה ארצית של מענק  .4

בשנים האחרונות ננקטו צעדים נוספים לחיזוק התמריץ לכניסה  .עובדים בהורים

בקרב עבודה ההמיצוי של מענק שיעור כזי היה הרחבת לשוק העבודה. צעד מר

הטבות המס על ; הורחבו עובדותמהות ילאהוגדל המענק  לצד זאת. לו הזכאים

חינוך התמיכה במסגרות משמעותית  ; הורחבהלילדיםמס ההכנסה של הורים 

הילדים הועלה מספר ו ;9-1בני לילדים בגיל הרך ובכלל זאת חינוך חינם לילדים 

צעד נוסף הוא הזוכים לסבסוד ממשלתי במסגרות לילדים בגילים הצעירים יותר. 

 חלשיםהביישובים  8-1בני ם לילדים יסבסוד מערך של מסגרות אחר הצהרי

 חברתית. -מבחינה כלכלית ביותר

 בשוקהסרת חסמים לתעסוקה בקרב קבוצות בעלות שיעור השתתפות נמוך  .5

אנו עדים להגברת המאמצים  .בחינוך ההשקעה הגדלת באמצעות העבודה

אוכלוסייה קרב אוכלוסייה הערבית והחרדית. בה קרבחינוך בהמערכת לחיזוק 

: ובתוצאות חינוכיותערים בתשומות התקדמות בצמצום הפ חלההערבית 

התקדמות משמעותית ומתמשכת חלה הפערים בגודל הכיתות נעלמו ברובם ו
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בשיעור הזכאות לתעודת בגרות. הנוסחה החדשה לתקצוב דיפרנציאלי של בתי 

פערים של הנוסף  צמצוםלצמצום הפערים בתשומות על מנת להביא לספר תתרום 

ספר עות הלימוד בבתי מספר שבלגידול  בהישגים. בכלל זאת, היא תביא

 בתי. בפרט בתי ספר בחברה הערביתוב בכללכלכלי חלש -רקע חברתימ ביישובים

לקידום השימוש בפדגוגיה חדשה  התכניתן מגם הספר האלה נהנו במיוחד 

יוזמה מיוחדת נוסף לכך עלתה המבוססת על טכנולוגיות מידע בבתי ספר. 

פור מידת ההצלחה בלימודים להרחבת הזדמנויות השילוב בהשכלה גבוהה ולשי

להרחבת אוכלוסייה הערבית. בקרב האוכלוסייה החרדית יש נסיונות קרב הב

, במיוחד במקצועות בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים לימודי הליבה היקף

 ,היסוד )מתמטיקה, אנגלית ושפת אם(, ולחיזוק איכות ההוראה במקצועות אלה

 . ההזדמנויות להשכלה הגבוההוכן מאמצים שונים להרחבת 

נעשים מאמצים רבים  .םשיפור תשתיות התחבורה בפריפריה וביישובים ערביי .6

תשתיות התחבורה, תוך מתן דגש מיוחד  ומושקעים משאבים ניכרים בשיפור

 בתקופה הנסקרת לשדרוג תשתיות התחבורה בפריפריה וביישובים ערביים.

התחבורה הציבורית בתוך  מערךל ש תמשמעותי להרחבהמומשו תכניות 

 הורחבו ובין היישובים למרכזי השכלה ותעסוקה. כמו כן הערביים היישובים

 לאוכלוסייה הערבית.  רבות שסייעה עובדה, בפריפריה התחבורה תשתיות

ממשלת ישראל רואה חשיבות  .ציבורישילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה במגזר ה .7

נקטה כמה צעדים והיא  ,שירות המדינהרבה בשילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה ב

שילוב עובדים הושם על את ייצוגן ההולם במסגרת זו. דגש מיוחד  קדםל על מנת

האוכלוסייה הערבית, לרבות האוכלוסייה ן מקרב קהילת יוצאי אתיופיה ומ

בשנים  שהתבצעולצד הצעדים . , בשירות המדינההדרוזית והצ'רקסית

פרסום הנחיות ולעובדים אלה  המשרות המיועדותהרחבת מספר כמו  ,האחרונות

טיוטת החלטת  כיום, מגובשת חדשות לעניין מתן העדפה מתקנת במכרזים

יש ממשלה לקביעת צעדים נוספים על בסיס הניסיון שהצטבר. נציין עם זאת כי 

הסכמה על כך שיש לחזק את המאמצים בתחום זה, הן בהיבט של היקף השילוב 

 של דרגת התפקידים ואיכותם. בעבודה והן בהיבט 

 בישראל .גדולות בחברות המועסקים ברּכה   על מעסיקים של דיווח חובת הכנסת .8

, אך בעבודה הזדמנויות שוויון לנציבות המועסקים הרכב על דיווח חובת אין

פי חוק לקבלת דיווח על הרכב המועסקים במקרה  הנציבות יכולה להוציא צו על
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לקיומה של אפליה  ,מסיבה כלשהי ,חשד עולהששל קבלת תלונה או במקרה 

מיפוי של תהליך נוסף על כך, הנציבות החלה לקדם לאחרונה במקום העבודה. 

 כבסיס, מגוונים כלכלה ענפימו שונים בגדלים בארגונים וקתימצב הגיוון התעס

 ות עבודה על רקע מגדר ולאום. במקומ האפלייה מידת של יזומה לבחינה

שלה רואה הממ .םייבדואפיתוח תשתיות חשמל, ביוב ותחבורה ביישובים  .9

ממשיכה ביישום  היא , ועל כןחשיבות רבה בפיתוח תשתיות במגזר הבדואי

 ושל התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב

החליטה  9119בינואר  .לפיתוח ולהעצמה של היישובים הבדואיים בצפון התכנית

הממשלה להשהות את המשך קידום החוק שנועד ליצור מתווה כולל להסדרת 

ההתיישבות. בינתיים, נעשה תהליך תכנון כולל של חלופות להתיישבות של 

 הבדואים החיים כיום ביישובים שאינם מוכרים על ידי המדינה.

אחרונות חל בשנים ה .המעקב אחר הרפורמה בפנסיית החובה וחיזוק אכיפת .11

שלם יישום מתווה הו 9119בינואר ו ,בשיעור הכיסוי של פנסיית החובה ניכרגידול 

לתוקף  החוק להגברת האכיפה של דיני העבודהכניסת  שיעורי ההפקדות.הגדלת 

  סיפקה חיזוק משמעותי לכלי האכיפה של פנסיית החובה. 9119ביוני 

טיב יותר עם עובדים יכך שתשינוי מערכת הטבות המס על החיסכון הפנסיוני  .11

הממשלה רואה חשיבות בפישוט החוק המגדיר את הטבות המס  .מוךבשכר נ

לטובת החיסכון הפנסיוני ובבחינת התפלגות ההטבות בין קבוצות שונות 

ידי  שינויים במערכת הטבות המס על החיסכון הפנסיוני נבחנים על באוכלוסייה.

ק את ההתאמה בין תמהיל ההשקעות לחז מאמץ ם, קיילכך האוצר. נוסף משרד

 .באמצעות פתיחת מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמית למאפייני החוסכים

 נכות קצבת המקבלים היקף לצמצום יותראקטיבית -פרוהבטחת מדיניות  .12

אנשים עם  של םשילוב נושא .מוגבלות עם אנשים של העבודה יכולות ולניצול

 המוגבלות בחברה ובשוק העבודה זוכה לתשומת לב רבה במדיניות הממשל

התפתחויות חשובות ביצירת התנאים והתשתיות  חלו, לראיהו ,בשנים האחרונות

להעסקת אנשים עם מוגבלות  מינימליתמכסה קביעת לקידום תעסוקה: 

הקמת רשת מרכזים למעסיקים מגזר הציבורי והפרטי; בחברות בבארגונים ו

במפעלים  רפורמהוולאנשים עם מוגבלות לסיוע בשילוב מוצלח בתעסוקה; 

  שישמשו גשר לתעסוקה בשוק הפתוח. מוגנים )כעת מפעלים מקדמי תעסוקה( כדי 
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 אשר ממעסיקים היתרים שלילתלו זרים עובדים להבאת קריטריונים קביעת .13

רואה חשיבות בצמצום מספר  ישראל .מינימליים עבודה תנאי מספקים אינם

ך עידוד תעסוקת ישראלים ובחינת העובדים הזרים בענפי הבניין והחקלאות, תו

 לחיזוק העיקריות האסטרטגיות אחת. הייצור מתהליך חלקים למיכון האפשרות

קידום צעדים א יהרכי המשק להיקף גיוס העובדים הזרים וההתאמה בין צ

כלים כמו ים זרים שלא לצורך, באמצעות להפחתת הכדאיות של הבאת עובד

-הסכמים בילטרליים, אשר מונעים רווח עודף של גורמי התיווך הפרטיים, וכן על

עם זאת, שורה של החלטות י על מעסיקי עובדים זרים. ידי הטלת מיסוי ייחוד

ממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות הביאו להגדלה של מכסות העובדים הזרים 

 קלאות.  בענפי הבינוי והח

 המלצה .יםפני העסקת עובדים זר מתן עדיפות להעסקת עובדים פלסטינים על .14

. בארבע השנים האחרונות גדל פי שניים מספר זו תואמת את מדיניות הממשלה

אלף. בענף  29-הוא הגיע לכ 9119נת ובש, הישראלי במשקעובדים ההפלסטינים 

-לכ 9119בתחילת שנת  2.1%-כעלה שיעור העובדים הפלסטינים מ ,למשל ,הבינוי

 . 9119בסוף שנת  13.1%

 דמי גביית את לצמצם כדי זרים עובדים לגיוס בילטרליים הסכמים דוםקי .15

 זרים עובדים גיוס של מדיניות האחרונות בשנים מקדמת ישראל ממשלת .התיווך

 בשיתוף הסכמים אותם לביצוע עדיפות מתן תוך, בילטרליים הסכמים באמצעות

: ןמפורטים להלהצעדים שננקטו ן (. חלק מIOM)לאומי -הביןארגון ההגירה 

ת והסכם עם ממשלת תאילנד להבאת עובדים בענף החקלאות; הסכם עם ממשל

והסכם בתהליכי גיבוש  ,להבאת עובדים בענף הבנייה ה, מולדובה ורומניבולגריה

 עובדים להבאתלנקה ונפאל -ממשלות סרי עם פיילוט הסכם ;עם ממשלת סין

בתחום  הבילטרליים ההסכמים השפעות על ראשון מחקר. הסיעוד בתחום זרים

החקלאות והבניין מצא כי בעקבות ההסכמים חלה ירידה חדה בסכום הכסף 

שמוציא עובד המבקש להגיע לישראל. ירידה זו מהווה אינדיקציה ראשונית 

 .גביית דמי תיווך בלתי חוקייםבשל ממש לצמצום 

אין שינוי במדיניות ממשלת ישראל. מהגרי  .קבע הייתלשקליטת מהגרי עבודה  .16

להיות  תכך ששהייתם מיועד, ומוגבלת עבודה מגיעים לישראל לתקופה קצרה

לתושבות  מסלוללכשעצמה  מהווה אינה זר. עצם ההגעה לישראל כעובד תזמני

 או לאזרחות. 
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 : חיזוק היכולות הרגולטוריות 0פרק 

 העבודה לאכיפה אפקטיבית יותר של חוקי 

 0המלצה 

Invest in regulatory capacity and effectively enforce labor laws, including minimum 

wage legislation and employment conditions for Israeli and non-Israeli workers, 

this would require increased resources for the labor inspectors and the labor courts. 

להשקיע בחיזוק היכולות הרגולטוריות לאכיפה אפקטיבית יותר של חוקי העבודה, 

ובכלל זאת החקיקה בנושא שכר מינימום ותנאי העסקה לעובדים ישראלים ולא 

ישראלים. כל אלה מצריכים הגדלה של המשאבים המוקצים לפקחי עבודה ולבתי הדין 

 לעבודה.

             

פועלת לחיזוק היכולת של הרשויות לאכוף את חוקי העבודה באופן הממשלה 

של העובדים בפרט של כלל העובדים במשק ו בפועל העבודה תנאי ולשיפור יביאפקט

  .ךבשכר נמו

  :יפורטו להלן 9111שנת  מאזקטו שננ העיקריים צעדיםה

  9119נכנס לתוקף בחודש יוני החוק  .ודההעב דיניהחוק להגברת האכיפה של, 

מאפשר לנקוט  . החוקלהגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה במטרה

פלילית במקרים של הפרות קלות של חוקי  באכיפה במקום רקצ הליך מנהלי

 שכדי נציין. וסדרתיים בוטים במפירים הפליליתהעבודה ולמקד את האכיפה 

מנהל  החל, מתוקנותההפרות אכן  מנהליות התראות מתן לאחר האם לבחון

 מעסיקים אצל תחוזרו תוביקור לבצע ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה

 חקירה תיקי 132נפתחו  זה. מאז הפעלת נוהל עבודה חוקי הוראות שהפרו

 אה מביקורת חוזרת.כתוצ

 החלטה יישום .ההסדרה והאכיפה ִמנהלל אדם חוכ תקני 121 של תוספת 

משרות  999 הוא ההחלטה יישוםמשרות לאחר ה מספרש כך 9119מינואר 

 ישלאים. כיום תקנים מ 977הכול -ךשהן בס ,משרות חלקיות 112-מלאות ו
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ות במדינ הקיים היחס על עדיף יחס, עובדים 11,111 לכל אחת פיקוח משרת

ואופן  האכיפה בחינה של תהליכי מבצעהמינהל נציין שמפותחות רבות. 

 .מבקר המדינהח לרבות תיקון הליקויים שנמצאו בדושיפורם, 

 הגדלת היקף התקנים המוקצים לאכיפה ו להגברת האכיפההחדש  יישום החוק 

 מגמה. 1עולה מלוח כפי ש ,אכיפה של עיקרייםלידי ביטוי במדדים  ואכבר ב

, על פי ייםהליכים פלילוהצמצום במנהליים הגידול בהליכים  יאה בולטת

 העקרון שהתווה החוק להגברת האכיפה.

 לאכיפה של חוקי העבודה עיקריים: מדדים 1לוח 

  אחריות פלילית על  הטיל החוק .2112חוק העסקת קבלני כוח אדם תוקן בשנת

שירות בתחומי האבטחה  קבלןממי ששוכר שירותים מקבלן כוח אדם או 

ההסדרה והאכיפה. בכך הטיל  ִמנהלעסקי וללא רישיון מ לצורך ,והניקיון

כפי שנעשה בחוק  –המחוקק אחריות לא רק על הקבלן אלא גם על המשתמש 

 בלילמגר את התופעה של חברות הפועלות בשוק  כדי, וזאת כיפההגברת האל

, בשנת הפועלות בתחוםהחברות  811וכפועל יוצא אינן מפוקחות. מתוך  רישיון

 139חברות, מתוכן  911 שלאכיפה חקירה מנהלית הו הסדרהה ִמנהלניהל  ,9119

 ניקיון.  האבטחה והקבלני שירות בתחומי השמירה,  שלחקירות 

  משרד  .להגנה על עובדים המועסקים דרך קבלני שירות נוספותפעולות

להקנות  ןאכיפה שמטרתהפועל להתקנת תקנות מכוח החוק להגברת  הכלכלה

 רובד בקרה נוסף לשמירה על זכויותיהם של עובדים:

מרכיבים את הנועדו לקבוע את הרכיבים אשר תקנות  – תקנות ערך שעה -

ערך שעת העבודה ואת ערך שעת העבודה לעובד קבלן בחוזים שבין מזמיני 

שירות לבין קבלני שירות בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה. 

 שנה
תיקים 
 שנפתחו

תיקים 
 שנסגרו

התראות 
בהליך 
 פלילי

כתבי 
 אישום

קנסות 
 פליליים

התראות 
 ִמנהליות

עיצומים 
 כספיים

9111 1,118 1,131 782 981 119 ---- ---- 

9119 1,991 1,972 111 79 121 7,771 

עיצומים  319
בסכום של 
11,127,211 ₪  
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זאת על מנת לצמצם את התופעה של מכרזי הפסד שהובילו לפגיעה בזכויות 

  .העובדים

אשר מוסמך  ודק שכרמגדירות פעולות של בהתקנות  – תקנות בודקי שכר -

בעת הצורך על  עובדים ומתריעשל תשלומי השכר לבדיקות תקופתיות עורך 

 .עמידה בדרישות החוק בעניין-אי

  בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד הכלכלה שיתוף במידעהחיזוק 

שיתוף הפעולה עתיד להתרחש בשני להגביר את אכיפת חוקי העבודה. כדי

נועד לבסס מדיניות אכיפה כלפי ענפי שאפיקים: הראשון הוא אפיק מקרו 

עבודה שונים במשק לפי קריטריונים שונים. באפיק זה התחילה עבודה עם 

מחלקת המחקר של המוסד לביטוח לאומי. האפיק השני  הוא אפיק מיקרו, 

 את זכויות עובדיהם. המפרים קיםמעסילקבל מידע על  ִמנהלדרכו מבקש הו

 .בשלבי גיבושאפיק זה מצוי כעת 

 בניתוח  תסקועאשר  נהל ההסדרה והאכיפהיחידת מחקר בִמ של  ההקמה החלה

בידי האגפים השונים במשרד הכלכלה ובידי גורמי חוץ  המצוייםהנתונים 

 לעיצוב מדיניות אכיפה מבוססת נתונים.  תסייעמו

נוסף על צעדים אלה, נציין מספר מאמצים ייעודיים להגברת האכיפה בקרב עובדים 

 זרים ומעסיקיהם: 

  ייזוםהתפתחות חשובה שתורמת לאפשרות של עובדים זרים להגיש תלונות היא 

סכמים בילטרליים והרחבתם. במסגרת ההסכמים מוסדרת מתכונת הגשת ה

נות מועברות לגורם הממשלתי לקו חם בשפתם. התלו העובדים ל ידיתלונות ע

, משרד הכלכלה, במשרד הפנים המוסמך לטפל בהן )רשות האוכלוסין וההגירה

, העובדים שמגיעים לאחר שעברו על כך נוסףמשטרת ישראל( לצורך טיפול. 

ולאפשרות ( מודעים יותר לזכויות שלהם האוריינטציבחו"ל תהליך הסברה )

וגובשו נהלים יותר גם מתכונת בירור התלונות מסודרת  .ונן על הפרתןלהתל

 .המאפשרים יותר סנכרון והעברת מידע בין הרשויות

  האחריות  הכלכלה במשרד נהל ההסדרה והאכיפהִמ הועברה ל 9111ביוני

מועד מ זרים.האוכלוסיית העובדים  בקרב חוקי עבודהה פלילית של רוב לאכיפ

שיתוף פעולה עם בזה תחום בלבניית מערך אכיפה  נהלִמ ִקבלת האחריות פעל ה

 .ויות עובדים זריםהממונה על זכ עםרשות ההגירה במשרד הפנים ו
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 :יוצגו להלן התפתחויות מרכזיותשתי   

אוכלוסיית העובדים אכיפה בקרב המוקצות ל הייעודיותמספר המשרות  -

תקנים  11-ל 9119( בשנת מאוישים 11) מלאים תקנים 11-הזרים גדל מ

בשנת ( מאוישים 13)במשרה חלקית תקנים  91-ו (מאוישים 97) מלאים

9113. 

עובדים  211חקירות הנוגעות לעניינם של  ִמנהלביצע ה 9111שנת במהלך  -

בה ש, 9119תיקים. במהלך שנת  911-זרים, והסתיימו הליכי החקירה ב

י פתיחה וסגירה של שיטת עבודה של יעד והטמיעהתייעל אגף האכיפה 

עובדים והסתיימו הליכי  211-תיקים, בוצעו חקירות בתיקים הנוגעים ל

 .תיקים 711-חקירה ב

 ובכלל זה להטלת לאכיפה פלילית ממשיכה לפעול רשות האוכלוסין וההגירה ,

בגין הפרות של  האיסור להעסיק עובד זר ללא היתר כדין או קנסות ִמנהליים 

כן  .העבודה של העובד ןרישיובניגוד לתנאי ההיתר שניתן למעסיק או לתנאי 

עסיק לספק מגורים הולמים וביטוח רפואי מהחובת  לאכיפת תפועלת הרשו

  כדין.

 גיבוש נוהל ב ממשיכה בעבודה במשרד הכלכלה זכויות עובדים זרים על הממונה

פתיחת הליך אזרחי להן להצטרפות הממונה להליכי תביעה אזרחיים והן עבודה 

הליכים מקדמיים  מקודמים אך הנוהל טרם גובש הממונה. ל ידייזום ע

הליכי  הממונה פועלת לשכלולכך, לנוסף . זוהנדרשים לקראת מימוש סמכות 

 יביאוברורים אשר  נהלים ולקביעת מעסיקיהם וביןזרים  יםבין עובד הגישור

 הממונה ידי על התלונות בירור בהליך גם שיפור חל. זה הליךבלייעול השימוש 

לבין רשויות  נההתקשורת בי חיזוקגיבוש נוהל פנימי שהוביל ל באמצעות

. הממונה פועלת לגיבוש נוהל דומה לבירור הטיפול האכיפה במשרד הכלכלה

 במשרד הפנים.  רשות ההגירהל ומ בתלונות
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 ישירותי ההכוון התעסוקתשל יכולות ה: חיזוק 5פרק 

 אפקטיבית פעילה מדיניות של והרחבה ,וההכשרה

 העבודה בשוק

 5המלצה 

Invest more in the capacity of employment and training services, and the expansion 

of effective active labour market policies. Requirements for the extension of the 

Wisconsin Program include: a clear allocation in roles for public and private 

employment services; competition within markets; and a profiling system which 

allows differentiating fee payments to providers in line with client needs.  

ות פעילה של מדיני ובהרחבה ,וההכשרה תילהשקיע יותר בשירותי ההכוון התעסוק

הקצאת  :כוללות ויסקונסין תכנית להארכת הדרישותאפקטיבית בשוק העבודה. 

תפקידים ברורה בין שירותי תעסוקה פרטיים וציבוריים; תחרות בתוך השווקים; 

מערכת ליצירת פרופיל המאפשרת תשלומים דיפרנציאליים לספקים לפי צורכי 

 . הלקוחות

             

. הרחבת ום של ממשלת ישראלסדר הי במרכז מדתמדיניות פעילה בשוק העבודה עו

לאוכלוסיות עם שיעור השתתפות נמוך בשוק  בנוגעהמדיניות הפעילה נעשית במיוחד 

  .כמו האוכלוסייה הערבית, החרדית והאוכלוסייה המּוּכרת לשירותי הרווחההעבודה, 

להרחיב את המדיניות הפעילה בשוק  כדי שננקטו העיקריים םלהלן פירוט הצעדי

 העבודה.

 משרדיוזמות של  – ההשתתפות בשוק העבודהמאמצים כלליים לחיזוק 

 הכלכלה

 התעסוקה שירות

  בשלוש השנים האחרונות פעל שירות התעסוקה להרחבת סל השירותים שהוא

לאזרחים הפוקדים אותו, תוך מיקוד בסיוע לתובעי קצבאות הבטחת  מעניק

 הכנסה. 
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  התעסוקה בהפעלת תכנית פילוט בשם "מעגלי החל שירות  9119בשנת

קה", אשר במסגרתה מופעל מבחן תעסוקה אפקטיבי יותר וניתנים כלים תעסו

לשילוב בעבודה, וזאת ביחס לתובעי הבטחת הכנסה חדשים )זרם הנכנסים 

 למערכת הקצבאות(.

  מליון  3.3-אנשים )בעלות שנתית של כ 1,311-כזו השתתפו בתכנית  9119בשנת

הופעלה התכנית נבחרו  בהןשלשכות תעסוקה. הלשכות  13-(, והיא הופעלה ב₪

 וכלוסיות. כך שיינתן ייצוג למגוון א

  לאחר עשרה ממצאי מחקר ההערכה המלווה את התכנית מראים, בין היתר, כי

לעומת קבוצת בקרב משתתפי התכנית שיעור ההשמה גבוה  חודשי הפעלה

 הביקורת. 

 ביחס להמלצת ה, יצוין לצד זאת-OECD בדבר תכניותWelfare to Work , לא  כי

 חל שינוי ולא מופעלת תכנית ארצית לשילוב בעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה.

 הכשרה מקצועית

 חלק להסבשנועדה  9111 שנתמ ההחלטה מימוש היא חשובה התפתחות 

 ".אישיים"שוברים  באמצעות להכשרה מקצועית הכשרה למימון מהתקציב

 בכל עבודה לדורשי מקצועית הכשרה של חלקי למימון התחייבות מהווה השובר

 להרחיב כדיהכשרה מותאמת לצורכי הפרט.  מאפשר הואו ,מוכר לימודים מוסד

נוהל חדש המאפשר למגוון רחב יותר  9111פורסם בשנת  לשוברים, הנגישות את

כמו כן,  ון.ההכוגופים להפנות לקבלת שובר להכשרה מקצועית, כמו מרכזי  של

 מקבלי מספרהורחב מגוון המקצועות שבהם ניתן לקבל הכשרה. בהתאם, 

 במגזר 1,191 מתוכם, 9119 בשנת 9,181-ל 9111 בשנת 1,931 -מ גדל השוברים

 . ₪מיליון  93עומד על  9113ת התקציב לשנ .החרדי במגזר 993-ו המיעוטים

  חניכות((apprenticeship בין המשלב כלי להכשרה מקצועית  היא למבוגרים

בשנים האחרונות גובר העניין בעולם הכשרה מעשית. לבין לימודים עיוניים 

האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה וג'וינט  מפתחים ועל בסיס .בכלי זה

 מסלול הכשרה מקצועית המשלב הכשרההכוללת תבת תכנית פיילוט -ישראל

או  ובדיםשאינם עויותר  18היעד הוא בני  לצד עבודה אצל מעסיק. קהל עיונית

 יקבל חניך כלהתכנית,  במסגרת. זמן לאורךבעבודות שאינן מקצועיות  עובדיםש
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כשרה הב ישולבומכן  לאחר. חודשייםעד  חודש של תקופהל עיונית הכשרה

 באמצעות במקום העבודה תמיומנויורכישת ל בשבועימים  1-9 גם העיונית

 לעבור יידרש החניך ובסיומה כשנה הוא התכנית משך. רשכ קבלת תוך, חונך

להשתלב כעובד במשרה מלאה באותו יוכל ו ,לקבלת תעודה הסמכה בחינות

מקום עבודה. במסגרת התכנית יקבל המעסיק תשלום חלקי עבור שכר החניך 

 בחינות ההסמכה. את בהצלחה אם החניך יעבור מענק הצלחה כן ושכר החונך, ו

 המופעלת  ילוט הוא "תכנית קידום"יבשלבי יישום במסגרת פ כיוון נוסף שנמצא

 תבת בשותפות עם משרד הכלכלה והביטוח הלאומי.-ג'וינט ישראלעל ידי 

 93-91בני עובדים להזדמנויות יצור יותר לסיון יתכנית מתמקדת בנה

תפקידם. הרוויח יותר ולהתקדם בל ,שכר נמוךהמרוויחים  ,מאוכלוסיות שונות

בפעילויות  משתלב הואנית אישית ותכלכל משתתף ת נבני ,התכניתבמסגרת 

 9119שנת ב. מעריך את התכנית ברוקדייל-ג'וינט-מכון מאיירס. צתיותקבו

יחל פיילוט בקרוב . איש 931-כבה ישתתפו  9113ובשנת איש  111-כבה השתתפו 

אשר במסגרתו תעשה הערכה בשיטת  של עובדים בשכר נמוךנוסף לקידום 

 . הביטוח הלאומיהשכר של בצי ומתוך ק "הקצאה מקרית". המדגם ייבחר

 ההשקעות מרכז

 לכך  דוגמה .בתעסוקה ישירותאשר תומכים  שונים תמיכה כלי מפעיל מרכזה

לעידוד  מיועדיםה מענקים הניתנים לחברות במסגרת מסלולי התעסוקהה היא

"מיוחדות" )מיעוטים, הציבור החרדי ובעלי  תעסוקה בקרב אוכלוסיות

סבסוד המענקים נועדו ל .אפיינות בשיעורי תעסוקה נמוכיםתמוגבלויות( המ

הורחב משמעותית  אלה למסלולים התקציב חלק מעלות השכר על ידי המדינה.

 בהמשך אלה אוכלוסיות עבור חדשות תכניות על נדווח בשנים האחרונות ואנו

   .הפרק

 החוק לעידוד השקעות הון הוא ,ן עקיףתעסוקה באופ, המעודד כלי נוסף 

מעניק הטבות לחברות אשר מקימות או מרחיבות מפעל באזורי תעשייה ה

. יש לציין כי להרחבת הזדמנויות התעסוקה, ובכך תורמות הנמצאים בפריפריה

מענקים מסוימים מותנים בגיוס מסיבי של עובדים, כדוגמת המענק שניתן 

עובדים  1,311-החברה לקלוט כהתחייבה במסגרתו ו, 9119נטל בשנת לחברת אי

הרחבת התקציב, שונו הקריטריונים נוסף על נוספים במהלך השנים הקרובות. 
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חדשנות  המקדמיםבשוק המקומי ובמפעלים  קדיםהמתמכדי לתמוך במפעלים 

 ליצור הזדמנויות לקידום עובדים בעלי שכר נמוך. כדיעבודה השיפור פריון ל

 ובינוניים םהסוכנות לעסקים קטני

  ובהם לסייע לעסקים קטנים ובינוניים, שמטרתם כלים  מספרהסוכנות מפעילה

קרן הלוואות בערבות מדינה שמסייעת לעסקים לקבל אשראי זול, מערך סניפים 

 וכן ובינוניים קטנים לעסקיםבפריסה ארצית שמספק שירותי ייעוץ עסקי 

 כפי, הערבית האוכלוסייהבקרב  בפרטו, ככלל בפריפריה ייעודיות פעילויות

הסוכנות  השמציע. בשנים האחרונות גדל היקף הסיוע הפרק בהמשךשיפורט 

 .ניכר באופן

 תעשייה אזורי ִמנהל

 לאזורי קרקעות ושיווק קרקעות פיתוח שלאזורי פיתוח פועל לסבסוד  ִמנהל 

 לניתוב להביא תאזורי תעשייה בפריפריה מיועד הקמת. בפריפריה תעשייה

 באזורים והפריון התעסוקה ולהגדלת לפריפריה הארץ ממרכז לעובדים ביקושה

נעשה בקרבת יישובי אוכלוסיות מיעוטים  ִמנהלה מפעילות נרחב היקף. אלה

 .הפרק בהמשך שיפורטכפי  ,הארץ צפוןבבדרום ו

 הוריות -תכנית מיוחדת למשפחות חד

בשנים  ₪מיליון  111-להקצאת כ 9121אישרה הממשלה את החלטה מס'  9119בשנת 

הוריות הנתמכות על ידי המוסד לביטוח לאומי, -לצורך סיוע למשפחות חד 9111-9119

לעידוד השתלבותן בשוק העבודה, להגדלת היקפי המשרות ולקידום בעבודה. זאת 

 הטבות שכבר התקיימו באותה העת. לנוסף 

במעונות יום,  הילדיםמסייע במימון שהיית הפעילות, משרד הכלכלה במסגרת 

מציע סיוע במימון  הואמשפחתונים וצהרונים, מוכרים ושאינם מוכרים. כמו כן 

רי עזר מסגרות הפועלות מחוץ לשעות החינוך הפורמליות, כגון שמרטפות, חוגים, שיעו

  .וחופשת הקיץ במהלך החגיםוקייטנות 

המשרד מממן שוברים להכשרה מקצועית במסגרת תכנית השוברים להורים  ךכל נוסף

המשרד מפעיל,  ,. מלבד תכניות המימון(הוריות-יחידים )כהגדרתם בחוק משפחות חד

תכנית סטרייב להורים יחידים מובטלים להעצמה את באמצעות שירות התעסוקה, 

 ועידוד חזרה למעגל העבודה.
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 הרווחה לשירותי מוכרותה לאוכלוסיות תעסוקה תכניות

 הזדמנויות הרחבת את רהדגישו יותר ויותשירותי הרווחה כפי שצוין בדוח הקודם, 

מסורתי  באופןלמרות ש שירות לקבלת אליהם הפונות הרבות לאוכלוסיות התעסוקה

תכניות  כמהים אלו הורחבו בשנ .מוגבלות עם אנשים לתעסוקת בעיקר והתייחס הם

ים יפריפרילחקלאיים לאזורים  "מעברים"לנשים,  "חילאשת "ובהן מרכזיות 

. נפרט להלן קודמו יוזמות חדשותעניות. נוסף על כך,  למשפחות "תעסוקה לרווחה"ו

 . על הצעדים העיקריים שננקטו

  הסיוע קונסולידציה של שמה דגש על  9119שנת ב שהחלהיוזמה מרכזית

בארבע הערים  יםאזוריתעסוקה  מרכזיארבעה באמצעות הקמת  בתעסוקה

יוקמו שלושה מרכזים  9113-ב .ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע :הגדולות

משרד  )למשל יתוף פעולה עם גורמים נוספים שבהמרכזים מוקמים . נוספים

-הרווחה. כל מרכז אמור לשרת כ אוכלוסיותמיועדים לכלל הם ו (,הכלכלה

 פונים בשנה. 1,111

 9119הגישה את המלצותיה בסוף שנת מלחמה בעוני לעדה הממלכתית והו .

החיים  ילדיםעם  משפחותהוחלט להקים תכנית הוליסטית להדוח בות בעק

 מרכיביהמאחד הוא קידום התעסוקה  ."נושמים לרווחה"תכנית  – בעוני

 .אשלים-פועלת בשיתוף קרן רש"י וג'וינט ישראל של התכנית, והיא יםמרכזיה

 23-ב משפחות 1,111-בחודשים הקרובים ולהקיף כ צפוי להתחיל מהיישו

 .ברחבי הארץ יישובים

 1,311-, כ9119-ב. תיעד מרכזיממשיכים להיות אוכלוסיית  צעירים בסיכון 

 .9111-ב 1,111-כ לעומתבמגוון תכניות קיבלו סיוע בשילוב בעבודה צעירים 

 משרתת וכיום היא חלשים הורחבה מאד  לאייםלאזורים חק "מעברים" תכנית

 משתתפים.  19,111-כ

 "ד מאזומאורחבה ה ,נשים באוכלוסיות חלשותלהמיועדת  ,תכנית "אשת חיל 

 נשים. 1,111-כ בהשתתפותקבוצות  71 מופעלות במסגרתה כיוםו ,9111 שנת

 ס תעסוקתי. ומוטמע התפקיד החדש של ע תכנית "תעסוקה לרווחה" במסגרת"

  יישובים. 91-מחלקות רווחה ב 91-לכ 9111מאז  חבההתכנית הור
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  חסמיםבעלי תכנית "תנופה" למקבלי הבטחת הכנסה יוזמה נוספת חדשה היא 

מרכזי השיקום של משרד הרווחה  ל ידיתעסוקתיים מורכבים. השירות ניתן ע

 111 לכלול דמתעתוהשירותים החברתיים בשיתוף עם שירות התעסוקה, והוא 

 . 9113שנת איש ב

 נמוך ששכרם םעובדי של ההעסקה תנאי שיפור

 עובדי קבלן
 הניקיון בתחוםתנאי ההעסקה של עובדי קבלן  שיפורהעקרוניות בנושא  ההסכמות

 של התיאום ולשכת הממשלה, הכללית העובדים הסתדרות הגיעו שאליהן והשמירה

עוגנו בחקיקה ובהסכמים  ,9119 בשנת( פרטיים)מעסיקים  הכלכליים הארגונים

 העובדים כלל על כעת חלות והןהוצאו צווי הרחבה, בנוגע להסכמות אלה  .קיבוציים

בתחומים כגון  הםשל תנאי העבודה שופרו מכך כתוצאה. והפרטי הציבורי במגזר

שי ובמתן  קרן השתלמות, תוספת לשכר המינימוםהפרשה לאחוזי הפרשה לפנסיה, 

  לחגים.

 מינימוםמקבלי שכר 
צעד רחב יותר שמשפר את תנאי ההעסקה של עובדים ששכרם נמוך ומחזק את 

 9119בסוף שנת שנחתם בעקבות הסכם התמריץ לעבוד הוא העלאת שכר המינימום. 

עוגן לאחר מכן , ולבין הסתדרות העובדים הכללית נשיאות הארגונים העסקייםבין 

ויגיע בתוך שנתיים  ₪ 9,111-מ גבחקיקה, שכר המינימום במשק יועלה במתווה מדור

 .9, כפי שמוצג בלוח . שכר המינימום יעודכן בשלוש פעימות₪ 3,111-ל

 מתוכננות פעימות: המינימום שכר העלאת: 2 לוח

 השכר מועד  
רמה של שכר מה הגידול אחוז

 המינימום בעת החתימה על ההסכם

 8.1  ₪ 9,131 9113אפריל  פעימה ראשונה

 19.9  ₪ 9893  9111יולי  פעימה שנייה

 11.1 ₪ 3,111 9117ינואר  פעימה שלישית

 

והסתדרות העובדים  נשיאות הארגונים העסקייםהחליטו  9113במרץ כי חשוב לציין 

שכר המינימום בהתאם לכך יעלה  .לו פעימה ולהוסיףהכללית לעדכן את ההסכם 

  .ידי הממשלה על. הסכמה חדשה זו עדיין לא אושרה ₪ 3,111-ל 9117בדצמבר 
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 ןהשתתפות שיעורש אוכלוסייה קבוצות עבורמיוחדים  מאמצים

 נמוך העבודה בשוק

 האוכלוסייה הערבית

 שיעור התעסוקה
 באוכלוסייה ונשים גברים בקרב תעסוקהה בשיעור גידול חלהדוח הקודם פרסום  מאז

האוכלוסיות  בין הפערים אך ,תקופה זו מהלךב גידול חל. גם בקרב היהודים הערבית

נשים  משמעותי במיוחד בנקודות אחוז ועוד יותר באחוזים בקרבהגידול  .הצטמצמו

 .1מוצגים בלוח  השינויים. ערביות

 2114-ו 2112בשנים  ,מיןלפי ו מגזר, לפי 25-64בקרב בני  תעסוקהה ישיעור: 3לוח 
  1)באחוזים(

 שינוי בנקודות אחוז 9119 9119 

 יהודים
 1.2 72.1 77.9 נשים
 1.1 89.3 81.2 גברים

 ערבים
 1.2 11.9 92.1 נשים
 1.1 73.9 79.1 גברים

 
 החלטות מרכזיות של הממשלה

כרקע  ,קודמות מרכזיות ותכנית ממשלה החלטות מספר תחילה נתאר בקצרה

 .הקודם הדוח פרסום מאזלהחלטות ולהתפתחויות 

)החלטת ממשלה מס'  המיעוטים במגזר יישובים של כלכלי לפיתוחהחומש  תכנית

הופעלה באחריות כוללת של הרשות משרדית -ןביה התכנית. 9111 שנתב החלה( 1312

)"הרשות  ראש הממשלה רדבמש רקסי'והצ הדרוזי, הערבי המגזר שללפיתוח כלכלי 

 הריכז אבל ארציות תכניות מספר כללהתכנית ה. מיעוטים"(מגזר הלפיתוח כלכלי של 

עמדה  תכנית זולההקצבה . וקה יותרעמ השפעה גלהשי כדי שוביםיי 11-ב האת מאמצי

 . 9119התכנית הסתיימה בשנת  .₪ליון ימ 811-על כ

                                                      
חל שינוי בסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המהווה  9111בסוף שנת   1

לאחר השינויים.   9119בסיס לנתונים. לכן בדוח הנוכחי מוצגים שיעורי התעסוקה משנת 
 השוואה לשנים קודמות היא בעייתית. 
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ית קבוצות בתוך אוכלוסי-שיועדו לתתממשלה התקבלו מספר החלטות  9111שנת ב

 ,9119שנת הסתיימה בלמגזר הדרוזי והצ'רקסי אשר  9811 החלטה מספר :המיעוטים

החלטה , ו9117לאוכלוסייה הבדואית בצפון אשר תוקפה עד לשנת  1911החלטה מספר 

 . 9111אוכלוסייה הבדואית בנגב אשר תוקפה עד לשנת ל 1718 מספר

במסגרתה שהתייחסה לכלל האוכלוסייה, אך  9121התקבלה החלטה מס'  9119בשנת 

החלטה זו התמקדה במיוחד  .הוקצבו סכומים נוספים לטובת האוכלוסייה הערבית

 על נשים ערביות. בדגש עידוד התעסוקה, ום בתח

פרסום קבלו מאז תנוספות שה החלטות עיקריותנוסף על החלטות אלו, נציין בקצרה 

 .הדוח הקודם

שנתית לפיתוח הדרום, -בדבר תכנית רב 9193התקבלה החלטה מס'  9119בספטמבר 

תקציב הכוללת פרק הדן בפיתוח וקידום הרשויות המקומיות של הבדואים בנגב. 

 .9117-9119הפיתוח על פי החלטה זו מתייחס לשנים 

לפיתוח כלכלי במגזר  9113לשנת הממשלה תכנית המשך אישרה  9119בדצמבר 

, ה זו. החלט ₪מיליון  171-בהיקף כספי של כ ,(9113המיעוטים )החלטת ממשלה מס' 

 ההקצאהעיוותים במנגנוני  התמקדה גם בתיקוןבשונה מהחלטות קודמות, 

במספר סעיפים במקום לקבוע סכום תקציב מוחלט, , לדוגמה. לאוכלוסיית המיעוטים

כן, בניגוד -אחוז מוגדר מתוך סך ההקצבה לכלל האוכלוסייה. כמותקציב כ נקבע

  לכלל היישובים.מיועדת לתכנית הקודמת, התכנית החדשה 

היישובים העצמת ללפיתוח ו 9113לשנת הממשלה תכנית המשך אישרה  באותו החודש

ההחלטה מתייחסת למגוון צרכים (. 9119 מס' ים )החלטת ממשלהיהדרוזים והצ'רקס

למרכזי הכוון ולמגוון  במסגרתה מוקצה תקציבחינוכיים, חברתיים ותעסוקתיים. 

 תיירות.  ו עסקים קטנים , כגוןפעילויות לעידוד פיתוח כלכלי

ולעיר  (1773החלטה מס' ) ירושליםמזרח ל ייעודיותהתקבלו החלטות נוסף לכך, 

נושא התעסוקה הוא אחד מהמוקדים המרכזיים  .(1928החלטה מס' ) הערבית טייבה

 . אלה בהחלטות

שהאוכלוסייה הערבית היא בין הקבוצות שנהנות במיוחד מכל תכנית גם יש לציין 

 . םהמיועדת לכלל האוכלוסיות החלשות ולאזורים פריפריליי
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  .יוצגו בהרחבה להלן הערביתהמיועדים לאוכלוסייה  צעדים מרכזיים כמה

 מרכזי הכוון

  ועד לאמצע  ,מרכזים 12השלמת המערך הארצי של מרכזי ההכוון. עד כה הוקמו

שהיו  מרכזיםההעניקו שבעת  9119מרכזים. בשנת  99צפויים לפעול  9113שנת 

-כל שירות הוענק 9119שנת  לסוףועד  ,שאי 9,111-כעת שירות ל הבאותקיימים 

לפי משתתפים פעילים.  11,111-כ במרכזיםהיו  9119 שנת סוףב .איש 91,111

הושמו בעבודה  31%-המשתתפים כ 91,111מערכת המידע של התכנית, מתוך 

על ברוקדייל -ג'וינט-רסמאיי מכון עם הסכם נחתם 9119 בשנת .9119עד סוף 

  מלווה רחב היקף.הערכה עריכת מחקר 

 לנשים ערביותייעודיים צעדים 

  במיוחד כדי  תנאי הזכאות, בהרחבת מספר המקומות והקלה  –מעונות יום

ורטו יפ אלו נושאיםמהסבסוד.  ליהנותלנשים שעובדות במשרה חלקית  לאפשר

 . 9בפרק 

  92-ל 9111קבוצות בשנת  11-)"ריאדיאה"( הורחבה מ "אשת חיל"תכנית 

הן  1,111בתכנית, כיום  המשתתפותנשים  1,111מתוך . 9119קבוצות בשנת 

 ערביות. 

 ( הרחבת קרן ההלוואותmicro finance לעסקים )של נשים ערביות. קרן  קטנים

קרן  ,בין הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הלוואות הוקמה בשותפותה

הלוואות לעומת  1,132-העניקה הקרן כ 9119שנת . במים נוספיםוגור "קורת"

 . 9111בשנת הלוואות שהוענקו  393

 לעודד את  כדיהתקנים לשירות אזרחי לאומי עם מעטפת של שירותים  הורחבו

 711-המעבר לתעסוקה ולהשכלה גבוהה. ההשתתפות בשירות האזרחי הוגדלה ב

בשנים הבאות  נשים., רובם משתתפים 9,911-משתתפים בכל שנה והגיעה ל

 הממשלה.מספר המתנדבים יעלה בהתאם ליעדים שנקבעו בהחלטת 

 מיוחדב, מאמץ מיוחד להרחיב את הפעילות עבור המגזר הבדואי בנגב נעשה 

נפתחו שני קורסים לעידוד יזמות  9119בתחום היזמות העסקית של נשים. בשנת 

ואורגנו עשרה כנסים  בהכנת תכניות עסקיות עסקים 118-ל , ניתן סיועעסקית

 ישובים הבדואים. ימוקמים בעבור העסקים ה
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 תעשייה עתירת ידעשילוב ב

 תכנית חדשה לשילוב אקדמאים במשרד הכלכלה  החלה לפעול 9113 בפברואר

ליווי אישי ומנטורינג, באמצעות  ,טק בתעשייה עתירת הידע-יבתחום ההי

   .שמהההכשרות רכות ומקצועיות וסיוע ב

  מתמקד בסיוע ליוזמות הבמגזר הערבי, טק -להיי מאיץה הוקם 9119בשנת

בשנת  בו הן מוכנות להשקעה ראשונית.שב להביאן למצ, כדיהטכנולוגיבתחום 

  מיזמים. 11נטלו חלק בפעילות של המאיץ  9119

  על הן  ,טק-מאמץ מיוחד לעודד משכילים מהמגזר הערבי להשתלב בהיינעשה

תמיכה בגורמים הפועלים כמתווכים או הן על ידי ידי מימון משרות מתמחים ו

 כמתכללים. 

 משרד בשיתוף ,של מגזר המיעוטים הרשות לפיתוח כלכליהקימה  9119 בשנת 

נוסף על . חדשה טכנולוגית נוער תנועת, תפוח ועמותת והחלל המדע, הטכנולוגיה

 ועמקצ של ברמה מחשב מיומנויות הקנייתעוסקת ב היא, נוער תנועת היותה

 בתחום מקצוע לצעירים מקנהההשתתפות  מחשבים. בתיקון ידעכן ו תיכון בוגר

  בעתיד. העבודה בשוק יותר מתקדמת זינוק נקודת להם תומאפשר נדרש

 מסלול תעסוקה

 חדש המיועד תעסוקה מסלול לפתוחחליט משרד הכלכלה ה 9111 שנת בסוף 

.  ₪יליון מ 13 בו הושקעו 9119בשנת  .י התעשייהבנגב בענפ בדואיםלשילוב 

 . 9119בדואים בשנת  991-כ בעבודהבמסגרת זו שולבו 

 עידוד יזמות עסקית

 הקרן הוקמההערבי מגזרלעסקים ב תייעודיוקמה קרן ההשקעות ה 9111שנת ב . 

במסגרתה , ו₪מיליון  177של כולל בסכום  פרטי-ממשלתיבמימון משותף 

 .9113שנת כל הסכום ינוצל עד סוף  .עסקים שבעההוקמו 

  לפעול  החלה"מרכזי עסקים" של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תכנית

במגזר הערבי מהם  שלושה מרכזים, שישההוקמו במסגרתה . 9111בשנת 

נוספים  םמרכזי שלושהיוקמו  9113בשנת העבודה (. שפרעםבירכא וב ,נצרתב)

 .באקה אל גרביהבסחנין וברהט, במגזר הערבי: ב



 
 21          הרחבה של מדיניות פעילה אפקטיבית בשוק העבודה :2פרק 

 

 המענקיםמסלול חדש במשרד הכלכלה במסגרת  לפתוחהוחלט  9119שנת ב 

יוזמות לתנאים מיוחדים  מעניקהמסלול המדען הראשי.  שמעניקלמיזמים 

 רבות. פעיל וזוכה לפניות מסלול זה . 83% שלמימון ב ,הערבי במגזר

 לפתח  היאו שון במגזר הערבי. מטרתהרא העסקי המאיץנחנך  9119שנת  שלהיב

 בפיתוח החשוביםכל סוגי הסיוע  אתלהם עסקים קטנים ובינוניים ולספק 

 . בקרוב תחל מלאכת האיתור של העסקים הפוטנציאליים.עסקי

 עסקים ופרסום  שילוט ,למיפוי פיילוטל הפעילהחל  והגליל הנגב לפיתוח המשרד

, לאור 9113יישובים ובשנת  3-בהושלם המיפוי  9119בשנת  .קטנים בנגב ובגליל

   יחל מיפוי בכלל הרשויות.    הצלחת הפיילוט,

  על ידי הקמת יחידות  ביישובים ערבייםקידום התיירות מאמצים לנעשים

פסטיבלים  זמים בתחום התיירות וסיוע בשיווקתיירות, סיוע לילעידוד ה

ביישוב  "לילות קסם במדבר"התקיים פסטיבל  9119 למשל, בשנת. ובהפקתם

ביישוב  "פסטיבל הקפה" התקיים 9113ובינואר איש,  1,111-כובו ביקרו לקייה 

מתקיימת ברבים מהיישובים  ופעילות זאיש.  1,311-ובו ביקרו כערערה 

לאחרונה  .ם בדרוםיבדואייישובים בקרב גם פעילות מיוחדת וכוללת הערביים 

זו  לפעילות מיוחד לעידוד התיירות בעיר העתיקה בנצרת. מאמץ עלהוחלט 

 משרדי ממשלה. כמה שותפים 

 יוזמה של הקהילה הבדואית בנגב להקמת חווה הוא קט "ואדי עתיר", פרוי

שעוגנה  תהפרויקט מקבל תמיכה ממשלתימדברית לגידול עדרים וצמחי מרפא. 

יקט פרובהשלב הראשון . 9111מנובמבר  (1219 )החלטה מס' בהחלטת ממשלה

יום במספר כיקט פועל הפרוהוא בתהליך של הרחבה. ועכשיו  9119שנת התחיל ב

גידול עדרי צאן ופיתוח מוצרי בשר וחלב; גידול צמחי מרפא  –תחומים 

חלק מן של . שיווק למדברמדבריים; גידול ירקות מסורתיים האופייניים 

מרכז המבקרים ו אתר תיירות תשמשהחווה נוסף לכך, . החלהמוצרים כבר 

כמרכז חקר לתלמידי תיכון גם המקום ישמש  .9113 שנת יוקם עד סוף

 סטודנטים באקדמיה. לו

 אנרגיית השימוש ב ולפיתוחמית לחקר תחו-מעבדה בין הוארכז החלל בסחנין מ

פיזיקה מתקדמות למחקר ולהדרכה -השמש, ובה מצפה שמש, מעבדות אסטרו

 clean tech -ה בתחום מיזמים בסיס לפיתוחגם  ישמש מרכזהומרכז מבקרים. 
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בשנים הקרובות תורחב ההשקעה  בפרט. המתחדשות והאנרגיות ,בכלל

 לידי שיבואו טכנולוגיים מקצועות שפיתוח הבנה מתוךבמרכז  הממשלתית

 הערבי.  במגזר כלכלי לפיתוח ישמשו פלטפורמה המרכז בפעילות ביטוי

 פיתוח אזורי תעשייה
ובשדרוג של בהקמה  משמעותיים כסף סכומי והושקעתכניות הממשלה  במסגרת

מקודם מאמץ אינטנסיבי  כן, יישובים ערביים. כמו 99-אזורי תעשייה ותעסוקה ב

אזורי התעשייה לא לאור העובדה ש ,אזורים אלוהטמון בהפוטנציאל  למימוש

  התפתחו כתוכנן.

 תשעלהקים שלוש חברות כלכליות והחלטה  9119התקבלה בשנת  כחלק ממאמץ זה

יישובים הבדואיים בלפיתוח אזורי תעשייה  דוגמהנהלות לקידום אזורי תעשייה. ִמ 

משותף לעיריית רהט ולשתי מועצות ה, "עידן הנגב" אזור התעשייה היאבדרום 

ים שונ בגדליםמפעלים  91-כ בו פועליםודונם  9,311 פני יהודיות. אזור זה משתרע על

באזור ם עובדי 1,911העסקת  הוא היעד הסופי. הקמהשונים של  בשלביםהנמצאים 

  .באופן עקיףמקומות עבודה  8,111 הספקתוהתעשייה 

ההקמה המתוכננת של ביטוי במסגרת  ישובים הערביים יקבלינוסף של הכלכלי חיזוק 

 שותפיםיהיו ם הסמוכים להם יהיישובים הערבי .חמישה אזורי תעשייה מרחביים

 וים.ושירותים נללהם וכלו להעניק וי ,מארנונהת הכנסוב, יזכו ניהולל

 מרכזי צעירים לבדואים בנגב

 כתובת מקיפה לצעירים, להפניה ולסיוע בהשתלבות בהשכלה גבוהה הםהמרכזים 

הבדואיים; המרכז מרכזים בכל היישובים מתוכננת הקמת ובפעילות התנדבותית. 

 חורה.ובחודשים הקרובים יוקם המרכז השני ב 9119הראשון הוקם ברהט בשנת 

צעירים השתתפו  111-. למשל, כרבים צעיריםלשירותים כיום המרכז ברהט מספק 

צעירים השתתפו  21-וכ 9119השכלה גבוהה בשנת ב השתלבותהכנה לבסדנאות 

  ית.בקורס הכנה לבחינה הפסיכומטר

 כלכלית לצמיחה נוספות משלימות אסטרטגיות

 הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים מעודדת  .אזורי כלכלי פעולה שיתוף

שיתוף פעולה אזורי בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות כמנוף לצמיחה 

שיתוף הפעולה האזורי יצמיח פרויקטים שיהוו עוגנים כלכליים לאזור  כלכלית.

 כולו. למשל:
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יחידה אסטרטגית לקידום תכנון משותף בין רשויות מקומיות  הקמת -

 בית נטופה. בבקעת 

מיפוי מנופי צמיחה כלכלית בבקעת בית הכרם במסגרת אשכול הרשויות  -

 הוקם בשיתוף משרד הפנים ומכון אלכא למנהיגות וממשל.   אשר האזורי

כחלק  ,תבדגש מיוחד על האוכלוסייה הערבי ,תהליך זיהוי מנועי צמיחה -

בהמשך תפותח תכנית יישום  .צפוןבהערכת מצב כלכלית מתהליך 

שיתוף פעולה בין הרשות לפיתוח באסטרטגית לפיתוח מנועי צמיחה בצפון 

 ומשרד הכלכלה.   של מגזר המיעוטיםכלכלי 

 של הרשויות  עיקריקושי  .סיוע לרשויות מקומיות בקבלת תמיכות מהממשלה

ל ידי הוא במיצוי מלוא הפוטנציאל של התכניות הממשלתיות המפורסמות ע

הרשות פרסמה  9119שנת נוספים רבים. ב סמךגופי על ידי משרדי הממשלה ו

שירותי ייעוץ וסיוע לרשויות למתן מכרז  של מגזר המיעוטיםכלכלי  לפיתוח

במגזר הערבי בהגשת בקשות לקבלת תמיכות. הסיוע יכלול הדרכות והקמת 

 צוותי עבודה ברשויות. 

 האוכלוסייה החרדית
 שיעורי התעסוקה

 ,נשיםגברים ו בקרבמשמעותי בתעסוקה  גידול ניכרהדוח הקודם פרסום  מאז

של  חלופיניתוח (.     9והפערים לעומת כלל האוכלוסייה היהודית הצטמצמו )ראו לוח   

 והתבסס עלהמוסד ביטוח לאומי ידי  שנערך על ,םהמגמות בתעסוקה בקרב החרדי

  חרדים. תעסוקתבעל המשך הגידול אף הוא מצביע  ,נתונים מנהליים

 של חרדיםהגדרה ה שעליו מבוססים נתונים אלו, ח אדםובסקר ככי יש לציין גם 

מבוססת על מוסד הלימודים האחרון. בהתאם לכך, גברים חרדים אשר יצאו 

מוגדרים חרדים ולכן כאשר הם משתלבים בעבודה הם אינם ללימודים אקדמאיים 

עבודת  נערכה בשנה החולפת ,ההגדרהאת לטייב כדי לא נכללים באוכלוסיית היעד. 

לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד ההכלכלה, מטה בהשתתפות נציגי משרד 

 .בהמשך התקיים דיון אצל מנכ"לית משרד האוצר. האוצר, ביטוח לאומי ובנק ישראל

סוכם עם הלשכה  . בעקבות זאת,בעיוות זה הצורך לטפלנידונה הסוגיה ובדיון 

קה כי מעתה אדם יוגדר חרדי אם הוא למד במהלך חייו במוסד המרכזית לסטטיסטי

 חרדי, גם אם מקום לימודיו האחרון היה מוסד אקדמי.
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, בשנים מיןלפי ו קבוצת אוכלוסייה, לפי 64-25בקרב בני התעסוקה  י: שיעור4לוח 
  2)באחוזים( 2114-ו 2112

 שינוי בנקודות אחוז 9119 9119 
 כלל היהודים

 1.2 72.1 77.9 נשים
 1.1 89.3 81.2 גברים

 חרדים
 3.9 71.8 13.9 נשים
 9.1 93.9 91.9 גברים

 

 בנטל השוויוןבמסגרת חוק  יםשינוי
להם לדחות את  האפשר אשר החרדית האוכלוסייה של הפטורים במערכת שינוי חל

קבע  9119שירותם הצבאי כל עוד שהם נשארים במסגרת לימודים בישיבה. בפברואר 

הוקמה ועדה  9111בשנת חוקי. לאור החלטה זו,  אינוכי הסדר זה  המשפט בית

 אושר 9119 במרץ. הנושא את שיסדיר חוקנסח הצעת ל האשר מטרתה הייתמיוחדת 

   .החוק

צעירים חרדים להיא לאפשר של מתווה הגיוס החדש אחת ממטרותיו העיקריות 

בעת  98-99בני מי שהיו . זאתולעודדם לעשות  ,לצאת לשוק העבודה בגיל צעיר יחסית

מחויב יהיה ניכר  , אחוזיותר צעיריםה. בגילים שירות צבאיקיבלו פטור מהחוק אישור 

 לימודיםלהמשיך ב כדימשירות פטור והשאר יקבלו בגיוס לצבא או לשירות האזרחי 

  .בישיבה

 יישוםל עד, פותתקו שלושי פנ על הנפרסים שלביםמספר ובו  הדרגתי הואחוק ה יישום

  .9191מלא בשנת 

 שננקטו צעדים מרכזיים
הממשלה ממשיכה לפעול  ,כצעד משלים למדיניות הממשלה לעידוד יציאה לעבודה

ננקטו צעדים  פרסום הדוח הקודםמאז בת הסיוע ליציאה לעבודה. לקידום ולהרח

  .נוספים כדי לקדם את השתלבותם של החרדים בשוק העבודה

                                                      
ה חל שינוי בסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המהוו 9111בסוף שנת   2

לאחר השינויים.   9119בסיס לנתונים. לכן בדוח הנוכחי מוצגים שיעורי התעסוקה משנת 
 השוואה לשנים קודמות היא בעייתית.
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  לטובת  שנים לחמש ₪ מיליון 311-כמסגרת תקציבית של הוחלט על  9111בשנת

הרוח ובדפוסי ההתנהגות  בהלך שינויל תורמים להא צעדים. תעסוקה עידוד

 לימודיםלו מקצועית הכשרהלהחרדי בכל הנוגע לתעסוקה,  ציבורקרב ב

 אקדמיים. 

  גדל  ;מספר צעדים כלליים שהגבירו הכדאיות של השתלבות בעבודהננקטו

והסבסוד  יצעהגדל הו ,בפרט נשיםבקרב ו כלל האוכלוסייהקרב ב מענק העבודה

במערך ו קצבאות הילדיםגובה קיצוץ בחל  לצד זאת. מסגרות לגיל הרךשל 

  .9על צעדים אלה נרחיב בפרק הקצבאות והתמיכות שאינן מותנות בעבודה. 

  הוקמו  9119-9111בשנים הכוון לאוכלוסייה החרדית. המערך מרכזי חיזוק

הדרגתי הוחלט על מעבר  9119. בשנת בהיקף פעילות מצומצם מרכזים שישה

שני מרכזים נוספים הרחבת הפעילות בהם. על של המרכזים לחסות הממשלה ו

 ,9119ובמרץ  9111בספטמבר החלו לפעול במתכונת מלאה בירושלים ובבני ברק 

כיום פועלים  .נוספיםעל הקמת שני מרכזים הוחלט  9111בשנת . בהתאמה

  בשנה. משתתפים פעילים 13,811-כ המשרתיםמרכזים  עשרה

 הפעיליםהמשתתפים , אחוז ההשמה מתוך כלל 3 כפי שניתן לראות בלוח 

. אחוז ההשמה מתוך המשתתפים 93%-עומד על כ 9119במרכזי ההכוון בשנת 

. מעבר לזה, מתבצע כיום מחקר הערכה 19%-החדשים גבוה יותר ועומד על כ

 .פורסמוהמחקר טרם ממצאי עורי השמה גבוהים יותר. אשר מצביע על שי

 2114ההשמה,  אחוז: מספר המשתתפים במרכזי ההכוון ו5לוח 

 הכול-ךס נשים גברים 

 13,818 8,273 1,811 משתתפים פעילים 

 8,291 9,329 9,192 מתוכם חדשים

 99.2 99.9 93.8 פעיליםהמשתתפים ה בקרב השמה אחוז

 19.1 11.7 11.9 המשתתפים החדשים בקרבהשמה  אחוז

  98-99בגיל לחרדים ( ")"הלכה ומעשה מיוחדים מרכזי הכוון ארבעההקמת 

שקיבלו פטור משירות צבאי1אזרחי במסגרת החוק החדש להגברת השוויון 

שירות אזרחי. המכרז להקמת המרכזים הסתיים באו  שירתו בצבאשבנטל או 

. מרכזים אלו יפעלו לפי מודל תקצוב חדש של 9113יחלו לפעול במהלך שנת ם וה
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שם והתמדה יתוגמלו על השמה, רמת שכר של המוו תשלום לפי תוצאות

לכלים שבהם נעשה נוסף , כלים נוספיםיעמדו לרשותם בעבודה. במרכזים 

על כמו תמריצים למשתתפים הכוללים מענק  שימוש במרכזי ההכוון האחרים,

 התמדה בעבודה.  

 ן לסטודנטים מ תמיכה למתן המסלול הוא חרדים תעסוקת לעידוד נוסף מסלול

לימודי  במסלול מכן ולאחר טכנולוגית במכינה לומדים אשר, החרדי המגזר

 אשר באוכלוסייה מדובר. הכלכלה משרד ידי על שהוכרו במכללות הנדסאות

 את להגדיל היא התכנית מטרת. ליבה לימודי ללא תורניים למדה לימודים

 בשוק ולהשתלב בהצלחה לימודיהם את לסיים של הסטודנטים סיכוייהם

. נלוות עלויותלרבות , הלימוד הוצאות של מלא מימון כוללת התכנית .העבודה

 להכשרה הממשלתי המכון ביוזמת 9111 בשנתלפעול  החלה התכנית

 ובמדע, ומאז התרחבה מדי שנה. בטכנולוגיה

  מתגבשת כיום בהייטק חרדיםגברים ונשים ת עידוד העסקלנוספת תכנית ,

 התעשייה.ן חברות מ בשיתוף

 בתעסוקה חדשים עולים שילוב
 ם מכל ארצות המוצא.עולינעשים מאמצים לקידום התעסוקה של 

 מרכזי תעסוקה להשמת עולים ותושבים  17ובה  רשתשל  הוהפעל ההקמ

בסמוך למרחבים ולסניפים של  9119 שנת במהלך. המרכזים נפתחו חוזרים

המרכזים את  בעבר. מרכזים שפעלושישה  במקום ,משרד העלייה והקליטה

עד כה  מודל של תשלום לפי תוצאות. אדם מקצועיות על פיחברות כוח מפעילות 

 . מתקדמים בשלביםנמצאים נוספים  777-איש ו 191-כ בעבודה הושמו

 9993משרדי, התקבלה החלטת ממשלה מספר -על בסיס עבודת צוות בין 

לקליטת עולים במקצועם בנושא הסרת חסמים רגולטוריים  9119מנובמבר 

לעולים שעדיין שוהים בחו"ל לקדם את שר פי ההחלטה יתאפ-על .הקודם

חסמים הנוגעים  הסרתותקודם , טרם עלייתם שלהם הכרה במקצועההסדרת 

 חדדגש מיושילוב בשירות המדינה. להכרה בניסיון המקצועי הנצבר וללרישוי, 

 מקצועות הבריאות.על  מושם



 
 27          הרחבה של מדיניות פעילה אפקטיבית בשוק העבודה :2פרק 

 

 בזיהוי . התכנית מתמקדת עידוד עלייה תעסוקתיתל "9111עלייה " תכנית

הכנת תכניות הכשרה מקצועית לתחומים ב ,מקצועות הנדרשים במיוחד בארץה

לישראל הגיעו  9119. בשנת מתאיםרקע בעלי עידוד עלייה של עולים באלו ו

 משפחות. 1,111-מ יותרבמסגרת התכנית 

 החלק הבא מתייחס למאמצים מיוחדים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה. 

 האתיופיהאוכלוסייה יוצאת 
 9111שנת לאחר  לארץיוצאי אתיופיה בישראל הם עולים חדשים אשר הגיעו כרבע מ

רבים מאלו שהגיעו קודם לכן עדיין  גםעומדים בפני האתגר של שילוב ראשוני. הם ו

שהם היגרו מאזורים  מן העובדהנובעים בחלקם  אלה מתמודדים עם אתגרים.

הקשיים מן ית וחקלאיים ועסקו בחקלאות, עלו עם השכלה פורמאלית מינימאל

 .בלמידת השפה העברית

יוצאי אתיופיה בשוק העבודה הייתה מוצלחת, של גברים השתלבות הקשיים, הלמרות 

שיפור , מגמת ה1נשים. כפי שניתן לראות בלוח השתלבותן של הובעשור האחרון גם 

  .3דםפרסום הדוח הקו מאז גם נמשכה

לשיפור קליטת בני העדה משרדית -יושמה תכנית חומש בין 9111ועד שנת  9118משנת 

מסגרתה פעלו מספר תכניות תעסוקה ברמה וב ,(1111)החלטת ממשלה  האתיופית

מתקיים תהליך של חשיבה מחדש לקראת גיבוש  החולפתהארצית והמקומית. בשנה 

 תכנית חומש חדשה. 

בתעסוקה הזדמנויות לקידום היקף הסוקה, לאיכות התעבנוגע דאגה עדיין יש 

 ותלמצ ,רכשו השכלה בישראלר שא ,ולהזדמנויות של יוצאי אתיופיה הצעירים יותר

  .העבודה בשוק השכלתם אתמרבי  מיצוי

משרד , יזם 9119ממאי  9199ובהתבסס על החלטת הממשלה מס'  לכך, בהתאם

אתיופיה בעבודות ההולמות את השתלבות של יוצאי התכנית מיוחדת לעידוד  הכלכלה

לאנשים שמחפשים עבודה הן התכנית מיועדת  .כישוריהם המקצועייםאת השכלתם ו

יחידות  מוקמות במסגרת התכנית ,לקדם מטרות אלוכדי לאנשים שכבר עובדים. והן 
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בהכוונה העוסקות ת ות קיימואוניברסלי ותפלטפורמב תוך שימוש להכוון תעסוקתי

והשירותים  תעסוקה של משרד הרווחההצעירים או מרכזי הכמו מרכזי  ,לעבודה

ריכוז גבוה  ןבהש בשלוש ערים 9119 דצמברבחודש לה לפעול החהתכנית . החברתיים

 . ערים נוספות שתורחב לש ובעתידיוצאי אתיופיה,  של

(. תרבות מותאם"ת )אבחון אמ תכנית היא לבשלות המגיעה נוספת חשובה יוזמה

 תעסוקה במבחני אתיופיה יוצאי של ולחסמים לקשיים מענה לתת נועדה התכנית

שבהם נעשה שימוש במגזר הציבורי ובחברות כוח אדם המשרתות את המגזר הפרטי. 

שנתית זוהו החסמים התרבותיים בתהליכי הבחינה והמיון -היוזמה הרבבמסגרת 

עם חסמים פוטנציאל התעסוקה של מועמדים  וגובשה אסטרטגיה חדשה להערכת

אלה. שימוש ראשון בכלים החדשים נעשה במסגרת תהליכי המיון לתכנית הלאומית 

ציבור ברשויות המקומיות. נוסף על כך,  עובדילעבודה כלגיוס כוח אדם צעיר ומבטיח 

הכלים החדשים שפותחו. ן חלק מאף היא אחת מחברות כוח האדם הגדולות אימצה 

 כמו נוספות קבוצות בקרב גם מיושמת שההחד האסטרטגיה, אלה מאמצים במסגרת

 . הערבית האוכלוסייה

, בשנים 4מיןלפי ו קבוצת אוכלוסייה, לפי 22-64קרב בני התעסוקה ב י: שיעור6לוח 
  )באחוזים( 2113-ו 2111

 שינוי בנקודות אחוז 9111 9111 
 כלל היהודים

 1.1 77.9 79.1 נשים
 1.8 81.1 71.1 גברים

 יוצאי אתיופיה
 9.8 18.2 19.1 נשים
 3.1 73.7 71.9 גברים
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 29        התעסוקה למקבלי הבטחת הכנסה: שירותים תומכים בתחומי 3פרק 

 

 

 : פיתוח שירותים תומכים 3פרק 

 בתחומי התעסוקה והטיפול בילדים 

 למקבלי הבטחת הכנסה

 3המלצה 

Ensure that sufficient employment and childcare supports are made available to 

those whose income support is conditional on availability to participate in 

employment-oriented programs. 

להבטיח שירותים תומכים בתחומי התעסוקה והטיפול בילדים לאלו שעבורם הבטחת 

 הכנסה מותנית בזמינות להשתתפות בתכניות תעסוקה.

             

ההתפתחות הכללית בתכניות התעסוקה ן הנות מימקבלי הבטחת הכנסה צפויים ל

, מקבלי הבטחת הכנסה המוכרים ללשכות הרווחה לכך ובשירותים התומכים. נוסף

 רותים החברתייםהנו גם מתכניות התעסוקה והליווי הכלכלי שמשרד הרווחה והשייי

פירטנו על תכניות אלה  .בשיתוף משרד הכלכלה ,ויותריותר  מציע בשנים האחרונות

הרחבת גישה ת וטיפול בילדים הכוללב משמעותיותת יוהתפתחו ותקיימ .9בפרק 

 .9כפי שנפרט בפרק  ,באוכלוסיות חלשותמיוחדת התמקדות עם  לכלל האוכלוסיה

 



 

 31         מענק העבודה והגדלת התמיכה בהורים עובדיםפריסה ארצית של : 4פרק 

 

 

  העבודה: פריסה ארצית של מענק 4פרק 

 והגדלת התמיכה בהורים עובדים 

 4המלצה 

Extend the earned income tax credit across the county with additional child 

supplements and increased payments to childcare users to increase returns to low-

income employment for working families. Simultaneously, increase benefits 

(through additional child supplements) for those on work-tested income-support 

benefits. Reduce child payments for families able to work, but who do not do so. 

לכל הארץ עם תוספות )"מס הכנסה שלילי"(  העבודהמענק להרחיב את תכנית 

 כדיוזאת  ,פול בילדיםמורחבות לילדים ותשלומים מוגדלים לאלו הזקוקים לשירותי טי

יש  לצד זאתשכר נמוך. המשתכרות עובדות ואה מעבודה למשפחות להגדיל את התש  

להגדיל את ההטבות )באמצעות תוספות נוספות לילדים( לאלו הנדרשים למבחן 

עבור ילדים  מיםקבלת הבטחת הכנסה. כמו כן, יש להפחית תשלושם תעסוקה ל

 עובדות. אינןלמשפחות אשר מסוגלות לעבוד אך 

             

קיימת הכרה רחבה בכך שכדי לעודד את השתלבותן של אוכלוסיות נוספות בשוק 

ושהשירותים  העבודה יש צורך להבטיח שהעבודה תשתלם יותר ותביא לצמצום העוני

בפרק זה נדווח על  .צעדים מגוונים יכולים לסייע בכך .כך יהיו זמיניםבהתומכים 

 . שבהםהעיקריים 

 ("מס הכנסה שלילי")עבודה מענק 

 בניגוד לצעדים  בפריסה ארצית.העבודה מוחל מענק  9111 המס מאז שנת

 .אלא תמריץ חיובי לא גלום במענק תמריץ שלילי לעבודה ,כקצבאות ,אחרים

 דלת המענק ג: הוחלט על ההתכניתהוכנסו מספר שיפורים במסגרת  9119 בשנת

ראויים כמו כן, נעשו מאמצים  הורית.-דבמשפחה חאב ללאם עובדת ו 31%-ב

ה יפני ;הגשה של הבקשותההקלה במועדי  כגון ,ההטבה מיצוי תלהגברלציון 
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שיעור המיצוי של ואכן, . נרחב ומסע הסברה ;בכתב לזכאים פוטנציאלים

 .9119 הזכאות בשנת 13.1%-ל 9111הזכאות  בשנת 31.8%-הזכאות עלה מ

  בקרוב יפורסם מחקר חדש על שלב ההפעלה הארצי שנערך בקרב מדגם מייצג

מיצוי -בסיבות לאיעוסק . המחקר 9111בשנת למענק עבודה של כלל הזכאים 

כולל גם בדיקה של מעורבות המעסיקים , והוא וובבחינת השפעתהמענק 

המחקר מתבצע בשותפות בין בנק ישראל, המוסד בתהליך המימוש של הזכאות. 

 ברוקדייל.-ג'וינט-לביטוח לאומי, רשות המיסים ומכון מאיירס

  מגדיל את התמריץ לעבוד ותורם לצמצום העוני ויש לזכור כי צעד נוסף שבוצע

 . 9הוא הגדלת שכר המינימום עליו דיווחנו בפרק 

 לילדים מס והטבות באותקצ

 קצבה אחידה  נקבעה תובמסגרו, אות הילדיםקיצוץ בקצב התבצע 9111 בשנת

 הראשון ילדה קצבת לשיחסית  קטנה ירידהל הביא הקיצוץלכל ילד.  ₪ 191של 

עם זאת, במסגרת . הנוספים יםילדה תאוקצב שלגדולה יותר  ירידהלו

ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם הקמת הממשלה החדשה הוחלט על 

 העלאת הקצבאות על פי מתווה שייקבע בהמשך.

  ,ההטבות לילדים במסגרת חוק מס ההכנסההורחבו  9119בשנת לעומת זאת .

נוספת ת זיכוי נקודו 1ילדים עד גיל שלהם  לאבותנקודות זיכוי שתי  הוענקו

 .3כל ילד עד גיל עבור לאימהות 

 ל הרךלגי חינוךמסגרות 

 לעידוד לגיל הרך היא אמצעי חשוב חינוך הרחבת הזמינות והנגישות למסגרות 

 המצב הכלכלי של המשפחה. שיפור השתלבות של הורים בשוק העבודה ול

 ( על9188החליטה הממשלה )החלטה מס'  9119בשנת . 3-1בני מעונות יום ל 

 יום מעונותשיפוץ של להרחבה ולבנייה, לההקצאה  ת שלמשמעותי הגדלה

-בסךגדיל את היקף הילדים הנמצאים במסגרות. לה , כדי9-1לבני  ציבוריים

ים בתהליך קשיים רבעלו נציין שעם זאת . ₪מיליארד  9 לצורך כך ובל הוקצוהכ

להסיר נוהל חדש כדי  9119באוגוסט כתוצאה מכך פורסם ו בניית המעונות

מספר הילדים  .חסמים שהתגלו ולאפשר בנייה על ידי הרשויות המקומיות
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 28-לכ 9111111אלף בשנת הלימודים  79-המקבלים סבסוד ממשלתי עלה מכ

מספר הילדים במעונות בניכר לגידול ציפייה יש  .9111119אלף בשנת הלימודים 

 הורים על המחייה יוקר את ויקללעבודה ליציאה  סייעשידבר בשנים הבאות, 

 .קטנים ילדים שלהםעובדים 

 כחלק מן המדיניות לעידוד תעסוקה של  .מבחן תעסוקה לשני ראשי משק הבית

להחיל  (,192מס'  ההחלט חליטה הממשלה )ה 9111 במאישני ראשי משק הבית, 

מבחן תעסוקה על שני ראשי משק הבית ולא רק על האם, לצורך בדיקת זכאות 

מדיניות שחל בשינוי  נוכחמשך שנה אחת ביושם לסבסוד מעונות יום. השינוי 

 הממשלה. 

 על( 9188מס' החלטה ) החליטה הממשלה ,9119בשנת  .4-3בני לחינם  חינוך 

 של רחבערך כך נבנה מ לצורך .9-1 ניב ילדיםל חינם ילדים גני של ארצית פריסה

לקבל  להורים לאפשר הוחלט. ותאהזכ של מלא מימוש אפשרישחינוך  מסגרות

ה הרחבת הפריסשל עלות סך ה עומדים בכללים.ה את הסבסוד גם לגנים פרטיים

הילדים ן מ 89% שולבו 9119113 ת הלימודיםשנב בשנה. ₪ליארד ימ 1.8-א כהי

הכשרה וגיוס של  חייבה התכנית  .בגנים ציבוריים 9 בני הילדים ןמ 88%-ו 1בני 

 נוספות. גננות  1,111-כ

  'הוחלט 9188 ממשלה החלטת במסגרת .להעשרה יום צהרוני –תכנית 'ציל"ה 

 בהחלטות .8-1 בנילילדים  הצהריים-אחר מסגרות של מערך סבסוד על גם

 חלשיםתוגבל ליישובים  התכנית כיהוחלט  9119-וב 9111-ב שהתקבלוהמשך 

(. םוחרדי ערבים ובהם ביותר הנמוכיםכלכליים -החברתיים האשכולות)שלושת 

 ארוחה, קטנות בקבוצותמספקת פעילויות העשרה לימודיות וחברתיות  התכנית

 .ההורים של סמלית כספית בהשתתפותניתנת  היאו, הורים עם ופעילות חמה

כלכליים הנמוכים הוחלט -החברתיים לאשכולותהשייכים  ביישוביםלכך,  נוסף

לאפשר פעילויות עם  מנת עלב' -'א כיתות לתלמידישנת הלימודים  את להאריך

 הקיץ.  במהלךהספר  בביתהתלמידים 
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 ההכנסה הבטחת וגמלת אבטלה קצבת

 :אלוה קצבאותה שתית קבללמעגל הזכאות  את מרחיביםאשר  שיפורים מספר בוצעו

 קצבת אבטלה
של עובדים תם זכאולהרחיב את  כדיכשרה אשונתה הנוסחה של תקופת ה 9111במרץ 

לתקופה  מועסקים. השינוי קבע כי כלל העובדים הלקבלת הקצבה במשרה יומית

קצבה, גם אם הם קבל את היהיו זכאים ל האכשרהתקופת שאורכה הכולל כאורך 

הזכאים  מספר עלה השינוין ל חודש. כתוצאה מימים בככמה מועסקים בפועל רק 

  .11%-בכ האבטלה דמיבלת לק

 הבטחת הכנסהגמלת 
המובאות מספר שינויים בהגדרת ההכנסות כדי להקל על הפונים לקבלת הגמלה, נעשו 

 המשפחה,ן לתמיכות מאלה נוגעים בחשבון לצורך קביעת הזכאות להבטחת הכנסה. 

בעלות על רכב מבטלת לההחלטה הנוגעת . לדוגמה, לבעלות על רכב ולהכנסות מנדל"ן

בעלות או שימוש קבוע ברכב שוללים את הזכות לגמלת הבטחת לפיו התנאי  את

ב ששוויו אינו עולה מרכ החודשית הכנסהה ףקתיזולפיו הסדר חלופי וקובעת  ,הכנסה

נוסף לכך הוחלט על . הגמלה רמתף תפחית את קהכנסה שתיזה. ₪ 91,111על 

 רכי תעסוקה.וברכב המשמש לצ נוספת תחשבותה
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 : הסרת חסמים לתעסוקה2פרק 

 בקרב מיעוטים באמצעות חינוך

 2המלצה 

Address barriers to work for minority population groups by greater investment in 

education, for example, to equalise teacher-to-child ratios across schools in Israel, 

and ensure that the curriculum has the same minimal vocational education 

standards (e.g. English and mathematics) for all children in Israel. 

לטפל בחסמים להשתלבות בעבודה של אוכלוסיות מיעוטים באמצעות השקעה גדולה 

יותר בחינוך. למשל, באמצעות השוואת היחס בין מספר התלמידים למורה בכל בתי 

הספר בישראל ובאמצעות הבטחת לימודי ליבה סטנדרטיים מינימליים באנגלית 

 די ישראל. ובמתמטיקה לכל יל

             

בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בתחום החינוך בקרב אוכלוסיות 

הושם  בחסם משמעותי להשתלבות בשוק העבודה. דגש ר היא רכישת השכלהשעבורן 

פרק  אוכלוסייה החרדית. לע, וכן בדואימגזר ה לעה ובכלל ,הערבית האוכלוסייהעל 

פרויקטים שיזמו ובשיזם משרד החינוך ברמה הלאומית זה עוסק בפרויקטים 

 .להלןהעיקריים שבהם יפורטו משרדים וגופים אחרים. 

  האוכלוסייה הערבית

המגזר ן תלמידים מ 1,339,111 למדו במערכת החינוך 9111119בשנת הלימודים 

המגזר הערבי ן תלמידים מ 178,199 ;מכלל התלמידים( 79.7%היהודי )המהווים 

המגזר הבדואי )המהווים ן תלמידים מ 111,717מכלל התלמידים(,  18.1%)המהווים 

 הצ'רקסימגזר הן מו הדרוזי המגזרן תלמידים מ 91,171-ו מכלל התלמידים( 3.1%

 . מכלל התלמידים( 9%)המהווים 

 לימודיים הישגים

 להשתפר  המשיכו 9119111 הלימודים שנתל 9111111 הלימודים שנת בין

 בשיעורידי ביטוי לי בא הדברש כפי ,ערבים תלמידיםהלימודיים של  םההישגי
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 לתעודת הזכאים בשיעור הןחל  השיפורכי  ,7לוח ב לראותניתן . בגרותל זכאותה

בדרישות הסף של  תהעומד בגרות לתעודת הזכאים בשיעור הןו בגרות

 ,היהודים בקרב שחל מהשיפור גבוה אחוז נקודותב השיפורהאוניברסיטאות. 

 . יותר גבוה אף באחוזים השיפורו

 של הסף בדרישות העומדת לבגרותהזכאות  שיעורלבגרות ו הזכאות שיעור: 7 לוח
, לפי 17רב גילאי בק, 2112113-ו 2111111 מודיםות הליבשנ ,יברסיטאותהאונ
 )באחוזים(  מגזר

 9111111 9119111 
שינוי בנקודות 

 אחוז
 ערבי מגזר
 7.3 93.7 18.9 בגרות לתעודת הזכאים שיעור

 העומדת בגרות לתעודת הזכאים שיעור
 1.9 13.9 98.8 האוניברסיטאות של הסף בדרישות

 יהודי מגזר
 3.1 32.8 39.3 שיעור הזכאים לתעודת בגרות

שיעור הזכאים לתעודת בגרות העומדת 
 9 31.1 97.1 בדרישות הסף של האוניברסיטאות

 כל קבוצות האוכלוסייה הערבית, אך הוא גדול במיוחד בקרב בקרב חל שיפור ה

 הדרוזים ופחות בקרב הבדואים. 

 צמצום המחסור בכיתות לימוד והפחתת מספר התלמידים בכיתה

 מהלך של  9111-9117בשנים המגזרים התבצע בין  הפערים תכדי לצמצם א

. לימודיתות כ בנייתלאוכלוסייה הערבית בתקצוב טובת הל מתקנת העדפה

את קצב הגידול תאם כיתות גדלת מספר הה 9119עד שנת ו 9119שנת מ

 באוכלוסייה. 

  תלמידים  13-יותר משבהן מדד לצמצום הפערים בהקשר זה הוא אחוז הכיתות

שיעור הכיתות  9111119ובחטיבות ביניים. בשנת הלימודים  יםיסודיבתי ספר ב

 1%-לעומת כבמגזר היהודי  בבתי ספר 11%תלמידים עמד על  13-יותר משבהן 

מצביע על כך שכיום, בניגוד לעבר, קיים . מדד זה הערביבמגזר בלבד בבתי ספר 

אין הבדלים הערבי במגזר הקבוצות כי בין נציין  הערבי. מגזרפער לטובת ה

 משמעותיים. 
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 הבדל בין רמות  בבחינת המדד של מספר התלמידים הממוצע בכיתה, נמצא

ובחטיבות ביניים  יםיסודיבתי ספר בהפערים בגודל הכיתה  .(8)לוח  החינוך

בחטיבה  .הערבי המגזרואף נוצר פער לטובת , 9119-ל 9111בין השנים  נסגרו

  .בתקופה זו התרחב הפער בין המגזרים נההעליו

לפי מגזר ו פיל ,2113114-ו 2111111 הלימודים ותבשנ ממוצע תלמידים בכיתה: 8לוח 
  חינוךהרמת 

 9111111 9111119 

 יהודי מגזר
 98.9 98.8 חינוך יסודי

 11.3 19.9 חטיבות ביניים

 11.1 11.1 חטיבות עליונות

  ערבי מגזר

 98.1 92.2 חינוך יסודי

 92.1 11.7 חטיבות ביניים

 11.8 11.1 חטיבות עליונות

 

 המשך יישום תכנית החומש של המועצה להשכלה גבוהה –השכלה גבוהה 

 ות לשנ (מל"גמועצה להשכלה גבוהה )יישום תכנית החומש של ה נמשך

 והרחבתה לפריסה מלאה בכל המוסדות 9113111 עד 9111111 הלימודים

להשכלה גבוהה  הנגישותת דת להרחבעהתכנית מיו .בארץלהשכלה גבוהה 

 התכנית בלימודים.ההישגים ר ופיולמסלולים מבוקשים ומאתגרים יותר ולש

מידע החל מהענקת : ומתייחסת לכל הרצף ה הוליסטיתיראימתוך פועלת 

במהלך הלימודים ותמיכה  קדם אקדמיותמכינות  דרך ,יב'-והכוונה בכיתות יא'

בהיקף של ממש הביאה לשינוי התכנית בודה. יציאה לשוק העבכלה בסיוע ו

מבצע  ברוקדייל-ג'וינט-כון מאיירסמלאוכלוסייה הערבית. המוענק הסיוע 

 התכנית ועל תוצאותיה. יישום על קר הערכה מקיף מחבימים אלה 

 לסטודנטים לתואר "אירתיקא" קרן מלגות  רכיב חשוב בתכנית החומש היא

 הרשותשל  משותף מיזם היא  קרןה .ולמצטיינים לתואר שני ולדוקטורט ,ראשון

 וקרנות הפיס מפעל, החינוך משרד ,ג", המללפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים

 במקצועות לומדיםה איש 131-ל שנה מדי תוניתנ ותהמלג. ל"ומחו מהארץ

  .נמוך כלכלי-חברתימצויים במיצב , והעבודה בשוק המבוקשים
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  ,התרחבה  וכך ,גורמים נוספים הקימו קרנות נוספות למלגותנוסף לכך

לכך היא דוגמה . בקרב המגזר הערבי למימון הלימודים הנגישותתית משמעו

מגזר  שלשותפות בין הרשות לפיתוח כלכלי  – המוסלמי הוואקף מלגותתכנית 

  מלגות. 211-כבמסגרתה חולקו  9119בשנת  ומשרד האוצר. המיעוטים

  אימתיאז"תכנית  פועלתבמסגרת תכנית החומש, הנעשים נוסף על המאמצים" 

מופעלת  . התכניתרד הכלכלהלהכוונה להשכלה גבוהה במרכזי ההכוון של מש

. 9113שנת ם בנוספימרכזים  שהישומתוכננת הרחבה ל ,מרכזים תשעהבכיום 

אפשרויות כוון ל, שתפקידו לרכז מיוחד להשכלה גבוהה מועסקבכל מרכז 

ה סבהללהפנותם עבודה או בשמת אקדמאיים הב לסייע ,גבוהה השכלהלרכישת 

 מקצועית.

 א הגידול בשיעורהשילוב בהשכלה גבוהה הי להתקדמותמסוימת ה אינדיקצי 

שנת ב 11%-מ ,99-91הסטודנטים הערביים לתואר ראשון מתוך קבוצת הגיל 

  .9111119 שנת הלימודיםב 18%-ל 9111119 הלימודים

  השלמת השכלה למבוגרים
( ובהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג, 9119)ינואר  9121להחלטת ממשלה בהתאם 

תעודת גמר יסוד ועד ההחל מרמת  ,להשלמת השכלה תכנית 9111ה בשנת גובש

 .שאינן בעלות השכלה תיכונית ותעודת בגרות + מן המגזר הערבי 18בנות ל ,תתיכוני

להסרת ומסייעת בכך  הלימודים תוםב ליווי שוטף והכוון תעסוקתיהתכנית מעניקה 

 973עד כה סיימו  .₪מיליון  11 וקצוהעבור התכנית . חסמים להשתלבות בתעסוקה

  תלמידות. 111-של כמחזור נוסף  ויס גמ הבימים אל, ואת התכנית נשים

 יוזמות לאומיות שמהן נהנית במיוחד האוכלוסייה הערבית

  פדגוגי לתקצוב דיפרנציאלי-יישום המודל הכלכלי
התהליך  .מנגנון הקצאת שעות הלימודבהחל יישום של תהליך שינוי  9119בשנת 

. היסודי ובחטיבות הבינייםבתי ספר בחינוך ב ,יתבצע באופן מדורג במהלך חמש שנים

ספרי -תקצוב דיפרנציאלי של בתי הספר בשעות תקן בהתאם למדד הטיפוח הבית

לצמצום  תרוםלנועדו  וקביעת עקרונות פדגוגיים ארגוניים לשימוש מושכל בהן

מספר לעלייה בבין האוכלוסיות. השינוי אמור להביא שעדיין משמעותיים ים פערה

כלכלי חלש בכלל ובחברה הערבית בפרט. -ע חברתירקמשעות הלימוד בבתי ספר 
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תקצוב לפי  מתווסףאליו ש תהיאחיד לכל כ יבסיס תקציבהמודל הכלכלי החדש קובע 

 למדד הטיפוח.

 פדגוגיה חדשה המבוססת על טכנולוגיות המידע
חיזוק תהליכי התקשוב בבתי הספר וקידום תהליכים דיגיטליים נועדו לחזק את 

וריינות הדיגיטלית בפרט. הדבר מחייב גם הקמת "כיתות הלמידה בכלל ואת הא

מחשבים ניידים.  הספקתו ,מאפשרות שימוש במגוון אמצעים טכנולוגייםה ,חכמות"

בתי ספר יסודיים, בעיקר בפריפריה   1,911התפתחות זו מת נהנו בשנים האחרונו

התכנית  הורחבה 9119-9111כל בתי ספר הערביים באזור. בשנים  הםובירושלים, וב

בתי ספר  912-ו המיעוטים מגזרב פרבתי ס 118גם לחטיבות הביניים, והיא כללה 

 לבתי ספר נוספים.  מצויה התכנית בתהליך התרחבות  היהודי. כיוםבמגזר 

השימוש במחשב עולה כי  התלמידים במבחני המיצ"ב בבתי הספר היסודיים ידיווחמ

בשנת  11%-ו' מ-לה בכיתות ה'במסגרת בית הספר בקרב האוכלוסייה הערבית ע

. כתוצאה מכך צומצם 9111119 בשנת הלימודים 91%-לכ 9111111 הלימודים

במדד זה. לתלמידים במגזר היהודי הערבי במגזר משמעותית הפער בין התלמידים 

על השימוש  בשכבות גיל אלוהתלמידים הערביים  יעלייה דרמטית בדיווחחלה  כמו כן

  בשנת הלימודים 92%-לכ 9111111 בשנת הלימודים 19%-למידה, מבאינטרנט לצורכי 

 לטובת לפער הפך זה במדד היהודית האוכלוסייה לטובת פער. ה9119-9111

  .הערבית האוכלוסייה

  אוכלוסייה הבדואיתתכניות מיוחדות ל

ן כו ,יוזמות מגווןשלהם  משרדים מספר שלמצדם  מעורבות יש, זו אוכלוסייהאשר ל

 של יחסית הקטן היקפה עקב. פיתוח בשלביהנמצאות  חדשות תכניות הרבה

במיוחד  ןאות מציינים אנו ולכן משמעותיות להיות יכולות אלו יוזמות, האוכלוסייה

יסודיים במגזר -עלנוך חי מוסדות 19 פעלו 9119113 הלימודים בסעיף זה. בשנת

תלמידים  11,731-כ לומדים אלווך חינ במוסדות. ותחטיבות עליונ 17הבדואי, מתוכם 

  תלמידים בחטיבה העליונה. 19,711-בחטיבת הביניים וכ

 החומש תכנית סגרתבמ תוספתיות שעות הקצאת

בנוסף להקצאות השעות הרגילות, שעות תוספתיות מוקצאות לבתי ספר במזר הערבי 

. האוכלוסיה לקידום החינוך הערבי החינוך משרדבמסגרת תכנית החומש של 
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שעות בשנת  32,111-מהבדואית קיבלה עדיפות מיוחדת והקצבת השעות גדלה 

 . 9111119שעות בשנת הלימודים  89,111-ל 9111111הלימודים 

 יסודיים-בבתי הספר העל הבדואי במגזר יהחינוך הטכנולוגשדרוג 
, ייעשה מאמץ לחזק 9119מינואר  9121-ו 9111מספטמבר  1718 לפי החלטות הממשלה

כפי שצוין   ₪יליון מ 18.1תקציב כולל של היקף בלוגי במגזר הבדואי נונוך הטכאת החי

 הפעלתן היקף: הרחבת אלהבמסגרת זאת הוחלט על כיווני הפעולה הבדוח הקודם. 

מסלולי המשך  פתיחת ;תכניות ללימודים טכנולוגיים ולימודים לתעודת בגרות של

מגמות  פתיחת ;מעבדות טכנולוגיות שדרוג ;ם(ייד' )טכנאים והנדסא-לכיתות יג'

  :להלן מספר דוגמאות לצעדים שיושמו. טכנולוגיות

 ללימודים טכנולוגיים ולימודים  המסלול הפעילו אתנוספים תי ספר ב תשעה

 לתעודת בגרות. 

  בבני הממוקד בטיפולה", ימסלול "הזנק לתעשיאת הפעילו  תי ספרבשמונה 

 מתקדמים מקצועייםללימודים  ווןיכמניעת נשירה,  ומטרתו נוער בסיכון

 .ושילוב בתעשיות

 11 והאקרדיטציה תכניתמבחינת השודרגו  תיכוניים תי ספרבבת מגמו 

 . מסורתית וטכנולוגיה עילית לוגיתלטכנו

 טכנולוגיותהקידום הוראה במגמות ל הדרכה ימיו תיוהשתלמו נערכו. 

תקציב נוסף  הוקצהובמסגרתה  9193מס'  ת ממשלההחלטהתקבלה  9119בספטמבר 

מגמת מכונאות רכב המתמחה בדיאגנוסטיקה של  –טק" -להקמת מגמת "אוטו

 מחשבי דרך.

מופעלת להכשרת הנדסאים למקצועות חדשים ופורצי דרך אשב"ל תכנית נוסף על כך, 

בקרב האוכלוסייה הבדואית. התכנית כוללת מימון מלא של לימודי הנדסאים וליווי 

על ידי משרד הכלכלה מיושמת אינטנסיבי עד לסיום הלימודים וההשמה. התכנית 

לכחמש שנים. לאור תופעת הנשירה ואחוזי הצלחה נמוכים  ₪מיליון  11-של כ בהשקעה

תכנית לימודים חדשה  9111119 שנת הלימודיםבמבחני הגמר, גובשה לקראת 

החלו בלימודיהם  9119113 הלימודים בשנת. תלמידים 31החלו בלימודיהם ו ומתוגברת

 תלמידים.  89
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  תכניות למצוינות

  למדעים" עהדהקמת "בית הספר  את ציינובדוח הקודם  –" עהדספר "בית .

 פעילותות שנבמצוי הספר  ביתכיום ולהתפתח.  להתרחבבית הספר  ממשיך מאז

ים מועמד שני .יב'-'ט כיתותב ,תלמידים מכל אזורי הנגב 119, ובו מישיתהח

שנת חלוקה שווה בין בנים ובנות. בוהכל מקום בבית הספר, מתחרים כיום על 

, החינוך "עתודה מדעית" רדתית של משרקובית הספר לתכנית היהצטרף  9119

לדרישות  לענותהנדרשות מזכה אותו במימון מתוגבר, במיוחד לכיתות ט' ה

בתחרויות ברמה לאומית הישגים גם תלמידי בית הספר ל. גבוהות יותר מבעבר

נובל לפיזיקה לבית -, שני תלמידים קיבלו את הפרס פרילדוגמהלאומית. -ובין

מקום השני בתלמיד נוסף זכה ,ם מתוך ארבעה זוכים מישראל(יספר תיכון )שני

חר זכה במקום הראשון בתחרות בנושא פיזיקה ותלמיד אלאומית לבתחרות 

עם התעשייה והאקדמיה במסגרת פרמקולוגיה. מגמה נוספת היא השותפות 

, תכנית של התאחדות לדוגמהתלמידי בית הספר.  ל ידיקטים המתבצעים עפרוי

החשמל, והתכנית של  חברתעם  התעשיינים לממציא הצעיר, תכנית האנרגיה

בית  בוגריכלל תוך מבמעבדות של החברה.  םניסוייפרמסוטיקל לביצוע -היריגו

 שחלפה שנהה במהלך אקדמייםללימודים המשיכו  88%, 9119שנת הספר ב

 ר. ספה בית סיום יוםמ

 9111111 שנת הלימודיםבלפעול  חלהה "רים לאקדמיהאתג" תות המצוינתכני 

 תלמידים 731בה  משתתפיםכיום הורחבה והתכנית תלמידים.  931ובה 

. הם בנותמ 71%בנגב,  היישובים הבדואייםכל מיב' -ט'כיתות מצטיינים ב

הלימודי עוסקת בתחום פועלת בתמיכת המשרד לפיתוח הנגב והגליל והתכנית 

ועד היום סיימו  9119משנת הכוונה לאקדמיה ולקריירה. בבתוך כך והחברתי ו

. רבים מהם השתלבו במוסדות להשכלה גבוהה 81% ,בוגרים 991את התכנית 

 מהם לומדים בחוגים יוקרתיים. 

  לפיתוח מצוינות של המשרד לפיתוח הנגב והגליל "מצוינגב" היא תכנית ייחודית

על ידי  הורי התלמידיםשל מגיל הגן ועד כיתה יב'. התכנית מתמקדת בהכשרה 

 החלה לפעול ווי ילדיהם למצוינות. התכניתילללהתמודדות וארגז כלים  הקניית

השתתפו תחילתה . מאז בדואייםיישובים  שניפועלת בכיום היא ו 9111שנת ב

 תלמידים.  3,111-יותר מ הב
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 בתמיכת  9111שנת ב לפעול שהחלה בתנאי פנימייה א תכניתיהמדבר" ה י"כוכב

צעירים בעלי פוטנציאל זיהוי היא מטרתה הנגב והגליל. המשרד לפיתוח 

יזמים של תכניות בחברה הבדואית. והפיכתם לורצון להובלה חברתית  מנהיגות

מחזור . החניכים 93ובו  9119בספטמבר  של התכנית יצא לדרךהמחזור הראשון 

  . 9113בספטמבר השני יחל 

 ר הישגים לימודייםשיפולצמצום נשירה ול תכניות

תגבור  ,תכניות מופעלות בקרב עשרות בתי ספר ומאות תלמידים. לדוגמה שמונהכ

תגבור במקצועות ; בתי הספרתגבור במקצועות הליבה בב ;חובהבאוריינות בגני 

   של תלמידים ליקויי למידה.מוקדמים ; ואבחונים בתי ספרהבגרות ב

  החינוך הבלתי פורמלי תחום
הוחלט על פיתוח נוסף של החינוך  9119מספטמבר  9193במסגרת החלטת ממשלה מס' 

רים, מרכזי צעיכגון פיתוח ת יופעילוהבלתי פורמלי עבור בדואים בנגב. התכנית כוללת 

 .פרויקט למניעת תאונות ולהגברת הבטיחותו תכניות חינוך וספורט לילדים

 השכלה למבוגרים השלמת
מתבצעות פעילויות לקידום למידת  של משרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים במסגרת

שנות  19השלמת , עיקר הפעילויות מתמקדות בהקניית השפה העברית. מבוגרים

בהתאם להחלטת  קדם אקדמיות.ד והנגשת ההשכלה הגבוהה באמצעות מכינות לימו

מפעיל מגוון תכניות להשלמת לחינוך מבוגרים (, האגף 9111)ספטמבר  1718ממשלה 

 11של  כוםמתוקצבות בס. התכניות השכלה למבוגרים במגזר הבדואי, בדגש על נשים

סיימו את  9119. עד סוף שנת 9111-9119כתקציב תוספתי בשנות החומש  ₪מיליון 

 כיתות נוספות. 91-ח כלהיפת צפויות 9113תלמידות ובשנת  899ת והתכני

 אוכלוסיית יוצאי אתיופיה

. יוצאי אתיופיההיא  חינוךמערכת הלהצלחה בייחודיים חסמים שלה נוספת  הקבוצ

)ראו  בגרותבזכאות לחל שיפור  9119111שנת הלימודים ל 9111111בין שנת הלימודים 

תעודת בגרות העומדת זכאות לבוהן  לתעודת בגרותזכאות בהן יפור חל . הש(2 לוח

בין אוכלוסייה אוניברסיטאות. יחד עם זאת יש להדגיש כי הפערים בתנאי הסף של ה

 גדולים במיוחד.  עדייןהאוכלוסייה היהודית הכללית זו לבין 
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בתחום תכניות סיוע מיוחדות מספר  יוצאי אתיופיהבקרב הופעלו  השנים אלמהלך ב

 (ENPהפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל )היא  ת שבהןהמרכזי .החינוך

וגם  בהיבט הלימודייב' -ז' כיתותם יוצאי אתיופיה בתלמידילשהתמקד בסיוע משלים 

ברוקדייל הצביע -ג'וינט-העצמה. מחקר רב שנתי מקיף של מכון מאיירסבהעשרה וב

ניכרת של התלמידים בתכנית לעומת תלמידים בעלי מאפיינים דומים על התקדמות 

 אשר לא השתתפו בתכנית. 

לבגרות העומדת בדרישות הסף של שיעור הזכאות : שיעור הזכאות לבגרות ו9לוח 
  2111111ות הלימודים בשנ, 17מתוך שנתון גיל  ,האוניברסיטאות

 )באחוזים(  ת אוכלוסייהולפי קבוצ, 2112113-ו             

 9111111 9119111 
שינוי בנקודות 

 אחוז
    יוצאי אתיופיה

 8.2 98.1 12.1 שיעור הזכאים לתעודת בגרות

שיעור הזכאים לתעודת בגרות העומדת 
 1.3 97.1 91.3 בדרישות הסף של האוניברסיטאות

    היהודים כלל
 3.1 32.8 39.3 שיעור הזכאים לתעודת בגרות

לתעודת בגרות העומדת שיעור הזכאים 
 9.1 31.1 97.1 בדרישות הסף של האוניברסיטאות

 

 האוכלוסייה החרדית

מטרה מרכזית של משרד החינוך היא לקדם את המטרות הכלליות של החינוך 

הכנה לשוק העבודה, תוך התחשבות במאפיינים ובשאיפות  ןהציבורי ובכלל

 רטגיותאסטשלוש מגזר החרדי. לשם כך מוביל המשרד להתרבותיות הייחודיות 

 :עיקריות

 העבודה שוק רכיולצ והתאמתם םאיכות שיפורלימודי הליבה,  תהרחב .1

 מיסוד וחיזוק של הפיקוח והבקרה  .9

 .רי בתי הספרלבוג אקרדיטציההרחבת האפשרויות לקבלת  .1

על פי רוב, החינוך  לבנות.הניתן חינוך הבין ולבנים הניתן חינוך היש צורך להבחין בין 

משתלבות באופן נרחב בשוק  בהיקף משמעותי והבוגרות ל לימודי ליבהלבנות כול
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 העבודה שוק רכיולצ הלימוד תכניות בהתאמתנעוץ עבורן החסם העיקרי העבודה. 

 של אקרדיטציה של לימודיהן. בסוגיות ו

 יסודי-העלהחינוך תלמידי מרבית הבנים, נוקטת המדינה מדיניות דיפרנציאלית.  עבור

הישיבה.  תמיכה בנקודות היציאה מעולםקבלת ללמכינות ו ניםמכוו (קטנותישיבות )

לרוב לחינוך הטכנולוגי,  מכוונים הישיבות בעולםוחרים שלא להשתלב בשהצעירים 

  תעודה.מקצועית וללימודי הכשרה ל

ומגוון וך חרדי איכותי לחינ השטח ןמהעולה  גוברתמשרד החינוך מזהה דרישה 

העיקריות התפתחויות ה .ליבה לימודישל  גדל היקף ,קודשלצד לימודי ה ,הכולל

 :שהתרחשו בהיבט זה יפורטו להלן

 על חיזוק לימודי היסוד ומערכת החינוך  9111 ממאי 131 ס'מ ממשלה החלטת

 : תהרשמית ממלכתי

ם יבו בלימודים מלאייחו , למעט מוסדות הפטור,מוסדות החינוך החרדיים -

 בהיקף הגידול  .שלושת מקצועות היסוד )מתמטיקה, אנגלית ושפת אם( של

 בשנה מכלל שעות הלימוד במקצועות 111%היקף של ל עד הדרגתי יהיה

 לימוד תכנית חיוב. 9111117 הלימודים שנתבבמוסד חינוך רשמי  אלה

מכלל שעות הלימוד  73%היסוד ביתר המקצועות יהיה בהיקף של 

  רשמי. חינוך במקצועות אלה במוסד

פי היקף  על 33%מוסדות הפטור ימשיכו לזכות במימון ציבורי של עד  -

 והליבה.  היסודלימודי מקצועות 

בבחינות הערכה )כגון מבחני להשתתף כלל מוסדות החינוך החרדיים חיוב  -

בהיקף ( PISA, TIMSS, PIRLS כגון)לאומיים -ןובמבחנים הבי( המיצ"ב

 .רשמיובמתכונת של מוסד חינוך 

)ראו  לאוכלוסייה החרדית ממלכתירשמי  חינוךזרם  ייסוד של בחינה -

 .הרחבה בסעיף הבא(

  על רקע השאיפה להציע  .מוסדות חינוך חרדים רשמייםמתן אפשרות להקמת

מעודד משרד החינוך הקמה גם לציבור החרדי, שירות חינוך רשמי נאות 

 –חינוך חרדים  והצטרפות של מוסדות חינוך חרדיים למסלול "מוסדות

מדיניות זו  רשמיים" בגילי חינוך יסודי, ולחינוך מוכר בגילי חינוך על יסודי.
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-בתי ספר ו 98נה לעיל. שצוי 131נסמכת, בין השאר, על החלטת הממשלה מס' 

 לזרם זה. כיום גני ילדים משתייכים  98

 ה על רקע הפרגמנטציה בפיקוח ובבקר .הקמת מחוז חרדי ארצי במשרד החינוך

תיאום,  עלמופקד אשר  ,חרדי"חוז מ" 9119בשנת  םהוקעל החינוך החרדי, 

נועד המחוז  .החרדי כל הזרמים של החינוךב על מגוון הפעילויותו פיקוח ובקרה

בהתאמה  ,חרדיהלחינוך נוגע הביצוע של המדיניות הלאומית ב אתלקדם 

 193-הוקצו למחוז כ 9119113 בשנת הלימודים הנדרשת לצרכים הקהילתיים.

הטמעת תכניות , מערכות דיווח מנהליותהעמדת פעולות כמו עבור  ₪יליון מ

פיתוח ו ת עובדי הוראההכשר, טכנולוגיהחינוך וב לימודים בחינוך החרדי יסודי

 תכניות לימודים מותאמות. 

 רוב המורים  .הליבהפיתוח מקצועי של מורים בתחומי לתכנית להכשרה ו

 כדימקצתם תארים אקדמיים. לבמגזר החרדי מלמדים לימודי קודש ורק 

נבנתה  ,הליבה מקצועותלהוראת להתאים את כוח ההוראה ותכניות הלימודים 

. תכנית זו כוללת מאות מורים במגזר החרדירחבה ומקיפה להכשרה תכנית 

י, הכשרת בוגרי , הכשרת מורים לחינוך הטכנולוגB.Edהשלמת לימודים לתואר 

ם להוראה, מודל יישיבות במכללות אקדמאיות להוראה, הסבת אקדמא

  התמחות וכניסה להוראה ופיתוח מקצועי של מורים.

 בניםלהעל יסודי  חינוךהתפתחויות נוספות ב
אינם לומדים בישיבות קטנות תלמידים  1,911-כ ,17-11 בניתלמידים  18,911-מתוך כ

חל לא בעניין זה  .חלקיים או מלאים ליבהלימודי שבהן נלמדים נמצאים במסגרות ו

  .9111גידול לעומת שנת 

מבין התלמידים הללו נמצאים בכיתות ובבתי ספר טכנולוגיים שהוקמו  9,111-כ

נוסף מיזם חדשני זה מכוון ליצור דגם במסגרת מיזם של משרד החינוך ומשרד האוצר. 

 1,311ד לפוטנציאל של ע בגרות תעודתצועית ואשר יעניק תעודה מקשל חינוך חרדי 

 תלמידים בחמש השנים הקרובות.

המשלבות בין לימודי קודש ישיבות חרדיות תיכוניות  – דגם נוסףמשרד החינוך מעודד 

לבגרות מלאה  ןתלמידיהאת  לבין לימודי חול. ישיבות אלה מגישות חרדית במתכונת

ש ישיבות כאלה שלשוק העבודה ואף לשירות בצבא. אותם  ומכוונות ,או חלקית
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 911-מצומצם ועומד על כעדיין הן בהיקף הלומדים הוקמו בשנתיים האחרונות, אך 

 תלמידים. 

בני  תלמידים 311-לכהמיועדת מופעלת תכנית פיילוט  9113החל משנת נוסף על כך, 

. י בתוך שנהבמסלול אינטנסיב להשלמת בגרות אקסטרניתומטרתה להביא  ,12-17

 .מעולם הישיבהתם בנקודות יציאבבנים תמיכה לתכנית זו היא דרך נוספת 

 גבוהה השכלה

 , בתמיכה של המועצה להשכלה גבוהה,צעדים מספרננקטו  האחרונות השנים בשלוש

  :החרדית האוכלוסייה עבור גבוהה כלהלהש הנגישותאת  בילהרחשמטרתם 

  בפיקוחעודיות לאוכלוסייה החרדית הפועלות ייאקדמיות מסגרות  19הוקמו 

מצטרפות למסגרות אלה  של המוסדות המוכרים להשכלה הגבוהה ולצדם.

המסגרות פועלות בפריסה ארצית  .9111ייעודיות נוספות הקיימות עוד משנת 

במגוון רחב של תחומי לימוד ומעניקות לסטודנט החרדי את התמיכה הנדרשת 

עודיות ילומדים במסגרות הי 9113בשנת  הגבוהה. כדי להשתלב במערך ההשכלה

 החדשות. במסגרות 9,311-סטודנטים חרדים, מתוכם כ 8,811-כ

 .הכול -ךבס תלמידים חרדים נוספים לומדים במסגרות האקדמיות הרגילות

 2,811-לכ 9111בשנת  1,811-כמחרדים, הסטודנטים ה במספרם של חלה עלייה 

 .9113בשנת 

  גובה  בתכנית מלגות והלוואות מיוחדת לאוכלוסייה זו.הסטודנטים נעזרים

למי שלומד בתחומים  71% :המלגות משתנה בהתאם לתחום הלימודים

מספר מקבלי . בתחומים אחריםלמי שלומד  91%-ו ם ונדרשים במשקישומיי

שנת ב 9,311-לכ 9111119שנת הלימודים ב 1,111-גדל מ מל"גהן מהסיוע 

. סטודנטים רבים אחרים מקבלים מלגות והלוואות מגופים 9119113הלימודים 

 . נוספים

 ירידה בהיקף  מצביעות על אינדיקציות ראשוניות ,יש לציין כי לפי דיווחי המל"ג

 .9113111 לשנת הלימודיםהנרשמים למסגרות השונות 
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 שקיפות תקציבית 

מחדש של כלי  להבניה בנוגע ,9111מאוגוסט  1111מס'  ממשלה תהחלטל בהתאם

שקיפות הציבורית על ידי הלקדם את פועל הניהול במערכת החינוך, משרד החינוך 

 9119 שנת בסוףבמסגרת זאת,  מידע בעל חשיבות ציבורית. עלהרחבת הדיווח לציבור 

מערכת מידע המרכזת את נתוני התשומות המושקעות של  שלבנייתה הושלמה 

לפי , ויוצגו יפורסמו בקרוב 9111119 ודיםהלימ לשנת המתייחסים הנתונים .המשרד

יותר מעקב מעמיק שקיפות, ומגזרים. הדבר יאפשר לפי ישובים וילפי  ,מוסדות החינוך

 .זה פרק במוקדהניצבות  אוכלוסיותב ההשקעל המתייחסות המגמות אחר
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ההשקעה בתשתיות התחבורה  הגברת: 6פרק 

 אוכלוסייה ערבית גדולה  שבהםבאזורים ובפריפריה 

 6המלצה 

Invest more in public infrastructure (roads/transport) and childcare in the periphery, 

and/or areas with large Arab populations. 

להגביר את ההשקעה בתשתיות ציבוריות )כבישים/תחבורה( ובמסגרות לטיפול 

 אוכלוסייה ערבית גדולה.שבהם באזורים  אובילדים בפריפריה ו/

             

יות התחבורה, תוך נעשים מאמצים רבים ומושקעים משאבים ניכרים בשיפור תשת

 ביישובים ערביים.ותשתיות התחבורה בפריפריה  שדרוגעל דגש מיוחד  שימת

הכלכלי, הסביבתי והחברתי. בהיבט  –להשקעה בתשתיות התחבורה יש ערך רב 

לרכוש השכלה ו אפשרות להשתלב בתעסוקהתשתיות אלו משפיעות, בין היתר, על ה

ת רבה ועל הנגישות לשירותים חברתיים. לתשתיות התחבורה נודעת גם חשיבו

 בצמצום הפערים הכלכליים בין המרכז לפריפריה. 

לשיפור והן  למערך התחבורה הציבורית הן מתייחסותה הבולטות התפתחויותה

 . יפורטו להלןין היישובים וב בתוך הכבישים תשתיותב

 ליצירת תשתיות לתחבורה הציבורית  9119-9111בשנים  הוקצו ₪יליון מ 111-כ

הקווים את הרחיב ל , כדיאשר מיועדים לתחבורה זוולשדרוג צירים עיקריים 

לפיתוח כלכלי של מגזר  לפי דיווח הרשותשובים. ייב םתדירותאת  לשפרו

 118-ל 9111 בשנת 119-משירות  המקבלים היישובים מספר גדל ,יעוטיםהמ

 .9119נת בש

 לבין  הערביים ביםויישהבין פיתוח תחבורה ציבורית ל הוקצו סכומים נוספים

 .העבור עירוניים-תחבורה ביןולשדרוג צירי  ריכוזים של מקומות עבודה

  החל כי בין היתר אשר קובעת  9113התקבלה החלטת ממשלה מס'  9119בשנת

 תחבורהיתוח שירותי פל ממשלתי תוספתייב תקצמכל  91% ,9113משנת 
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 הכיסוי רמת מצב שבו תושווה ל עדזאת  .אוכלוסייה הערביתל היוקצ ציבורית

 אחרים יישוביםרמת הכיסוי התחבורתי של ל המיעוטים יישובי של התחבורתי

במסגרת זאת הוחלט גם על פרסום דוח שנתי המשווה . דומים מאפיינים בעלי

  .ביישובים השונים הציבורית התחבורה ורמת היקףאת 

  911-היקף של כב הכבישיםבתשתיות גם הורחבה ההשקעה  9119-9111בשנים 

הסכימו משרד התחבורה ומשרד האוצר  9119, בסוף שנת נוסף לכך .₪מיליון 

לשיפור  פרויקטיםנוספים עבור ביצוע  ₪ מיליארד 1.18-הקצבה של כ על

, על בסיס סקר צרכים מקיף 9118-9113שנים ב התחבורה והבטיחות בדרכים

 .9111שנערך בשנת 

 שראל' לפיתוח תכנית התחבורה 'נתיבי יתכניות אלה, ממשיך יישומה של נוסף ל

מוקמות  שבמסגרתה( 9111מפברואר  1991 מס' ת ממשלההחלט) הנגב והגליל

, בהיקף עירוניות באזורי הפריפריה. התכנית-תשתיות תחבורה בין ומשודרגות

כוללת, בין היתר, הארכה של כביש  ,9191-9111לשנים  ₪מיליארד  97.3של 

חוצה ישראל בדרום ובצפון, פיתוח כבישים בגליל ובנגב, הקמת מסילות חדשות 

 תכנון מפורט של כבישים ראשיים בפריפריה.כן בצפון 

 



 
 51            : שילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה במגזר הציבורי7פרק 

 

 

 : שילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה 7פרק 

 והבטחת תנאי העבודה  במגזר הציבורי

 באמצעות מכרזי רכש ממשלתיים

 7המלצה 

Ensure that at least minimum employment quota for disadvantaged population 

groups (particularly Arabs and Ethiopians) are met in the vast majority of different 

public employment branches. Use public procurement contracts to ensure that 

employment conditions adhere to basic standards and that fair employment of 

minorities is a condition for receipt of public funds. 

עמידה במכסה מינימלית של עובדים מאוכלוסיות חלשות )במיוחד ערבים  להבטיח

ואתיופים( ברוב ענפי המגזר הציבורי; לעשות שימוש בחוזי רכש ציבוריים כדי להבטיח 

שתנאי ההעסקה יעמדו בסטנדרט בסיסי; להבטיח שוויון הזדמנויות בתעסוקה 

 למיעוטים כתנאי לקבלת מימון ציבורי.

             

 הציבורי במגזרבודה ממשלת ישראל רואה חשיבות רבה בשילוב אוכלוסיות חלשות בע

 רוןמעקצורך זה נובע והיא חותרת להבטיח את ייצוגן ההולם במסגרת זו.  ,בישראל

המעניק ייצוג לכל רובדי וני לניהול שירות מדינה צודק, החיההזדמנויות  שוויון

 דרוזיםלרבות  ,ערבייםילוב עובדים ש על מושם מיוחד דגש .החברה במדינה

קהילת יוצאי על שילוב עובדים מקרב ו ,)להלן: האוכלוסייה הערבית( םצ'רקסיו

 . בשירות המדינה אתיופיה

 מתקנת העדפהשל מדיניות  באמצעות עתבצמ המדינה בשירות זהה קרוןיעהידום ק

של מועמדים  אקטיביחיפוש  ;מיועדות משרותצאת הק כגון ,ותהכוללת מספר פעול

מנהלים בשירות קיום פעולות הסברה בקרב העובדים וה; הכשירים למילוי המשרות

בוחנים בוועדות הקבלה מקרב אוכלוסיות  שילובאלה; אוכלוסיות המדינה ובקרב בני 

עם זאת יש  .החסמים התרבותיים בנושא בחינת המועמדיםעל  להתגבר כדיאלה 

מצים בתחום זה, הן בהיבט של היקף השילוב הסכמה על כך שעדיין יש לחזק את המא

 בעבודה והן בהיבט של דרגת התפקידים ואיכותם.
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במטה יישום  הוקם בשירות המדינההרפורמה בניהול ההון האנושי במסגרת נציין כי 

תפקיד הצוות לבחון . הולם ייצוגשל  בנושאהעוסק  משרדי-הרפורמה צוות ייעודי בין

ולגבש המלצות  המדינה שירותשות באוכלוסיות חלהשתלבות את את קליטתן ו

 .הרפורמה הרחבה יותרן אופרטיביות להגברת שילובן כחלק מ

 שירותב ולהגברת שילובן של אוכלוסיות אלננקטו מספר צעדים  9111מאז שנת 

ת ההתקדמולבחינת  מרכזייםאינדיקטורים  אלה יוצגו להלן. נוסף לכך יוצגו .המדינה

 שנעשתה. 

 נההמדיבשירות  עובדים ערבים שילוב

 להקצאת הקריטריונים שינוי ובהם משמעותיים צעדים על דיווחנו הקודם בדוח 

, מתקנת העדפה מתן יןילענ הממשלה למשרדי הנחיות פרסום, מיועדות משרות

 והסרת יהודים שאינם מדינה עובדי זכויות חידוד, והסברה שיווק תכנית השקת

 . יוםכים. יישום צעדים אלה ממשיך גם ימים תרבותיים וגאוגרפחס

 משרדי לעניין הסרת חסמים העומדים בפני קידום -צוות הביןנוסף על כך, ה

ייצוגם ההולם של בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות 

מקיים עבודת , 9117מנובמבר  9372 ממשלה תשהוקם מכוח החלט ,המדינה

שרות בשירות למ מועמדותערבים להגיש עידוד לנוספים צעדים לבחון כדי מטה 

 ההולם בקרב עובדי המדינה. םהגברת המודעות לחובת ייצוגלו ,המדינה

סיון המצטבר מאז נכנסה לתוקף החלטת יהנ בסיסעל  ההמלצות מתגבשות

פעילות נרחבת שנעשתה בתחום במשרד  עלובמיוחד  הממשלה הקודמת

 .המשפטים

 עובדים ערבים הולם ל ייצוג בנושא 9119 לשנתינה דוח נציבות שירות המד

 .(11לוח ראו ) מצביע על מגמת שיפור, שירות המדינהב

 עובדים ערבים בשירות המדינה, לפי שנים )במספרים ובאחוזים( :11 לוח
 
 המדינה עובדי מכלל אחוז עובדים ערבים הכול-ךס שנה

9111 9,289 7.8 
9119 1,711 2.1 

 לפיו ו ,9117מנובמבר  9372 פרמס הבהחלט הממשלה שהציבה היעדכי  נציין

מבני האוכלוסייה  עובדי המדינה יהיוקרב מלפחות  11% 9119 סוף שנת עד



 
 53            : שילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה במגזר הציבורי7פרק 

 

בכלל האוכלוסייה  19-99 בני ערבים של ששיעורם עוד נציין לא הושג. ,הערבית

  .9111 שנת בסוף 18.8%עמד על 

 ושיעורם  שנקלטו בשירות המדינה הערביםגם במספר העובדים חלה  עלייה

. שיעור זה יקדם בהדרגה את הגידול בייצוגם 19%-מכלל הנקלטים עומד על כ

  :(11 )לוח מכלל העובדים

 קליטת עובדים ערבים בשירות המדינה, לפי שנים )במספרים ובאחוזים(: 11לוח 

 אחוז מכלל העובדים שנקלטו עובדים ערבים שנקלטו הכול-ךס שנה

9111 718 19.8 
9119 231 19.1 

 

 9117מנובמבר  9372 מס' החלטת הממשלההיעד שהציבה הממשלה בנציין ש, 

המוקצות בכל  המשרות החדשות מתוך לפחות 11% 9119עד סוף שנת לפיו ו

   לא הושג. ,הרגילים, ייועדו לבני האוכלוסייה הערבית לצרכים בהתאם ,שנה

 מדינהה בשירותה יוצאי אתיופיעובדים שילוב 

וכיום שיעור יוצאי  ,ציבורימגמת שיפור בשילוב יוצאי אתיופיה בשירות ה ניכרת

-19בגילי  כלל האוכלוסייהקרב ב לשיעורם מהה דוהמדינ בשירות העובדיםאתיופיה 

 .  (19)לוח  1.1%העומד על  ,99

 עובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, לפי שנים )במספרים ובאחוזים( :12 לוח

 אחוז מכלל עובדי המדינה יוצאי אתיופיהעובדים  הכול-ךס שנה

9111 891 1.1 
9119 1,191 1.1 

ועלייה קלה  שנקלטו בשירות המדינה יוצאי אתיופיהגם במספר העובדים  חלהעלייה 

  :(11)לוח  מכלל הנקלטים בשיעורם

קליטת עובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, לפי שנים )במספרים : 13לוח 
 ובאחוזים(

 שנה
יוצאי אתיופיה עובדים  הכול-סך

 אחוז מכלל העובדים שנקלטו שנקלטו

9111 81 1.1 
9119 111 1.7 
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-של ה ההמלצהתחומים שאליהם נוגעת יתר הנציין כי אין התפתחויות משמעותיות ב

OECD .בחוזי רכש ציבוריים לצורך  שימוש יעשהילפיה לא וינוי במדיניות ש אין

שעליה דיווחנו בדוח  ההתקדמות .בחברות פרטיות מיעוטים הבטחת ייצוג הולם של

הבטחת תנאי העסקה בסיסיים בנושא השימוש בחוזי רכש ציבוריים לצורך הקודם, 

   עומדת בעינה. ,לעובדים

 

 

 



 
 55             לביוב ולתחבורה : חיבור יישובים בדואיים לחשמל,9פרק 

 

 

 : דיווח על הרכב המועסקים 8פרק 

 ידי  והצבת יעדים על ,בחברות גדולות

 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה היכן שנדרש

 8המלצה 

Introduce reporting requirements on workforce composition in firms of a 

sufficiently large size, with the Equal Employment Opportunities Commission 

assessing employment outcomes and suggesting appropriate targets, where needed. 

הכנסת חובת דיווח על הרכב המועסקים בחברות גדולות, תוך הערכה של נציבות 

 והצעה של יעדים ראויים היכן שנדרש. ,התוצאותשוויון הזדמנויות בעבודה את 

             

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה היא גוף ממשלתי שאמון על אכיפה אזרחית של חקיקת 

אין חובת דיווח על הרכב המועסקים לנציבות שוויון הזדמנויות כיום,  .השוויון בישראל

פי חוק לקבלת דיווח על הרכב המועסקים  בעבודה, אך הנציבות יכולה להוציא צו על

במקרה של קבלת תלונה או במקרה שיש חשד מסיבה כלשהי לקיומה של אפליה במקום 

הנציבות  אם נמצא חשד לאפליה, נשקלים צעדי אכיפה אזרחיים ואף פליליים.העבודה. 

 במשרד הכלכלה.  הסדרה ואכיפה נהלִמ עם תיאום בעובדת בשיתוף פעולה ו

 גודלסדרי תעסוקתי בארגונים במצב הגיוון ה של, הנציבות מקדמת מיפוי נוסף על כך
כמה משתנים עיקריים, לרבות מגדר,  לפישונים המשתייכים לענפי כלכלה מגוונים, 

 אתהכנסה וממרשם האוכלוסין ויקיף  ממסעל מידע מנהלי  יבוסס המיפוילאום וגיל. 
 ביחסמצב הייצוג ופערי השכר  של בחינה יאפשר החדש המידע. במשק השכירים כל

בייצוג ובשכר  בעיותוזיהוי של  ,ועובדים מבוגרים נשיםערבים,  – כגון אוכלוסיותל

 .9113 שנת סוף לקראת זמינים יהיוישראל. ממצאים ראשוניים בבשוק העבודה 

את פעילותה  מרחיבהנויות שוויון הזדמלונות נציבות האחר בשניםכי  עוד נציין
מעסיקים במטרה לעודד העסקה מגוונת. לבתחום ההסברה וההדרכה לעובדים ו

כנס שנתי בנושא יתרונות הגיוון והטמעת קיום יתר פעילות הנציבות כוללת בין ה

גיבוש עידוד וסיוע למעסיקים בפיתוח מדיניות כתובה לגיוון תעסוקתי; שוויון; 
פרויקט  ה שלוהפעללימודים "מנהיגות לשוויון ולגיוון תעסוקתי"; ה כניתת יישוםו

( עם האיחוד האירופי.Twinningטווינינג )



 
 57             לביוב ולתחבורה : חיבור יישובים בדואיים לחשמל,9פרק 

 

 

 

 ם לחשמל, בדואיי: חיבור יישובים 9פרק 

 תחבורהלביוב ול

 9המלצה 

Urgently introduce practical steps towards the connection of Bedouin settlements 

with electricity, sewage, and transport systems, and continue with efforts to improve 

their education, including vocational training. 

 ,צעדים דחופים ותכליתיים לחיבור יישובים בדואיים לחשמל, לביוב, ולתחבורהקידום 

 .מקצועית הכשרה זה ובכלל, החינוך לשיפור מאמציםוהמשך עשיית 

             

כפי שנפרט בפרק זה.  ,הממשלה רואה חשיבות רבה בפיתוח תשתיות במגזר הבדואי

נידונו ונושאי הכשרה מקצועית ועידוד תעסוקה  ,3בנפרד בפרק נידון נושא החינוך 

 . 9בפרק 

התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של הממשלה ממשיכה ביישום 

ם בדואייההיישובים  לפיתוח ולהעצמה של התכנית ושל ת בנגבבדואיהאוכלוסייה ה

י כלכל-פיתוח החברתיהיבטים הנוגעים למגוון רחב של לת ות מתייחסוהתכני. בצפון

החלטה את ממשלה הקיבלה  9119בספטמבר נוסף על תכניות אלה, של היישובים. 

פיזיות התשתיות של הפיתוח הרחבת הל ₪מיליון  119.3 ובמסגרתה יוקצו, 9193 'מס

  .בנגב הבדואים םשובייחברתיות ביהו

 חקיקהממשלת ישראל להשהות את המשך קידום ההחליטה  9119בינואר יש לציין כי 

בינתיים  .הבדואית הלא מוכרת ת ההתיישבותהסדרלמתווה כולל  ליצור השנועד

נעשה תהליך תכנון כולל של חלופות להתיישבות של הבדואים החיים כיום ביישובים 

הממשלה כי תחום הסדרת נוסף לכך החליטה  שאינם מוכרים על ידי המדינה.

של יישובי התיישבות הבדואים בנגב וכן המאמץ הכולל לפיתוח כלכלי חברתי 

 שרד החקלאות ופיתוח הכפר. מ לאחריותברו הבדואים בנגב יוע

  .להלן טויפור בנגב הבדואיים ביישובים התשתיות בפיתוח עיקריותה תהתפתחויוה
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 תשתיות תחבורהפיתוח 

לצד המאמצים הרחבים לשיפור תשתיות התחבורה והתחבורה הציבורית בפריפריה, 

 נמשכים, ואשר מהם נהנית גם האוכלוסייה הבדואית, 1עליהם הרחבנו בפרק 

הושלמו  מרכזייםופרויקטים  ,המאמצים לשיפור תשתיות התחבורה במגזר הבדואי

שגב שלום  יםישובסלילת כביש כניסה ראשי לי ,למשל .לקראת סיוםאו נמצאים 

סלילת עורק תחבורה ראשי ברהט. ; בחורהת הספר סלילת כביש גישה לבי ;וכסייפה

  .ביצוע בשלבי מצויים נוספים מרכזיים יםפרויקט

קווי תחבורה  11-כמו כן, בעקבות הפיתוח שנעשה בשנים האחרונות מופעלים כ

של האוכלוסייה הבדואית. חלקם קווים פנימיים ורובם  מגורים ציבורית לאזורי

ערד  ,שובים למרכזים עירוניים כמו באר שבעיעירוניים המקשרים בין הי-קווים בין

 ה שער הנגב.  יתעשיהאזור תעסוקה כמו  מרכזילו

  פיתוח תשתיות ביוב

וכי ה מערכות ביוב ביישובים המוכרים הושלם במידה רבפיתוח כי בדוח הקודם דווח 

הושלם חיבור הבתים בכמה יישובים נוסף לכך הוקמו מתקנים לטיהור שפכים. 

  .עבודה בתהליך עדיין מצויאחרים חיבור זה  וביישובים, למערכת ביוב מרכזית

מתמקדת הפעילות להרחבה ושיפור תשתיות הביוב על ידי משרד  9111מאז שנת 

ביישובי אבו  –)המילת"ב( רשות המים והמנהל לפיתוח תשתיות ביוב  –התשתיות 

 .מוצא"ב המילת פעילות תקציב בסמה.

 הבריאות והרווחהציבור בתחומי  יפיתוח שירותים ציבוריים ומבנ

ביישובי   הןמשלוש תחנות לבריאות המשפחה. שש להיבנות  עתידות 9113 שנת במהלך

 רותיש, לכך . נוסףבנווה מדבר(אחת אבו באסמה )שתי תחנות באל קסום ותחנה 

  נמצא בתהליך הקמה.ליישובים הלא מוכרים ד ניי רווחה



 
 59            וחיזוק אכיפתה: מעקב אחר הרפורמה בפנסיית החובה 11פרק 

 

 

 : מעקב אחר הרפורמה בפנסיית החובה 01פרק 

 וחיזוק אכיפתה 

 01המלצה 

Monitor carefully reform of the quasi-mandatory private pension scheme and 

actively impose penalties on non-compliant employers. 

ולהטיל קנסות על  מחייבת-המעיןאחר הרפורמה בפנסיה הפרטית  היטבלעקוב 

  מעסיקים המפרים את הדרישות.

             

אום של יבין לשכת התשנערך  ,מקיף במשק נסיוניההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פ

הוחל על כל אוכלוסיית  ת,הכלליהעובדים הסתדרות בין והארגונים הכלכליים 

ובכך יצר הסדר של  ,9118מינואר  התמ"ת שר השכירים בישראל מכוח צו הרחבה של

למעט פנסיית חובה תעסוקתית בישראל. הסדר זה חל על כל העובדים השכירים, 

 ו.כלשה אחר או צו הרחבה מיטיב מכוח הסכם הסדר בעליעובדים 

 9119, החל מינואר 9111בשנת  דרותוההסת המעסיקיםאליהן הגיעו שפי הסכמות  על

לתגמולים על  3.3%מתוכם , 17.3%עומד על  נסיוניפה לחיסכון ההפקדות שיעור

 .מעסיקהעל חשבון  לפיצויים 1%-ו לתגמולים על חשבון המעסיק 1% ,חשבון העובד

ידי שר התמ"ת החיל הסדר זה על כלל העובדים השכירים  צו הרחבה שהוצא על

 במשק. 

הצליח להגדיל במידה ניכרת את שיעור העובדים המכוסים הסדר פנסיית החובה 

לפי אומדן של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד  בהסדר פנסיוני כלשהו.

-כהביא הסדר פנסיית החובה החדש להצטרפות של  9111-9118בשנים האוצר, 

מהם  187,381. , רובם בשכר נמוךלפחות לקרנות הפנסיה עובדים 1,971,112

 הפנסיה לקרנות המצטרפים אומדן זה מתבסס על מספר .9111הצטרפו בשנת 

האמורים בצו בכל  ההפרשות לשיעור זהים בגינם ההפרשות ששיעורי החדשות

 מהלך השניםמספר הפעילים בקרנות הפנסיה החדשות עלה בנציין גם ש שנה.

 .1,299,881-ל 1,721,371-, מ7.1%-ב 9111-9119
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האכיפה של צווי ההרחבה בנושא פנסיית החובה קיבלו חיזוק משמעותי ביוני  כלי

, עם כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, 9119

להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה,  א, הי9111אשר אושר בכנסת בדצמבר 

כספי או התראה ִמנהלית על נהלי להטלת עיצום על ידי הנהגת הליך מ היתר בין

ועל מזמיני שירות. הליכים למתן התראה ִמנהלית או הטלת עיצום כספי  מעסיקים

 ות בלבד.  ִמנהליא ראיות אינם דורשים ראיות פליליות אל

פלילית בגין הפרת חובת תשלומים מכוח צווי ההרחבה בעניין  רהיעבבעוד שלא קיימת 

ובכלל זה צו ההרחבה בנושא פנסיית חובה וצווי הרחבה ענפיים שעניינם הפנסיה, 

הוכנסו לרשימת ההוראות שהפרתן תאכף במסגרת החוק להגברת צווים אלה פנסיה, 

 ותִמנהליאת צווי ההרחבה צפויים להתראות  מפריםהאכיפה. לכן, מעסיקים אשר 

 . 5ולעיצומים כספיים

נהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה מחויבים מפקחי ִמ לאור החשיבות של נושא זה, 

התראות  938ניתנו  9111בכל תיק חקירה. בשנת לבדוק את צווי ההרחבה לפנסיה 

ושתי  ותִמנהליהתראות  772ניתנו  9119בשל הפרת צו ההרחבה. בשנת  ותִמנהלי

 . ₪ 919,991הודעות על כוונת חיוב בסכום כולל של 

ההרחבה במגזר הערבי. מכניסת החוק להגברת  ויצו תאכיפעל שם מומיוחד  דגש

 172תוכם, מעסיקים מהמגזר הערבי. מ 911בקרב  התקיימו בדיקות ,האכיפה לתוקף

 191נהלית ומעסיק אחד קיבל הודעה על כוונת חיוב. מעסיקים קיבלו התראה ִמ 

 מעסיקים נמצאים עדיין בהליכי בדיקה. 

                                                      
 ,הרחבה על החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה ועל מערך האכיפה של חוקי העבודהל  5

 . 1פרק  ראו
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: שינוי מערכת הטבות המס על החיסכון 00פרק 

 טיב יותר עם עובדים בשכר נמוך יכך שת נסיוניהפ

 00המלצה 

Abolish favourable fiscal treatment of what is now mandatory pension saving, 

reduce tax credits towards voluntary private pension saving, and use the funds to 

introduce a non-wasteable pension credit for low-income workers. 

לבטל את הטיפול הפיסקאלי המועדף למה שכעת הוא חיסכון פנסיוני חובה, להפחית 

ונטרי פרטי ולהשתמש בכספים ליצירת זיכויי מס זיכויי מס לחיסכון פנסיוני וול

 מוחזרים לפנסיה לעובדים בשכר נמוך.

             

הממשלה רואה חשיבות בפישוט החוק המגדיר את הטבות המס לטובת החיסכון 

שינויים ובבחינת התפלגות ההטבות בין קבוצות שונות באוכלוסייה.  ,הפנסיוני

 האוצר.  משרדידי  הפנסיוני נבחנים על במערכת הטבות המס על החיסכון

 ההתאמה בין תמהיל ההשקעות למאפייני החוסכים. קיים מאמץ לחיזוקנוסף לכך, 

חוסכים הכספים של עד כה מרבית כספי החוסכים נוהלו במסלולים כלליים, כך ש

 את בחשבון להביא בלי חוסכים צעירים,של  םכספיהמבוגרים נוהלו יחד עם 

 יאפשרגמל" שפורסם השנה  בקופת השקעה "מסלולי חוזרהשונים.  מאפייניהם

לגילו.  ובעיקר העמית למאפייניהסיכון הגלום בו את ו החיסכון הפנסיוני להתאים את

 11-31 בני, לעמיתים 31עד  שגילם לעמיתים :םמסלולי שלושה יפתחוי רתובמסג

לתוקף בשנת  והוא יכנסבלבד  מתייחס לכספים חדשים חוזר. היותרו 11 בניולעמיתים 

9111. 
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  יותראקטיבית -: הבטחת מדיניות פרו05פרק 

 לצמצום היקף המקבלים קצבת נכות 

 אנשים עם מוגבלותולניצול יכולת העבודה של 

 05המלצה 

Ensure that policies are more pro-active in preventing disability take-up and ensure 

that existing disability policy has a greater focus on the use of existing work capacity 

of disabled clients. 

והבטחה  ,לצמצום היקף המקבלים קצבת נכותאקטיבית יותר -להבטיח מדיניות פרו

 עם לקוחות לכי המדיניות הקיימת תשים דגש רב יותר על ניצול יכולת העבודה ש

  .מוגבלות

             

נושא שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה ובשוק העבודה זוכה לתשומת לב רבה 

היא היא מערכתית, ו הפעילות הממשלתית .בשנים האחרונות הבמדיניות הממשל

לחיזוק התכניות המיועדות הן לעובדים והן למעסיקים, תוך הגברת מתייחסת 

להיבט של מערך התמריצים במסגרת כן ו ,המאמץ של כל המשרדים הרלוונטיים

טאת בהרחבת תכניות קיימות ובמספר רב של יוזמות מתב הפעילותהקצבאות. 

 חקיקה.  חדשות, כולל יוזמות

 עיקרייםבמדדים  מגמות

 בעבודה השילוב במגמת שיפור עולה כי חללמ"ס של ה החברתי הסקר נתונימ 

הגדרות המוגבלות שבהן נעשה שימוש בסקר,  לפי. 9111-9111 השניםמהלך ב

-מ 19-91 יבגיל התעסוקה בשיעור עלייהחלה מתונה  מוגבלותאנשים עם  בקרב

 . 99%-ל 19%-מ – חמורה מוגבלותאנשים עם ובקרב  ,13%-ל 11%

  מוגבלות בגיל העבודה הזכאים לקצבת עם אנשים  993,111-כחיים בישראל

בשנים האחרונות, בעקבות חוק לרון, עלה שיעור המועסקים נכות כללית. 

 ןמ מחציתמ פחותרובם הגדול משתכרים  .91%-ל 11%-הזכאים לקצבה מ

 : (19)לוח  טהוא קבלי הקצבהממספר בנוסף לכך, הגידול ע במשק. הממוצ השכר
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  מקבלי קצבת נכות כללית במספרהגידול השנתי  אחוז: 14 לוח

 קצבת נכות כלליתמקבלי  במספרהשנתי גידול ה שנים

9118-9111 9.3 
9111-9112 1.1 
9119-9119 9.1 

9119 1.8 

  מקצב  תמשמעותי מהירמקבלי הקצבאות קצב הגידול של היה בשנים קודמות

הקצב דומה לקצב הגידול הכללי של היה  9119נת בשהגידול של האוכלוסייה. 

 .1.2% העומד על ,19-18בגילי  אוכלוסייהה

 יוזמות הקשורות למעסיקים

 העובדים הסתדרותל נשיאות הארגונים העסקייםנחתם הסכם בין  9119יוני ב 

אשר יעלה בהדרגה  ,מוגבלות עם אנשים של העסקה יעד קבעיי לפיווהכללית 

חתם שר הכלכלה על צו הרחבה  9119. בספטמבר 9111בשנת  1%עד שיעמוד על 

 111-מ יותרשהחיל את הוראות ההסכם על כל המעסיקים הפרטיים של 

 יעד קובעתאשר  9911' מסהתקבלה החלטת ממשלה  9119עובדים. בנובמבר 

 שיעור השגת . עוד הוחלט כי עם9117 שנת עד ,המדינה שירותלגם  דומה

נקודות אחוז  9-באופן הדרגתי ב היעדאת האמור, תעלה הממשלה  ההעסקה

 החליטה על יעדת החברות הממשלתיות ורשנציין כי עוד . 9112 שנת עד נוספות

 .נכות 91%-שלהם יותר מגבלות ועובדים עם מ 3% של שילוב תהקובע חוב

  אנשים עם מוגבלות במגזר קיימות מספר יוזמות לקידום השילוב של כבר כיום

 מוגבלות עם אנשים לשילובתכנית החלה לפעול  9111ביולי , למשל הציבורי.

 איכותית  לאפשר העסקההיא  התמטר. הציבורי במגזר תעסוקתית התנסותב

לתקופת מקצועי רקע של אנשים עם מוגבלות בעלי השכלה אקדמית או 

   .לשלבם במקצועות מתאימים כדי תוך מתן הכשרה מיוחדתזאת  .התנסות

  מפעיל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד  9119מסוף שנת החל

להעסיק  המעוניינים מרכזי תמיכה למעסיקים ,ארציתבפריסה הכלכלה, 

 עוץויי תמיכה שירותי של רצף להם מספקים םהמרכזי .אנשים עם מוגבלות

מרכזים אלו מסייעים בין היתר, . "ל תחת קורת גג אחתוהכ"במתכונת של 

הממשלה ן מ אליו הם זכאיםש סיועמיצוי הלמעסיקים במילוי בקשות ל
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 9,911-המרכזים שירות לכהעניקו  9119בשנת במסגרת התכניות השונות. 

 במסלול ליווי ארוך טווח.  211-כמהם  ,מעסיקים

 בשותפות עם הסוכנות לעסקים קטנים ,הבריאות משרדהאגף לבריאות הנפש ב 

בשנים האחרונות מודלים של עסקים  משרד הכלכלה, מקדמיםובינונים ב

 המשתתפים לאנשים אשר מרחיבים את הזדמנויות התעסוקהחברתיים 

הזקוקים לתכניות שיקומיות.  לאנשים רחבמדרג תפקידים  תכניות שיקומיות.ב

 מוצרים במכירת עוסקותה יותוחנ עשרות 9119 שנתבמסגרת זו נפתחו מאז 

נכי נפש ל תמיכה תכניותלכך מופעלות  נוסף עם מוגבלות. אנשיםי ל ידע והוכנש

  .עצמאי עסק להקים יניםיהמעונ

  מסלול תעסוקה חדש  בהקמת במשרד הכלכלה ההשקעות מרכז להח 9119בשנת

אנשים עם ובהן  ,עם שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה לאוכלוסיות מיועדה

  ת.מוגבלו

 מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם -השותפות הביןהקימה  9119 במאי

 הןמשרת הפורטל ". עבודה נגישה"פנויות שנקרא משרות פורטל  לותמוגב

. הפורטל היצע וביקושבין  לתאם, ומטרתו מעסיקיםהן אנשים עם מוגבלות ו

סוכן חכם "מפעיל  ,כישורים הדרושים לעבודות השונותאף מביא בחשבון את ה

 סיוע אנושי באמצעות מוקד טלפוני. מוקד הפונים להעברת ומאפשר  "טכנולוגי

 אנשים עם מוגבלותיוזמות המכוונות ל

  הם , על שורת צעדים וב(9121מס' ה החלט)החליטה הממשלה  9119בינואר

 תלבלהש אנשים עם מוגבלותלסייע לשמטרתו הקמת מרכז הכוון תעסוקתי 

 .הכלכלה משרד של אחריותוכמסגרת בין משרדית תחת  יפעל המרכז .עבודהב

. תעסוקהאת כל ההיבטים הנדרשים לעידוד  םהכוללי שירותים ספקמהוא 

 הקמת לבחוןכוונה  קיימתו 9111בשנת לפעול עתיד להתחיל הראשון  המרכז

יעודיים י תעסוקה רכזישל  שילובלכך החל נוסף בהמשך.  נוספים מרכזים

 ,וכלוסייה הערבית והחרדיתלאמרכזי התעסוקה בלטיפול באנשים עם מוגבלות 

 .מרכזי התעסוקה המוקמים על ידי משרד הרווחהבוכן 

  וליווי  מספקת שירותי השמה"רמפה", התכנית החלה לפעול  9111בשנת

רכזי של מ תשתיות קיימותבהתכנית פועלת . עם מוגבלות תעסוקתי לצעירים
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ובעתיד בתהליך הרחבה מצויה  התכנית. עירוניותתעסוקה ובמסגרות צעירים ה

 השתתפו 9119בשנת תפעל גם במרכזי ההכוון לאוכלוסייה החרדית והערבית. 

 איש.  931-כ בתכנית

 לאנשים נתמכת בשוק הפתוח  תעסוקהלעידוד  ץבמאמ ךממשי ווחהמשרד הר

איש  9,111-כ על לעמודהמשתתפים מספר  ממשיך 9111מאז . עם מוגבלות

 . נוספיםאיש  311-כחבה של הפעילות לת הרנמתוכנ 9113ובשנת  ,לשנה

 לשילוב אוכלוסיית הזכאים  פועלמשרד הבריאות בבריאות הנפש  שירות

 31% ,9119על פני תעסוקה מוגנת. בשנת  ,הפתוחבעבודה נתמכת בשוק 

איש(  9,111-)כ 91%שולבו בעבודה נתמכת לעומת איש(  1,111-)כמהזכאים 

קירוב התעסוקה המוגנת לשוק  היא השירות שלנוספת  מגמה. 9111בשנת 

 . הפתוח

 היא שילוב נכי נפש  על ידי משרד הבריאותהמיושמת  נוספת אסטרטגיה

 .9111בשנת שולבו במסלול זה איש  131-ככעובדים בשירותי השיקום עצמם. 

 איש.  931-מסלול התפתח ומשולבים במסגרתו כהכיום 

 הרווחהשל משרד  מפעלים מקדמי תעסוקה )מפעלים מוגנים(

 והשירותים החברתיים 

במפעלים המוגנים והשירותים החברתיים משרד הרווחה  ידי עלהרפורמה המתוכננת 

 הכנהכל השימוש במרכזים גם ע דגש לשים כדי. שעליה דווח בדוח הקודם יצאה לפועל

. ל"מפעלים מקדמי תעסוקה" שמם, הוסב תרונותפ רצף יצירתלו הפתוח לשוק למעבר

תקצוב  הורחב מרכזי הכשרה יםהקלהתשומות השיקומיות ואת  לחזק על מנת

כדי  מקדמי התעסוקההעבודות במפעלים מגוון  שדרוג. מאמץ נוסף הוא המפעלים

  .בהם השכר של העובדיםעלות את רמת הל

 תכניותרצף  כלל הרווחה משרד ידי על מופנים שיםפונים חד ,כחלק ממגמה זו

רק מהווה פתרון  מקדמי תעסוקההפנייה לעבודה במפעלים  .תעסוקההו הכשרהה

גבוהה  מת השתכרותשבהן רלהשתלב במסגרות עדיין אין לו את היכולת עבור מי ש

 .יותר
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 גיבוש תכנית לאומית לתעסוקת אנשים עם מוגבלות

פועלים משרדי הממשלה הרלוונטיים, בהובלת משרד הכלכלה, לגיבוש בימים אלה 

תה לתכלל את כל תחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בין תכנית לאומית שמטר

משרדי בפיתוח -להגביר את שיתוף הפעולה הביןנועדה  התכנית .המשרדים השונים

אשר  תכנית חומש הוא המודל המתגבשמשאבים והזדמנויות.  תכניות, תוך איגום

ועד  משלב סיום לימודי התיכוןהחל , ברצף הטיפול בצעירים עם מוגבלות תמתמקד

 שילוב בעבודה. ל

 



 
 69              : קביעת קריטריונים להבאת עובדים זרים 13פרק 

 

 

 : קביעת קריטריונים להבאת עובדים זרים 03פרק 

 ושלילת היתרים ממעסיקים אשר 

 ים מינימליאינם מספקים תנאי עבודה 

 03המלצה 

Rigorously enforce internal labour markets test and other relevant criteria before 

allowing employers to recruit workers from overseas. Reject authorisation of 

employers who violate minimum employment conditions for foreign workers and/or 

who refuse to hire available Israeli workers at minimum wage level. 

לאכוף בקפדנות מבחנים פנימיים וקריטריונים רלוונטיים אחרים בשווקי העבודה לפני 

מתן אישור לגיוס עובדים זרים למעסיקים. לשלול אישורים של מעסיקים אשר אינם 

מספקים תנאי עבודה מינימליים לעובדים זרים ו/או המסרבים להעסיק עובדים 

 ישראלים זמינים בשכר מינימום. 

             

עובדים זרים מובאים לעבוד בישראל בעיקר בענפי החקלאות, הבניין והסיעוד. קבלת 

שאושרו בהחלטות הכלכלה  היתר פרטני להעסקת עובדים זרים בישראל בענפי

ממשלה אינה כרוכה בעמידה במבחן "שוק עבודה" פרטני למעסיק. בענפי החקלאות 

ענף ב .להעסקת עובדים זרים והבניין קובעת הממשלה מכסות שנתיות מרביות

ללא קביעת ופי קריטריונים מוסדרים  הסיעוד מתאפשרת הבאת עובדים זרים על

קיימת מכסה מרבית להיקף העובדים הזרים , אך ידי הממשלה מכסה מרבית על

  אל מדי שנה. הנוספים שלשכות התיווך הפרטיות יכולות להביא לישר

 , חלף העסקת עובדים זרים,ישראליםעובדים  העסקתעידוד ישראל רואה חשיבות ב

אחת האסטרטגיות המרכזיות למיכון חלקים מתהליך הייצור. האפשרות נת יבחבו

קידום צעדים רכי המשק להיקף גיוס העובדים הזרים הוא וההתאמה בין צ לחיזוק

שונים. אחד להפחתת הכדאיות של הבאת עובדים זרים שלא לצורך באמצעות כלים 

אשר מונעים רווח עודף של  ,(13כמים בילטרליים )ראו הרחבה בפרק סמהם הוא ה

 . י ייחודי על מעסיקי עובדים זריםמיסוהטלת . כלי נוסף הוא גורמי התיווך הפרטיים



 פיתוח כלכלילביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ו התקדמות שני על דוח       71

 

עם זאת, שורה של החלטות ממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות הביאו להגדלה יחד 

 של מכסות העובדים הזרים בענפי הבינוי והחקלאות.

במוקד מאמצי האכיפה של מדינת  ניצבתהבטחת תנאי עבודה ראויים לעובדים זרים 

שלילת היתרים ממעסיקים אשר אינם מספקים סירוב למתן היתרים או ישראל, ו

)להרחבה בנושא אכיפה ראו פרקים  תנאים אלה היא אחד הכלים שבהם נעשה שימוש

ים שמבטיחים כי שכרו של העובד בעניין זה חשוב לציין את המנגנונים החוקי .(13-ו 1

יישמר וכי המעסיק לא ינכה משכרו של העובד הזר סכומים גבוהים עבור מגורים 

 וכדומה.

שיפור התקשורת השוטפת בין גורמי הבירור והאכיפה הפעולות לבמסגרת כי נציין 

להעביר באופן לא פורמלי מידע עדכני הכלכלה  כיפה במשרדהשונים, החלו רשויות הא

רשות האוכלוסין וההגירה מהלכי אכיפה הננקטים כנגד מעסיקי עובדים זרים לעל 

של ם להעסקה תרייבקשות למתן או להארכת הכדי שזו תוכל לשקול בהתאם את ה

  .  בהבאתם תיווךלאו  עובדים זרים



 
 71                : מתן עדיפות להעסקת עובדים פלסטינים14פרק 

 

 

 : מתן עדיפות להעסקת עובדים פלסטינים 04פרק 

 פני העסקת עובדים זרים על

 04המלצה 

Favour employment of cross-border workers over foreign workers as far as possible. 

 .ככל שניתן ,יש להעדיף העסקה של עובדים מאזורים צמודי גבול על פני עובדים זרים

             

המלצה זו תואמת את מדיניות הממשלה אשר באה לידי ביטוי בעיקר בהחלטות 

הממשלה על הקצאת מכסות להעסקת עובדים זרים ועובדים פלסטינים בענפי הבניין 

 והחקלאות שבהם מתקיימת רוב החפיפה בהעסקת שתי האוכלוסיות. 

בארבע השנים האחרונות גדל פי שניים מספר לה כי עו 9119 לשנת ישראל בנק מדוח

 ,29,111-הוא הגיע לכ 9119הפלסטינים שעובדים בכלכלה הישראלית, ובשנת 

נבע מגידול במספר  בתעסוקהיקר הגידול ע. (13)לוח  מחציתם עובדים בענף הבינוי

 היצע העובדיםהביאו להעלאת ש החלטות ממשלההעובדים בהיתר בעקבות 

 בענפי הבינוי והחקלאות. הפלסטינים

  2114-2111בשנים  הישראלית בכלכלה הפלסטינים של : היקף התעסוקה15לוח 
 *)באלפים(

 9111 9111 9119 9111 9119 
 92 82 61 53 46 לוהכ-סך

      :מתוכם
 32 92 12 19 11 בהיתר   
 11 11 99 91 13 ללא היתר   
 מקור: עיבודי בנק ישראל לנתוני סקר כוח האדם הפלסטיני.  
 . ללא תושבים במזרח ירושלים ובעלי דרכון זר.  בשבוע ממוצע העובדים מספר *
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 בתעסוקההגידול כמעט כל מניתוח של בנק ישראל את התעסוקה בענף הבינוי עולה כי 

ביא לגידול ניכר בשיעורם מתוך סך משרות ה. מה ששל פלסטיניםבענף הבינוי היה 

. בתקופה זו 9119בסוף שנת  13.1%-לכ 9119בתחילת שנת  2.1%-בענף: מ השכיר

עובדים  מאיישיםש המשרות מספרהעובדים הפלסטינים בענף, כאשר  הוכפל מספר

ומספר המשרות שמאיישים ישראלים עלה עלייה מתונה  השתנה לא כמעט זרים

יין כי בשנים קודמות הגידול במספר העובדים בענף הבינוי היה יש לצ .(1תרשים )

 בעיקר של ישראלים.

תתבצע תוך  הכוונה היא שהגדלת מספר העובדים הפלסטיניםעל רקע זה יש לציין ש

 צמצום היקף העובדים הזרים, ולא תביא לפגיעה בתעסוקה של עובדים ישראלים.

נוספת שעליה עומד דוח בנק ישראל היא שיפור של ממש ביציבות  תופעה בולטת

רק כשליש מהם התמידו  9111ובדים פלסטינים בהיתר. בעוד שבשנת של ע התעסוקה

מתקרב  והואשני שלישים  עלזה  שיעור עלה 9119-ו מעסיק, בבמשך שנתיים אצל אות

נים, ועומד על פלסטי המעסיקות בחברות העובדיםלשיעור המקביל בקרב ישראלים 

סיבה נוספת לגידול  הואובדים פלסטינים של ע התעסוקה. הגידול ביציבות 79%

אחד . גידול זה מצמצם את בביקוש של מעסיקים ישראלים לעובדים פלסטינים

 היתרונות שהיו בעבר להעסקת עובדים זרים על פני העסקת פלסטינים.

זרים וישראלים, בענף : מספר משרות השכיר של עובדים פלסטינים, 1תרשים 
 2114-2112הבינוי, בשנים 
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 73                : קידום הסכמים בילטרליים לגיוס עובדים זרים15פרק 

 

 

: קידום הסכמים בילטרליים לגיוס עובדים זרים 02פרק 

 לצמצם את גביית דמי התיווך כדי

 02המלצה 

Promote bilateral agreements on labour recruitment to reduce rent-taking by 

intermediary agencies. 

ידי  דמי התיווך עלגביית לצמצם את  כדילקדם הסכמים בילטראליים לגיוס עובדים 

 ארגונים מתווכים. 

             

עובדים זרים באמצעות ממשלת ישראל מקדמת בשנים האחרונות מדיניות של גיוס 

לאומי -ןבשיתוף ארגון ההגירה הבי םהסכמים בילטרליים, תוך מתן עדיפות לביצוע

(IOM .) כוונת הממשלה להבטיח כי הבאת עובדים זרים תעשה באמצעות הסכמים

 .ככל שניתן בילטראלים

  נחתם הסכם בילטרלי ראשון להסדרת גיוס עובדים זרים לענף  9111בסוף שנת

העובדים הזרים  19,111כל  .IOM-ובשיתוף ה ם ממשלת תאילנדהחקלאות ע

 111-, למעט כזהבמסגרת הסכם  לישראל לעבודה בענף עשו זאתמאז שהגיעו 

  עובדים עונתיים שהגיעו במסגרת פיילוט שנערך עם ממשלת סרי לנקה.

 ( 9119בענף הבניין נחתמו הסכמים בילטרליים עם מספר מדינות: בולגריה ,)

 1,911 -כ במסגרת הסכמים אלו הגיעו עד כה (.9119( ורומניה )9111)מולדובה 

עובדים נוספים צפויים להגיע מרומניה  181-וכעובדים מבולגריה ומולדובה 

 הסכם נוסף עם סין נמצא בהליכי גיבוש מתקדמים.  .בחודשים הקרובים

 לנקה ומנפאל -ייחל בקרוב פיילוט להבאת עובדים זרים מסר בענף הסיעוד

 בשלבי אישור סופיים.  הנמצאים  במסגרת הסכמים בלטרליים

 ההסכמים הבילטרליים כוללים הליכים רבים שנועדו לצמצם ככל שניתן גביית דמי

הגשת מועמדות לאפשרות השל  ,בשפת העובדים ,תיווך שלא כדין ובהם: פרסום רחב

נעשים ה אקראייםהסדרי מיון וגיוס  עלהסבר מובא  בפרסום .למשרות בישראל
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באמצעות משרדי העבודה של מדינות המוצא של העובדים, ופירוט ההוצאות 

בשפת  ,הסברה ;כרוכות בתהליך והעדר צורך לשלם למתווכים פרטייםההמותרות 

חתימת הצדדים על הסכמי עבודה  ;זכויותיהם בישראלעל חובותיהם ו על ,בדיםוהע

תם הגעלפנילעובדים אלה מוסברים  .סטנדרטיים שהותאמו לדיני העבודה בישראל

ובחירה ושיבוץ  ,היכן שניתן ,; עריכת מבחני התאמה מקצועיים בארץ המוצאלארץ.

מתאימים; קבלת העובדים בישראל המועמדים ידי ממשלת ישראל מתוך  אקראי על

לנציגי מעסיקים מורשים הבאים לאסוף אותם; והבטחת הגעתם על ידי רשות ההגירה 

-ןהמרכז להגירה בי, בהפעלת עובדיםאלות ולתלונות בשפת הקו חם לשפתיחת 

 (.CIMIלאומית ולקליטה )

טרליים על השפעות ההסכמים הביל CIMIשנערך במימון וראשוני מחקר מצומצם 

בתחום החקלאות והבניין מצא כי בעקבות ההסכמים חלה ירידה חדה בסכום הכסף 

גביית דמי ת צמצום משמעותי בשמוציא עובד המבקש להגיע לישראל. ירידה זו משקפ

 הוצאות העובד הן הוצאות מותרות עבור מבחנים רפואיים .תיווך בלתי חוקיים

 שירותים עבורנוסף  מותר סכוםאפשר לגבות  החקלאות בענף .כרטיס טיסה לישראלו

לדוגמה, . לישראל העובד הגעת לאחר לספק מתחייבות ההשמה שחברות נלווים

עובד מתאילנד שהגיע לעבוד בישראל בענף החקלאות הוציא המחקר העלה כי 

 ,ההסכם יישוםדולרים לאחר  9,171דולרים לפני ההסכם לעומת  2,131בממוצע 

  .96-ל 17-ומספר החודשים הממוצע לכיסוי החוב ירד מ

 

                                                      
6 Raijman, R. and Kushnirovich, N. 2014. Recruitment Of Migrant Workers In Agriculture 

And Construction In Israel: The Impact Of Bilateral Agreements. CIMI.  



 75      זרים: קביעת מנגנון שיאפשר הענקת אשרת שהייה קבועה לעובדים 16פרק 

 

 

 

 : קביעת מנגנון שיאפשר 06פרק 

 הענקת אשרת שהייה קבועה לעובדים זרים

 06המלצה 

Add a mechanism for granting foreign workers permanent stay, as in all OECD 

countries, either through change of status from temporary to permanent or based 

on labour market criteria. 

, OECD-להוסיף מנגנון להענקת אשרת שהייה קבועה לעובדים זרים, כבכל מדינות ה

 באמצעות שינוי סטטוס מארעי לקבוע או בהתבסס על קריטריונים הקשורים לשוק.

             

לישראל לתקופה קצרה אין שינוי במדיניות ממשלת ישראל. מהגרי עבודה מגיעים 

. עצם ההגעה לישראל כעובד זר אינה תזמני להיות תכך ששהייתם מיועד ,ומוגבלת

  אזרחות. קבלתלשבות או מסלול לתו לכשעצמהמהווה 



 77                            : רשימת השותפים בהכנת הדוח1נספח 

 

 

 דוחרשימת השותפים בהכנת ה: 0נספח 

ממשלתיים. מפאת וגופים משרדים  18-מחלק עשרות אנשי מקצוע  נטלו דוחבהכנת ה
השותפים שתרמו לעבודה, נציין ן רוחב היריעה וכדי לא להשמיט בטעות אף אחד מ

  המשרדים בלבד ולא את שמות המחלקות השונות או את שמות האנשים.את שמות 

 דוח זה )בסדר אלפביתי(:  בהכנתהיו שותפים שהגופים הממשלתיים 
 בית הדין הארצי לעבודה

 בנק ישראל

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 המוסד לביטוח לאומי

 תקצובלוהוועדה לתכנון ו המועצה להשכלה גבוהה

 והגלילהמשרד לפיתוח הנגב 

 משרד העלייה והקליטה

 הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי

 אוצר המשרד 

 משרד הבריאות 

 משרד החינוך 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 משרד הכלכלה

 משרד המשפטים

 משרד ראש הממשלה

 והשירותים החברתיים משרד הרווחה 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 המדינה נציבות שירות

 האוכלוסין וההגירהרשות 
 

מרכז לו במהלך הכנת הדוח ישראל על הסיוע והייעוץ-אנו רוצים להודות לג'וינט

תחום תודתנו נתונה גם ל על המידע שמסרו. (CIMIלאומית וקליטה )-ןלהגירה בי

ברוקדייל על -ג'וינט-אגפים השונים במכון מאיירסהשפעה ומדידה מערכתית ול

 ע בהכנת הדוח.  המידע הרב והסיו
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