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 1חזון וייעוד תבת

 

 חזון
 

 שילובתוך  ההזדמנויות בישראל ושוויון כלכלי-חברתיה החוסן העצמת

 .בתעסוקה מןוקידו אוכלוסיות מגוון

 

 ייעוד
 

 ות רחבהבישראל בשותפ העבודה בשוק קיימא-בר שינוי הובלת

 במטרה:

 בתעסוקה חדשניים מודלים ומדדים, תכניות לפתח 

 מעסיקים ובקרב השירותים במערך תעסוקתיים מענים להטמיע 

 להוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה 
 .ולהפצתם
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 פתח דבר

 דבר יו"ר הוועד המנהל
החברה בישראל. מאז ועד היום אנו למען ות למען העם היהודי ושנים של פעיל 111ארגון הג'וינט חוגג השנה 

בעיקר באמצעות  הדבר נעשהכאשר בישראל  ,ממשיכים במסורת של פעילות למען האוכלוסיות החלשות

, שותפויות שירותים בנושאי תעסוקה, זקנה, נכויות, ילדים ונוער בסיכון בפיתוח ,השותפויות עם הממשלה

 ומשמעותיים בתחומים הללו. ישגים חשובים שברבות השנים הגיעו לה

של ג'וינט ישראל עם הממשלה, מצליחה עם השנים למלא את השלישית אין כל ספק כי תבת, שהיא השותפות 

שוק העבודה, להרחיב את האחריות שאינן משתתפות בלפתח ולהטמיע תכניות לאוכלוסיות  :הייעוד שנקבע לה

ולהשתלבותו בחברה, להגדיל את מעורבות הקהילה והמעסיקים  של הפרט בתהליך כניסתו לשוק העבודה

במטרה לייעל את טיב  ,וכן לעודד חילופי ידע בין ישראל לתפוצות בנושאים הנוגעים לתעסוקה ,בתהליך זה

 חברה.השירותים לאוכלוסיות הנמצאות מחוץ למעגל העבודה ולתרום להשתלבותן ב

עותית לשילובן של אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה בישראל, כי השגיה של תבת תרמו תרומה משמאין ספק 

 לא תמה.עדיין אך מלאכתנו 

חיים במשקי בית שבהם לפחות מפרנס מוגדרים כעובדים עניים, דהיינו במציאות שבה מרבית העניים בישראל 

 14.2על  2114אחד, ותחולת העוני בקרב משפחות שבהן לפחות מפרנס אחד במשרה מלאה עמדה בשנת 

במציאות כזו  – אחוזים נוספים הם חרדים 12-כמחצית מהעובדים העניים הם ערבים וכ ; במציאות שבהאחוזים

כדי שלא יהיו חלק מאותה במקומות העבודה, אנו נדרשים להתקדם צעד נוסף ולעסוק בקידומם של העובדים 

בסופו של דבר נשיג את היעד, כדי שר אופק תעסוקתי ויצלסייע להם ל עלינוהסטטיסטיקה של עובדים עניים. 

 העוני. ויציאה ממעגל מוביליות חברתית שהינו 

אנו נדרשים לעשות צעד נוסף ולהתחבר לגישה ההוליסטית שרווחת  ,כדי לסייע להוציא משפחות מעגל העוני

 בבואנוומטרתה להסתכל על המענים הכוללים הניתנים ליחידים ומשפחות  ,היום בפיתוח השירותים החברתיים

 מצוקה. של של עוני ובעיות  לפתור

לילדים ולנוער,  – משפחההכלפי אוכלוסיות שונות בתוך ההתערבויות נושא התעסוקה צריך להתחבר לכלל 

צדדי במסגרת דבר התעסוקה נתפס כנושא אם בעבר חסרי תעסוקה. להורים המטפלים בהוריהם, לזקנים וכן ל

זה. בכל הדיסציפלינות נושא היבט לייצר התערבות כוללת ללא  היום ברור לכולם שלא ניתן ,המענים הכוללים

וחשוב לראות כיצד משלבים את הנושא הזה במסגרת ההתערבויות האחרות  ,התעסוקה משמעותי מאוד

 והתערבויות יעילות יותר. כדי לייצר מענים הוליסטיים יותר  ,הקיימות בג'וינט וגם מחוץ לו

יקרים, לחברינו המלווים אותנו בוועדות המקצועיות, לחברי הוועד המנהל ברצוני להודות לשותפינו ה ,לבסוף

אשר תורמים מזמנם ומניסיונם הרב. תרומתכם והערך המוסף שאתם מביאים עמכם  ,חברי ועדת ההיגוילו

 .החברה הישראליתשל ואתם חתומים על ההצלחה של תבת ו ,לתבת משמעותיים מאוד

 

 

 פרופ' יוסי תמיר

 ישראל, יו"ר הוועד המנהלמנכ"ל ג'וינט 
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 דבר מנכ"לית תבת
 

 "העבודה מצילה אותנו משלוש רעות: מן השעמום, מן החטא ומן המחסור" )וולטר(

 

 תעסוקה בעולם משתנה

-ל. קרוב 2112 שנתמ מיליון 5הוא מספר הבלתי מועסקים בעולם. מספר זה מגלם עלייה של  211,111,111

אירופה. מספרים אלו מבטאים בעיקר מאפריקה ומולאחריהן  ,ודרום אסיה מקרב אלה הם ממדינות מזרח 51%

בנוסף לכך, מאז המשבר הכלכלי  .הביקושים לעבודה אינם גדלים בהתאם לגידול בכוח העבודהאת העובדה ש

חודשים ביוון  3-4-לומגיע כיום  ,, משך חיפוש העבודה בכלכלות מפותחות עלה באופן משמעותי2114של 

ם בארה"ב, למרות השיפור בשיעור הבלתי מועסקים, עדיין אלה המחפשים עבודה לאורך זמן מהווים ובספרד. ג

ואף  ,גם שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בהתבוננות עולמית לא גדל 2.מכלל מחפשי העבודה %21-מיותר 

תפות יורד של ומשיעור השת ,דרום אסיהבירד מעט. עיקר הירידה נובע מירידה בהשתתפות של נשים במזרח ו

 צעירים בכלכלות מפותחות. 

מהגידול בביקושים הינו  21%-לשקרוב הוא כאשר בוחנים את הביקושים בשוק העבודה העולמי, נתון בולט 

נקודות האחוז  11-מהעובדים בעולם מועסקים בתחום השירותים )עלייה של כ 25%-ככיום  בתחום השירותים.

נקודות האחוז בשני העשורים האחרונים(;  11-לאות )עם ירידה של כבחק 32%-בשני העשורים האחרונים(; כ

משרות  מיליון תשעהכ – שם נצפתה ירידה דרמטית במספר המשרות החדשות ,מועסקים בתעשייה 23%-וכ

 .2113-2111השנים חדשות בכל שנה בין  מיליון 21-בהשוואה לכ 2113 שנתחדשות בתחום ב

שירותים הולך וגדל בכל העולם, כאשר טכנולוגיה פועלת כגורם ייצור עולה ששיעור העובדים בתחום המכך 

חלופי להון אנושי בתעשייה ובחקלאות. זאת ועוד, כלכלנים מעידים כי גם תחום השירותים עשוי לעבור שינוי 

 וכי הנפגעים העיקריים ,במעבר מהון אנושי לטכנולוגיה ולהיכלל מהותי בקרוב בעקבות התפתחויות טכנולוגיות

 3.יהיו העובדים שאינם מחזיקים בכלים מתאימים לעבודה בעידן טכנולוגי

הציב את נושא אי התעסוקה ואי השוויון הכלכלי ( WEF – Word Economic Forum) הפורום הכלכלי העולמי

בהתאמה(, כאשר רק הסיכון של משבר  2-ו 2בתוך רשימת עשרת הסיכונים הגדולים ביותר בעולם )מספרי 

 4.במקום השלישינמצא מד לפניהם, וסיכון של משבר מים עולמי כלכלי עו

ראשית בשנות השמונים ; במדינות המפותחות, עברו מהפך בתחום התעסוקהובפרט השיח והפעולה בעולם, 

במעבר מהישענות על קצבאות לתכניות לשילוב בתעסוקה בתפיסה של  של המאה העשרים, והתשעים

wrot ere" )"מרווחה לעבודה fleWleo),  למדיניות של הפעלת תכניות לשילוב בתעסוקהמשם (ALMP – 

Active Labor Market Programs\ Policy),  הרחבת תפיסה זו גם לתכניות הפועלות לסיוע לובהמשך

תכניות בדגש ולשימת e(ERA – Employment Retention and Advancement) קידום בתעסוקהללהתמדה ו

 הכשרה.

-עלמגבירות את יעילות שווקי העבודה  (,ALMPS)ופן אקטיבי לשילוב ולקידום בתעסוקה תכניות הפועלות בא

סיוע למחפשי העבודה בתמיכה  ; כמו כן הן מספקותטיוב המידע והתיאום בין צד הביקוש לצד ההיצע ידי

                                                        
 

2eGlobal Employment Trends (2014) Risk of a jobless recovery? International Labour Office. Geneva: 

ILO. 
Andrew MacAfeee:mcafee-http://blogs.hbr.org/andrewe ראו לדוגמה פרסומים של הכלכלן 3

4e.The World Economic Forum(2014), Ninth Edition,  Global Riskse

http://blogs.hbr.org/andrew-mcafee/
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ע וסיוע למעסיקים בשילוב אוכלוסיות המרוחקות משוק העבודה. ממוצ ,כישורי הכשרהבבכישורים רכים ו

מהתמ"ג, כאשר מדינות צפון אירופה  %1.4-כעומד על  DCEO5-ההשקעה בתכניות מסוג זה במדינות ה

 – )אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, לוקסמבורג והולנד( משקיעות בממוצע כמעט כפול מכך

 PLLAבתכניות  , נמצא כי הכפלת ההשקעהOLD-ארגון ה ידי-על מהתמ"ג. במודל כלכלי שנבחן 1.1%-כ

נקודות האחוז בשיעורי האבטלה  1.4-כמהתמ"ג בתכניות הללו, תביא לירידה של  1.4%-כבמדינות המשקיעות 

 6.משרות בשנים הללו מיליון 3.4-בכמה שמיתרגם לעלייה  ,2114 עד לשנת

 

 ובישראל 

ם ההשוואתיים הנתונימעלו בשנים האחרונות.  DCEO-השיעורי ההשתתפות בישראל בהשוואה למדינות 

 ,מבחינת שיעורי ההשתתפות 24-המדינות, ישראל נמצאת במקום  34כי מתוך עולה (, 2111המעודכנים ביותר )

. הנשים 77%-ובמדינות צפון אמריקה על כ 74.2%עומד על  DCEO-כאשר ממוצע ה, 75.5%-כהעומדים על 

עם  21-הועומדות במקום  ,תתפות שלהןשיעורי ההשמבחינת בישראל ממוקמות באופן יחסי לעולם גבוה יותר 

  %41.4.7עם שיעורי השתתפות של  מהסוף , והגברים רק במקום הרביעי%43.7שיעור השתתפות של 

המגמות הדמוגרפיות בישראל, הכוללות את הזדקנות האוכלוסייה ועלייה ביחס התלות ואת הגידול היחסי 

יותר )בעיקר חרדים וערבים(,  כיםן בשוק העבודה נמוהגבוה יותר באוכלוסיות שכיום שיעורי ההשתתפות שלה

סיוע למלמדות כי יש לפעול להגברת שיעורי ההשתתפות של אוכלוסיות המרוחקות משוק העבודה, ולתמיכה ו

 8.הקטנת הפערים הקיימים והעתידיים בשוק העבודהשם השכלה והכשרה ל ידי-עלבטיוב ההון האנושי 

זה, כנספח למסמך המופיע  ,ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג ידי-" שנכתב עלותוסקירת מגמ נתונים ניתוח" בפרק

יחד  ;2111לבין  2111-החרדים בין תחילת שנות של ניתן לראות כי ישנו גידול בשיעורי התעסוקה של ערבים ו

לוב קיים פער אשר מצריך המשך פעילות לשי ,בקרב נשים ערביותהן בקרב גברים חרדים הן עם זאת ברור כי 

. בקרב יוצאי אתיופיה חל גידול 2121להתקרב ליעדים הממשלתיים של שיעורי התעסוקה לשנת  כדיבתעסוקה 

. בקרב 2121-במשך, שיעורי התעסוקה יגיעו ליעד יונראה כי אם מגמת הגידול ת ,משמעותי בשיעורי התעסוקה

אך ניכר כי נדרשת  ,2111-האנשים עם מוגבלות ישנה עלייה מתונה בשיעורי ההשתתפות במהלך שנות 

להגיע ליעדי הממשלה להקטנת שיעור הלא מועסקים בקרבם. נתון מעניין הוא שבכל מקרה של  כדיהתערבות 

בחינת שיעורי התעסוקה, גם תחת הנחת גידול בשיעורי התעסוקה, מספר אלה שאינם בכוח העבודה יגדל 

למספר האנשים  2113-תחזית ל" 1לוח הנתונים, פרק ניתוח  ובאופן אבסולוטי עקב הגידול באוכלוסייה )רא

 "(. שאינם בכוח העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה 42-25 גילב

 

 מהיכן ולאן? -תבת 

שנתית. אין הדבר -תבת, יחד עם שותפינו, לכינון תכנית רבישראל  בשמונת החודשים האחרונים פעלנו בג'וינט

כל התופעות בדומה  .כים ופיתוח מודלים חדשניים למעניםזיהוי הצרהוא שעיקר מהותו  ,מובן מאליו לארגון

                                                        
 

5eOrganization for Economic Co-operation and Development.  
6eGlobal Employment Trends (2014) Risk of a jobless recovery? International Labour Office. Geneva: 

ILO.eGlobal Employment Linkages Model. 
7ehttp://skills.oecd.org/supplyskills/documents/21abclabourforceparticipationbygenderandage2010.html 

, משרד האוצר. זמין באתר משרד האוצר: 9102-9102המדיניות הכלכלית ומדיניות התקציב לשנים  8

www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/Lists/List2/Attachments/4/MediniyutClac

alit.pdf 
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ומיקרו  מקרוונתון לשינויים  דינמיהחברתיות והכלכליות בשנים האחרונות, גם תחום התעסוקה הינו תחום 

יכולת של ראוי שתהיה בו מידה נכונה של גמישות ו –כלכליים במשק, ולכן גם תוצר של תכנון לפיתוח מענים 

 חברתית במשק ובעולם. -נקודות בוחן של השתנות כלכליתליישום חלופות ב

 ,שותפים האחריםלחברי הוועד המנהל של תבת ולזוהי הזדמנות להודות לכם, לחברי הוועדות המקצועיות, 

רבה תודה וזאת תוך התלהבות ושותפות אמת.  ,לטובת הכללאת הניסיון ואת החשיבה היצירתית אשר רתמו 

 שנתית. -בחשיבה ובכתיבת תכנית העבודה הרבולכל מי שסייע  ,גם לצוות העמל על המלאכה

  
 ?9102-9109תכנית אנחנו כיום ביחס ל היכן

זו הזדמנות לשתף אתכם ; כעת על-הוצבו כעשרה יעדי, 2112-2112שנתית הקודמת -בתכנית העבודה התלת

 עמידה ביעדים הללו:בבהתקדמות ו

 

 ל תבת בתעסוקהשל אוכלוסיות היעד ש שילוב והתמדה :תכנון 1

 . במסגרת זו,תבת בפיתוח ובהפצה של מודלים לשילוב בתעסוקההמשיכה : בשנים הללו ביצוע

מודלים כמרכזי פיתוח תעסוקה לחרדים )מפתח(, מרכזי תעסוקה בחברה הערבית )ריאן(, סטרייב 

קה מודלים חדשים של שילוב בתעסו ;ותכניות אחרות, הורחבו בהובלת הממשלה ובסיועה של תבת

מתן מענים שם פותחו ל ,לדוגמת אפיקים משלבת לצעירים בסיכון ,הפונים לאוכלוסיות ייעודיות

 ממוקדים ומותאמים. 

 

  ובוגריהן תבת תכניותהמקצועי של משתתפי  פיתוח מודלים לקידומם - קידום: תכנון 2

המחקר  ים שלביניהתוצאות כפי שעולה כיום מהפצה, -ובר יעיל מודל עבודה יישומי, פותח :ביצוע

סיוע בדגש שימת תוך  ,ה. עבודת הפיתוח בתחום הקידום תלווה אותנו גם בשנים הקרובותהמלוו

 ייצור מסלולי קידום לתעסוקה איכותית ומפרנסת לאורך החיים. ל

 

השפעה המהווה מפתח להגברת  ,תחום פיתוח הידעבמיוחד  מיקוד - פיתוח ידע ופיתוח מקצועי: תכנון 3

  תכניותשל של תבת ולהפצה 

מטמיעים  במשרדים, הרחבת הפעילות למגוון קהלי יעד בתכניות תבתועלייה בהיקף הפעילות : ביצוע

 ובקרב שותפים.

 

 

 המסלול תכניותהתשתית תוך חיבור בינם לבין  תכניותביסוס  - תשתיות: תכנון 2

 . ביסוס הידע המקצועי בתחוםוהפצה והטמעה של מודלים שונים של תשתיות : ביצוע

 

 . הקיימות כתשתית תכניותתוך שימוש ב אוכלוסיות עם ריבוי חסמים: תכנון 5

 הן ברמה נעשתה פריצה משמעותית ,חרדים וערבים , דהיינוהמרכזיות בקרב האוכלוסיות: ביצוע

משמעותיים  המחקרים מצביעים על הישגים ,הקהילתית הן ברמה המערכתית. בקרב עולי אתיופיה

 ,ת האנשים עם מוגבלותיבאוכלוסי חד עם אתגר הקידום והיציאה מהעוני.בתחום השילוב בתעסוקה י

עדיין לא נמצאה הנוסחה לפריצת הדרך המשמעותית בתעסוקה הן מצד היצע העובדים הן מבחינת 

ימשיך להעסיק את פעילות תבת בשנים הבאות באופן משמעותי. כמו כן לא  נושא זה ;המעסיקים
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 אוכלוסייהב טיפול ממוקדהוחלט על בוי חסמים בשוק העבודה" ולא מונח "אוכלוסיות עם ריה הוגדר

 זו. 

 

  בעבור ומאתגריםפתיחה של תחומי תעסוקה חדשים  - קיימות תעסוקה וסביבה: תכנון 4

 אוכלוסיית היעד של תבת 

למידה  עבודתנערכה יעדי פעולה ברורים ולא  הוצבואולם לא  ,משמעותיכהנושא עלה כחשוב ו: ביצוע

 .בנושא מעמיקה

 

 הגברת השימוש בכלים תומכים על פני כל הרצף התעסוקתי - כלים תומכים תכנון: 7

 ,הכלכלה ובראשם משרד ,חשיבה יחד עם משרדי הממשלהההמשך  תבתחום זה נדרש ביצוע:

ובהמשך  ,שבפיתוח תכניות להגדרת כלים תומכים בתעסוקה ולמיסוד השימוש בכלים אלו במסגרת

 עה.תכניות שבהטממסגרת ב

 

להעסקה  השמהחיזוק המודעות של מעסיקים גדולים ובינוניים וחברות  - קשרי מעסיקים: תכנון 4

 מגוונת

הגיוון  שמה את נושאו ,פורום לגיוון בתעסוקהבמייסדת שותפה כ פעילותהאת חיזקה  תבת: ביצוע

תוך  ; זאתבתעסוקה בתעסוקה על סדר יומם של המעסיקים הגדולים ושל כל הגורמים העוסקים

 והציבורי. העסקי במגזר שבקרב צוותי משאבי אנו מתודות ושיטות עבודה, מקצועיביסוס ידע 

 

לרבות  ,הדרכה לאחר הטמעהבוהבניית הליווי בידע ו טיוב הטמעת תכניות במשרדי ממשלה: תכנון 3

 ".מעטפת"כולל פיתוח מודל ל ,תכניותבנייה של מודלים להטמעת 

מתוך ההתנסות בהטמעה של  המודל הרצוי להטמעת תכניות במתעצ : במהלך השנים הללוביצוע

המשרדים המטמיעים להביא  של תבת ושלמאמץ משותף תוך  ,בהן תכניות מרכזיות ,תכניות כמה

בהובלת הממונה על  ,הטמעה"ה"ועדת  כך תבת הקימה אתלבנוסף  להטמעה מיטבית של התכניות.

אגף התקציבים של שרדים הביצועיים ונציגות המשל תעסוקה במשרד הכלכלה, אשר כללה נציגות ה

 סמךעיצוב המודל על בבגיבוש והוועדה  בשנה וחצי האחרונות עסקה; והחשב הכללי במשרד האוצר

 ר. הניסיון המצטב

 

 במשק לדפוסי הביקוש לעובדים תכניותתבת תשאף להתאים את ה - צד הביקוש לעובדים: תכנון 11

המעסיקים ברמת התכניות צורכי  עם ולות רבות להיכרות: במהלך השנים הללו התבצעו פעביצוע

והתאמת המידע לשילובן של אוכלוסיות בקרב מעסיקים. פעילות זאת הכינה את התשתית  ,בשטח

 שנערכה לקראת התכנון האסטרטגי הנוכחי.  ,לעבודה המעמיקה בתחום

 

 להיכן אנו פונים בשנים הבאות?

הרציונל את בשנים הקרובות ו תפעל בהם תבתשנים המרכזיים לפניכם מציג את הכיווכאן מסמך המובא ה

ניתן לומר כי הכיוונים החדשים בתחומי באופן כללי . נפרטם כעתהמלווה את בחירת הכיוונים הללו, ולכן לא 

כגון עובדים בשכר נמוך  ,פחותבהן עבר תבת עסקה שבאוכלוסיות  בעבור הפעילות יכללו פיתוח מודלים

פיתוח תכניות לשילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק יושם דגש בבשנים הקרובות ; מתמשך ומבוגרים
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קבוצות ההפעילות בקרב אוכלוסיות החרדים והערבים תתמקד בכלים ובאוכלוסיות ייעודיות בתוך  ;העבודה

 ובקרב יוצאי אתיופיה, עיקר העבודה תתמקד בקידום צעירים.  הללו;

כגון מודלים  ,ם חדשים לטובת קידום תעסוקתי של מגוון אוכלוסיותפיתוח כליבדגש יושם בשנים הקרובות 

 סכון וכלים פיננסים, זירות טכנולוגיות בתעסוקה ופיתוח מודלים לעסקים חברתיים. יבהכשרה מקצועית, ח

של  תהייחודיונגזרות דרכי העבודה שממנה  ,בנוסף לכך נמשיך לפעול להגדרה ולחידוד של תפיסת ההפעלה

. כמו כן נמשיך : חדשנות, פיתוח, הטמעה, מדידה והערכה והשפעה מערכתיתג'וינט בכללשל הבפרט ו תבת

 לפעול לטיוב ולשיפור ההתנהלות הפנימית של תבת כארגון חדשני. 

 

 לנו לסייעולהצטרף בכך אנו מקווים כי תהנו מהמסמך הרחב אשר נפרס לפניכם כאן, וקוראים לכל המעוניין 

 המקדמת את שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה בישראל. ,עשייה החברתיתעל הד השפיע יחכדי לתכנון ב

 

 

 ד"ר סיגל שלח

 מנכ"לית תבת, ג'וינט ישראל
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 תקציר מנהלים

 הקדמה

לצורך גיבוש כיווני ההתפתחות והצמיחה של  תהליך חשיבה אסטרטגי מקיף וחדשנינערך בתבת  2112בשנת 

  גם ארגון מצליח ומשפיע כתבת נדרש להתבוננות מחודשת על העתיד., היות ש2113-2115הארגון לשנים 

  9התהליך נבנה במשך כמה חודשים תוך חשיבה אינטנסיבית ותוצאתית.

 בציר התפוקות, התהליך מניב שלושה צירי פעולה משמעותיים:

 

 ( יעדים חדשים ויעדים ממשיכים,1 

 ( יעדים שיש לוותר עליהם, 2 

 דפוס הפעולה או העשייה. ( מגמות שיש לשנות ב3

 

, המפורט להלן נבנה מתהליך פנימי בתבת, משיתוף שותפים ובעלי עניין ומעבודת ניתוח נתונים תהליך התכנון

 ומגמות שנעשתה על ידי צוות מאיירס מכון ברוקדייל ומופיעה  בחוברת זו בסיום תכנית העבודה.  

                                                        
 

eמנהלתeשלeבעיצוב,eתבתeהנהלתeכללeושלeלית"המנכeשלeובהובלהeבהכוונהeהיהeהאסטרטגיeהתכנוןeתהליך 9

 .מ"בעeארגוניeייעוץeרביבeאמירהeחברתeשלeמקצועיeובליווי,eבתבתeופיתוחeתכנון
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דה, הכוללת התייחסות לתכני הפעילות, לתפיסת ההפעלה תוצרי התהליך מופיעים בחוברת בדמות תכנית עבו

 ולהתארגנות הפנימית בתבת, בהתאם לכיוונים האסטרטגיים שהתוותה הנהלת תבת:

 

 

  

אבחון  
ארגוני 
מקדים

ידי הייעוץ החיצוני וכלל ראיונות עם שותפי תפקיד-אבחון ארגוני בלתי אמצעי שנעשה על•

הפקת 
לקחים

והפקת לקחים כמקפצה לעשייה האסטרטגית2113סיכום אינטגרטיבי של שנת •

סדנאות 
לפורום 
ההנהלה

ניתוח , גיבוש עקרונות לייעוד ולחזון תבת, ניתוח סביבות, מפגשים שכללו הבנה של מהות התהליך האסטרטגי•
,  שיח על מבנה, תקשור לכלל הסדנאות והעובדים, הובלת מעגלי שיח עם שותפים, הערכים והתרבות הארגונית

גיבוש תכנית העבודה וכיוונים עתידיים

ועדת היגוי 
ומפת 
יעדים

הוקמה ועדת היגוי לכלל התהליך האסטרטגי ונבנתה מפת היעדים•

שולחנות  
עגולים

וינט העולמי'עסקים והג, קרנות, רשויות, נציגי משרדי ממשלה: בעלי עניין21-נערכו שולחנות עגולים לכ•

מאיירס  
וינט מכון  'ג

ברוקדייל

אשר ישמשו רקע לתכנון האסטרטגי  , ידי תבת לערוך ניתוחים וסקירות-וינט מכון ברוקדייל התבקש על'מאיירס ג•
נתוני הביניים . עבודת המחקר כוללת ניתוח נתונים מקיף וסקירת ידע מהארץ ומהעולם. ויסייעו לקבלת ההחלטות

ושימשו כמקור מסייע בכתיבת הרקע העיוני, הוצגו בפני הצוות המקצועי בדיון עם אנשי המכון

צוותי 
עבודה

הפעילות  : שהעמיקו בנושאים שעלו כמרכזיים מהתהליך בשלושת הרמות, צוותי עבודה12עבודה במסגרת של •
משותפים ומאנשי  , תחומיים בתבת-הצוותים הורכבו מצוותים בין; תפיסת ההפעלה והתנהלות פנימית, של תבת

במסגרת עבודת הצוותים הוגדרו היעדים וגובשו המלצות לכיווני פעולה. מקצוע ומומחים חיצוניים

תוצרים 
אסטרטגיים

במחצית הדרך כדי לבנות מפה אינטגרטיבית של התקדמות ולהציג את תוצרי " מרתון תוצרים אסטרטגיים"נערך •
תוצרי הביניים הוצגו בפורום מנהלי תכניות בשטח והתקבלו משובים והתייחסויות. הביניים

החלטות  
אסטרטגיות  

בהנהלה

תעדוף והחלטה על התמקדות  , חשיבה על מבנה ארגוני מיטבי, משאבי כוח אדם, הפקת משמעויות תקציביות•
בתחומי הפעילות מתוך מגוון הרעיונות שעלו בתהליך

תכנית  
עבודה

כתיבה מסכמת של התכניות על בסיס הקריטריונים  •
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 פיתוח ידע ופיתוח מקצועי

 ותמחייב ,הגשמת חזונה של תבת והוצאת אוכלוסיות שמחוץ לשוק התעסוקה ממעגל העוני באמצעות תעסוקה

הקיים. לנושא פיתוח הידע והתמקצעות המשאב האנושי ישנה חשיבות  של הידע וניהול מקצועידש פיתוח ידע ח

 רבה וייחודית בתבת:

תחום התעסוקה כתחום יישומי התפתח בתבת מאוד כידע מן השדה. ידע זה אינו נמצא באקדמיה  א

 ובמכוני המחקר, ותהליכי העיבוד וההמשגה הם ייחודיים וחשובים ביותר

ום התעסוקה יצר התפתחות של תפקידים/ פרופסיות חדשים. הכשרה וליווי הצוות הם פיתוח תח ב

 חלק מתהליך הפיתוח של הפרופסיות ומעיצובן המקצועי בזירת הפעילות התעסוקתית

אישית בתפקידים שיש בהם עבודה אישית עם משתתפים ממגוון תרבויות, נדרשת הנחיה שוטפת,  ג

הנחיה מקצועית  וכן השתלמויות. חניכה, דילמות מקצועיות ילגבהעוסקת בהיוועצות  ,וקבוצתית

 והשתלמויות לעובדים נהוגים בדיסציפלינות אחרות, כגון עבודה סוציאלית, ייעוץ והוראה

בהיות תבת גוף העוסק בפיתוח, ידע חדש מתפתח ונוצר כל הזמן ולכן יש צורך בעדכון הידע  ד

 וות בתכניות )כולל תכניות מוטמעות(ובהמשגתו ומתוך כך בעדכון מתמיד של אנשי הצ

גיבוש הידע, המשגתו והעברתו מקבלים חשיבות רבה בתהליך הטמעת תכניות. פעילות זו כוללת  ה

העברת ידע אל המשרד הקולט, העברת התכנית והכשרת הצוותים המקצועיים ושילוב תכניות מסלול 

משך העברת ידע אל תכניות שיפותחו בתבת בתשתיות מוטמעות. המשך פיתוח הידע בתכניות וה

 מוטמעות הם כיום אתגר ראשון במעלה בעבודת תבת.

במעגל בארבעה מעגלים:  פעילות פיתוח הידע וההתמקצעות מתבצעת בקרב קהילת אנשי המקצוע בתעסוקה

צוות המנהלים וכלה באנשי המקצוע העובדים בתכניות השונות בנמצאים אנשי המקצוע של תבת, החל  הראשון

 תעסוקה במדיניות העוסקים, בממשלה בכיריםנמצאים שותפי התפקיד,  במעגל השניעשייה; בשדה ה

נמצאים  במעגל השלישי, משרד הרווחה ומשרד החינוך(; הכלכלה משרד) תבת לאוכלוסיות הנוגעים ובנושאים

 אנשי האקדמיה.  נמצאיםמעגל הרביעי בומעסיקים; ה

יעילים לשם שיפור איכות העבודה ולשם השגת היעדים של פיתוח ידע והדרכה מטרת העל של התחום היא 

בכל בתכנון האסטרטגי של תבת עלה בצורה בולטת הצורך בפעילויות של תחום פיתוח הידע  שילוב בתעסוקה.

 אלה:ה אחת מהמשימות

הדרכות הדרכות ישירות בקורסים,  –וההדרכות הייעודיות לתכניות  לכלל תבת הדרכות קבוצתיות 1

 צעות מנהלי ההדרכה של התחומים ושל התכניותעקיפות באמ

  אנשי הדרכה ושל מנהלים חדשים. בפרט של -חניכה והנחיה  2

סיוע לתהליכי הפיתוח של התכניות החדשות תוך שימת  -פיתוח מודלים וכלים, פרסומים וניהול ידע  3

וץ להקמת מודלים ייעפיתוח ופעולות  –דגש באוכלוסיות חדשות, כגון מבוגרים, ובפיתוח כלים חדשים 

; כתיבת מאמרים, תדריכים ותכנים מקוונים לקהילה רחבה של אנשי מקצוע חדשים ומרכזים חדשים

 בתעסוקה; ניהול הידע באתר פנימי וחיצוני ובסביבת למידה לקורסים.

שעדיין  ,הדרכת אנשי המקצוע בממשלה, כלומר בובליווי ההטמעהסיוע לתכניות שהוטמעו בפיתוח  2

, שותפים נוספיםלמעסיקים והדרכה וליווי לבכירים בממשלה, ל – ם על הפעלת התכניתאינם אמוני

 ושילוב בין אתגר הפיתוח החדש לאתגר ההטמעה.
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אמות מידה מקצועיות, סטנדרטים  מיסודב מערכתי מאמץבשנים הבאות יושקע  סטנדרטים מקצועיים:

תהליך זה יסייע ביצירת תחום עיסוק  ם בתעסוקה.מקצועיים וקביעת "תו תקן" לעוסקים בליווי, בשילוב ובקידו

 חדש ומוכר, במוביליות בין ארגוני תעסוקה ובפיתוח סולמות קריירה לעוסקים בתחום. 

תוכן של עולם התחום ושימוש בטכנולוגיה בתעסוקה; בשילוב בין  קידום תהליכי חדשנותכמו כן יושם גם דגש ב

ובפיתוח  קשרי מעסיקים; בפיתוח ותיות, כשירות תרבותית וגיווןתרב-ביןהתעסוקה והאימון לתחום התוכן של 

; במיסוד מסד הנתוניםכלים למעסיקים ולאנשי המקצוע העובדים עם המעסיקים; בהכשרה לעבודה מעמיקה ב

 לטובת פיתוח תכניות. ידע מהעולםותוכנת הדרכה; ובהנגשת  ספריית ההדרכה

 

 אוכלוסיות -יעדים 

אנשים עם מוגבלות, חרדים, חברה ערבית תתמקד בארבע אוכלוסיות מרכזיות:  עבודת תבת בשנים הבאות

להלן היעדים העיקריים בעבודה עם כל אחת ומבוגרים, ובנוסף לכך המשך פעילות בקרב עולים וצעירים. 

 מהאוכלוסיות:

 

 אנשים עם מוגבלות

 תכניות ממשיכות יעדי פיתוח כיווני פעולה יעדי על

הגדלת שיעור 

תם של השתתפו

אנשים עם 

מוגבלות בשוק 

 העבודה

עבודה בזירה מרובת  1

ליצור שיתופי  –שותפים 

 פעולה רחבים בשטח 

להתמקד  –איפה הם, מי הם?  2

באיתור האוכלוסייה, אפיונה 

והגברת המודעות לנושא 

 השתלבותה בעבודה

הנגשת תשתיות אוניברסליות  3

לקדם פעילות בתשתיות  –

קיימות כדי להנגיש שירותים 

ניברסליים קיימים ולפתח או

 במסגרתן שירותים ייחודיים 

 –התמקצעות עובדים  2

הכשרות לרכזי התעסוקה 

בגופי ההשמה השונים 

שיפתחו וישפרו את עבודתם 

 יומית -היום

הכשרות מקצועיות מונגשות  5

פיתוח מודלים של הנגשת  –

הכשרות מקצועיות עם 

 מעסיקים

  תעסוקת אנשים עם

מוגבלות בחברה הערבית 

 החרדיתו

  תעסוקה לאקדמאים עם

פיילוט בשיתוף  –מוגבלות 

 משרד הכלכלה

  כלים ומענים תעסוקתיים

לאנשים המתמודדים עם 

קשיי קשב וריכוז ולקויות 

 למידה

 מניעת נשירה מעבודה 

  פיתוח מודל עם שירות

התעסוקה לליווי דורשי 

 עבודה עם מוגבלות

 עם עבודה מודל פיתוח 

 בתכנית מעסיקים

 שירות נינות צרכנים

 לניהול מרכז מודל פיתוח 

קריירה למסיימי עבודה 

נתמכת של משרד 

 הרווחה

  כולל תכנית רמפה(

הנגשת הכשרות 

מקצועיות ופעילות 

 קואליציית "זה עובד"(

 מטה מקצועי של  ליווי

אגף השיקום במשרד 

הרווחה בבניית מודלים 

וכלים לעבודה עם 

אוכלוסיית אגף 

 השיקום
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 חברה ערבית

 תכניות ממשיכות יעדי פיתוח כיווני פעולה על יעדי

  העלאת שיעור

המועסקים מקרב 

החברה הערבית, 

תוך התייחסות 

-להבדלים בין תתי

האוכלוסיות 

השונות שמרכיבות 

אותה ותוך שאיפה 

לשילוב בעבודה 

 הולמת ומתגמלת

 

-פיתוח מודלים לעבודה עם תתי

 אוכלוסיות ייחודיות:

האוכלוסייה הערבית בערים  1

 מעורבות

 מבוגרים ערבים 2

 צעירים ערבים 3

משפחות ערביות והשתלבות  2

 בשוק העבודה

הסבות מקצועיות למקצועות  5

 נדרשים

 

כלים תומכי תעסוקת החברה 

 הערבית:

 השפה העברית 

 השפה האנגלית 

  הסבות מקצועיות

 למקצועות נדרשים

  מודל ללימוד עברית

כשפה שנייה לערבים 

 ואנגלית כשפה זרה

  מודל תעסוקה

 מבוגרים ערביםל

  מודל תעסוקה מותאם

לערים מעורבות תוך 

למידה ממודלים 

קיימים בשאר 

 האוכלוסייה הערבית

 

 

  מרכז תעסוקה בית

 חנינא ושועפאט

 אשת חיל/ ריאדיה 

  אקסלHT 

 

 חרדים

תכניות  יעדי פיתוח כיווני פעולה יעדי על

 ממשיכות

 תשתיות הטמעת 

 שיבטיח באופן מפתח

 והניסיון הידע העברת

ידי -עלו בתבת שנצבר

 הפועלים צוותיםה

 בשטח

  הטמעת תכנית חן

אפשר יבמודל ש

הפצה ופיתוח 

מתמשך של הכלים 

 שפותחו 

  השלמת המענה

 לצעירים נושרים

 תכניות פיתוח 

 המשלבות ,ייחודיות

 קהילתית מעורבותבין 

 תעסוקתיים אופקיםל

 רחבים

מיקוד הפעילות בקידום  1

 ובהשלמת השכלה תעסוקתית:

 ת מסלולי ההכשרה הרחב

 החלופית

 מתן מענה לצעירים 

  בניית מסלול ללימודי בגרות

 ומכינה אקדמית אוניברסלית

 לבחירת האפשרויות חיזוק 

 ולימודים מקצוע

 לבותם תמסלולים להש בניית

של אקדמאים חרדים בתעסוקה 

 מגזראיכותית בשירות המדינה וב

 העסקי 

 הרחבת תכניות הקידום 

-הרחבת הפעילות לתת 2

לוסיות נוספות במגזר אוכ

ועדות הצדקה, סטרייב  החרדי:

 אשכול מגדלור: 

  תכניות  ,יםחמתמהתכנית

 ומנהיגות צוערים

 תעסוקתית

 המסוגלות חיזוק, כלים 

 חיזוק ,סוקתיתהתע

 בעבודה השתלבות כייתהל

 עם עבודה ,הכללי במגזר

 ומשתתפים מעסיקים

ושיפור תהליכי הייעוץ 

 .וההשמה לאקדמאים

 

 אשכול קהילה ומשפחה:

 בהיבט הקהילה חיזוק 

 כלכלת הביתו התעסוקתי

 פנים ארגוניםעם  עבודה-

 חוזרים, קהילתיים

 כנית דרך ת

 ארץ

 תכנית חן 

 תכנית חנוך 
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תכניות  יעדי פיתוח כיווני פעולה יעדי על

 ממשיכות

חרדי, גברים במסלולי שירות  

והנח"ל החרדי, צעירים, אנשים 

עם צרכים מיוחדים, אוכלוסייה 

 בוגרת.

הטמעת תכניות, עיבוין ובניית  3

 מעטפת

 נושרות בנות, בתשובה

 .לחרדים סטרייב התאמתו

 

 מבוגרים

 יעדי פיתוח כיווני פעולה יעדי על

  ,למידת הצרכים של האוכלוסייה

פיתוח מענה ייחודי ושיפור מצבה 

 חברתי ותרומתה למשק-הכלכלי

  הגדלת שיעור השתתפותם של

 אנשים מבוגרים בשוק העבודה 

 

פיתוח מודעות אוכלוסיית היעד והמעסיקים  1

 לנושא

הרחבה ואיתור של שדות תעסוקתיים  2

 למבוגרים

הפעלת תכניות המבוססות על תשתיות  3

 קיימות 

פיצוח תבניות למסוגלות תעסוקתית  2

 המאפשרות תכנון קריירה שנייה או שלישית 

 חשיבה על חיבורים המאפשרים הטמעה 5

 מניעת נשירה 

  תכנון קריירה

 נוספת

 

 עולים

תכניות  כיווני פעולה יעדי על

 ממשיכות

קידום עובדים יוצאי אתיופיה לעבודות 

מקצועיות יותר בשכר גבוה והגדלת 

 היקפי המשרה

 אמ"ת: –תכנית אבחון מותאם תרבות 

  המשך הטמעה והפצה של תהליך אבחון מותאם

מעסיקים בעבור בקרב תרבות בקרב מכוני מיון ו

 כלל המועמדים

 ווי הארגונים והתאמת הכלים לצורכיהםיל 

 את וטים בארגון לאורך זמן )השומעקב אחרי הנקל

הערכת מעסיק לאחר חצי שנה לעומת תוצאות 

  .הבדיקה במיון(

 אמ"ת 

  קידום יוצאי

 אתיופיה

 

 צעירים

 תכניות ממשיכות כיווני פעולה יעדי על

פיתוח תכניות ההכשרה המקצועית ומסלולי 

הקריירה כדי לסייע לצעירים להתקדם לתחומי 

שיאפשרו רווחה  תעסוקה ולמקצועות עם אופק,

 כלכלית להם ולמשפחות שיקימו בהמשך

 נבחנות שתי קבוצות של צעירים:

צעירים אשר אינם עובדים ואינם  1

 לומדים

 אפיקים 

 אפיקים משלבת 
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 תכניות ממשיכות כיווני פעולה יעדי על

צעירים העובדים לאורך זמן בעבודות  2

שאינן מקצועיות, ללא אופק תעסוקתי 

ועם סיכוי גבוה להיות עובדים עניים 

 .בשלב הקמת המשפחה

ות פיתוח קידום תעסוקת צעירים באמצע

מודלים חדשים בתחום ההכשרה 

המקצועית )כמפורט בפרק מודלים 

 להכשרה מקצועית(

  התמדה

בתעסוקה 

אסירים 

 משוחררים

  מסלולי סטרייב

בתשתיות 

 תעסוקה

 

 תכניות תעסוקה בשיתוף עם ג'וינט ישראל

 עולים חרדים חברה ערבית

 :)ריאן( תעסוקתי הכוון מרכזי

 למתן תשתית לשמש שואפים

 בתחום לצרכים כולל מענה

 הערבית באוכלוסייה התעסוקה

 הטמעת תכנית מפתח:

 שיבטיח באופן מפתח תשתיות

 שנצבר והניסיון הידע העברת

 צוותיםידי ה-עלו בתבת

 בשטח הפועלים

 התרחבותיוצאי אתיופיה:  תכנית קידום

משתתפים ה שילוביישובים,  בתשעה פעילותל

תנים במרכז, הפנייה ים הנמגוון השירותיב

 תעסוקהלהכשרות מקצועיות ולתכניות 

 הכלכלה בשיתוף משרד
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 כלים -יעדים 

קידום עובדים בשכר נמוך, כלים פיננסיים תומכי תעסוקה, עבודת תבת בשנים הבאות תתמקד בכלים האלה: 

ויזמות חברתית וזירות פיתוח מודלים בהכשרה מקצועית, מסלולי סטרייב בתשתיות תעסוקה, יזמות עסקית 

 להלן היעדים העיקריים בכל אחד מהכלים: תעסוקה טכנולוגיות.

 

 קידום עובדים בשכר נמוך

 כיווני פעולה מרכזיים ויעדי פיתוח יעדי על

  קידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך וצמיחה כלכלית במשק 

  בממשלה, בעסקים -הטמעת הכלים ושיטות העבודה לקידום תעסוקתי

 תכניות תעסוקה בשדה העשייהוב

 פיתוח מודלים של סולמות קריירה 1

פיתוח מודל העבודה ומערך  2

 מנטורים מתנדבים

 פיתוח הידע בנושא מיצוי זכויות 3

 אוריינות פיננסית 2

 סל משפחתי לקידום 5

 

 כלים פיננסיים תומכי תעסוקה

 כיווני פעולה מרכזיים ויעדי פיתוח יעדי על

עולה לחיסכון לעובדים בשכר נמוך הבניית מודל כלכלי ומודל פ

 לטובת קידום מבחינה מקצועית, ככלי להוצאה ממעגל העוני

פיתוח תכנית אשר תיתן מענה למשתתפי 

 תכניות תבת המועסקים בשכר נמוך מתמשך:

 מודל נכון לחיסכון בעבור הפרט 

 אוריינות פיננסית 

 תמיכה וליווי 

 

 פיתוח מודלים בהכשרה מקצועית

 י פעולה מרכזיים ויעדי פיתוחכיוונ יעדי על

  פיתוח ההון האנושי בקרב עובדים ומחפשי

 עבודה 

  פיתוח מודלים שיאפשרו הכשרת עובדים

במקצועות נדרשים במצבים תעסוקתיים, 

כגון אבטלה, עבודה בלתי מקצועית או צורך 

 בהסבה מקצועית

 תכנית PAAercfpnrrppA – לעדכן, למבוגרים: מטרתה  חניכות

מסד את מסלולי ההכשרה המקצועית למבוגרים, להרחיב ול

 הכוללים הכשרה בכיתה והכשרה תוך כדי עבודה אצל מעסיקים

 הגדרה של סולמות קריירה 

  הסבה מקצועית ולימוד מיומנויות חדשות לעובדים שאיבדו את

 מקום עבודתם ו/ או נמצאים בסכנה לאבדו

 

 מסלולי סטרייב בתשתיות תעסוקה

 ולה מרכזיים ויעדי פיתוחכיווני פע יעדי על

הטמעת מרכיבים מרכזיים ומצליחים מתכנית סטרייב 

והפצת המומחיות המקצועית שפותחה במסגרתה 

בתשתיות תעסוקה שונות, ככלי לקידום השמה איכותית 

 והתמדה בתעסוקה

תהליך מובנה לקליטה מדורגת של המעטפת המקצועית 

ן של וההדרכה כדי להבטיח הטמעה מיטבית לאורך זמ

מרכיבי סטרייב במסגרת שירות התעסוקה ובתכניות 

 ממשלתיות אחרות.
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 יזמות עסקית ויזמות חברתית

 כיווני פעולה מרכזיים ויעדי פיתוח יעדי על

פיתוח מסלולים שיאפשרו לאוכלוסיות  יזמות עסקית:

 תבת להתפרנס בכבוד באמצעות עסקים קטנים

 

 

בעסקים  פיתוח הפוטנציאל הגלום יזמות חברתית:

חברתיים לחולל שינוי משמעותי בשוק העבודה לטובת 

 צמצום פערים כלכליים וחברתיים

 יזמות עסקית:

 פיתוח שירותים שיאפשרו נגישות רבה יותר  1

יצירת רצף בין התשתיות של תבת ושל הסוכנות  2

 לעסקים קטנים ובינוניים דרך מרכזי מעו"ף

 יזמות חברתית:

 רתייםפיתוח מודלים להקמת עסקים חב 1

.יצירת רצף 2( eco-systemויצירת סביבה ידידותית יותר )

בין שלושת הגורמים המרכזיים הפועלים בתחום: ממשלה, 

 מתווכי ידע ועסקים חברתיים

 

 זירות תעסוקה טכנולוגיות

 כיווני פעולה מרכזיים ויעדי פיתוח יעדי על

בניית ידע לעבודה בזירות טכנולוגיות מתפתחות ופיתוח 

ת טכנולוגיות אשר יאפשרו לתבת להוביל ולהגדיל יכולו

 את היקף שילוב משתתפיה במעגל התעסוקה.

 בניית נכסים דיגיטליים 1

 ארגוניות-בנייה ושיפור של תשתיות תפעול פנים 2

Opapf oe)בניית ידע ויכולות בתחומי הדיגיטל  3

Lpfre nL) 

בניית מאגר מידע דינמי הכולל משתתפים, מעסיקים  2

 ו למאגר הספוטומשרות וחיבור

הגברת מודעות בזירה הדיגיטלית לתבת, למטרותיה  5

 ולכלים שמציעה לאוכלוסיות היעד

 הקמת חממה ליזמויות טכנולוגיות בתחום התעסוקה 4

פיתוח סביבה מציפת תוכן ושיפור  –בתוך הארגון  7

 תשתיות תקשורת פנימיות ומערכות ניהול מפגשים

 (Cor ecpca)מערכות למידה והכשרה מרחוק  4

 Opapf oeLpfre nL-הכשרת משתתפים ועובדים ל 3

 בניית תכניות ליזמות ולתעסוקה דיגיטלית 11
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 פעילות רוחבית - יעדים 

בתחום קשרי מעסיקים ובתחום תשתיות התעסוקה  הפעילות הרוחבית של תבת בשנים הבאות תתמקד

 מרכזי תעסוקה. להלן היעדים העיקריים בשני התחומים: –המקומיות 

 

 שרי מעסיקיםק

 כיווני פעולה מרכזיים ויעדי פיתוח יעדי על

 בתחום השותפים לכל השירות את לשכלל

 ופיתוחי תכניות המעסיקים: ממשלה, קשרי

 ובכך שותפות, מעסיקים ועמותות, תבת

 ועל( המשתתף) הפרט של ההכוון על להשפיע

 העסקי במגזר העבודה סביבת

 ביקושים יישומי בנושא מחקר  

 עולות הידע וההכשרה למעסיקיםהרחבת פ  

 ובתכניות  השותפים עם מעסיקים תחום קשרי מבנה בחינת

 חלופות מוטמעות ומציאת

 חומרים מקצועיים  הפקת 

 ושל השותפים תבת של השותפת לעבודה מענה המשך 

 

 מרכזי תעסוקה –תשתיות תעסוקה מקומיות 

 כיווני פעולה מרכזיים ויעדי פיתוח יעדי על

המקצועי לטובת תשתיות תעסוקה  ביסוס הידע

פיזיות ומקצועיות, עם יכולת איגוד וקליטה של 

 מגוון שירותי תעסוקה והנגשתם למגוון אוכלוסיות

  סיוע בליווי מקצועי למשרד הרווחה בפיתוח מודל של מרכזי

 מעגל החיים והתעסוקהתעסוקה, המתבססים על מודל מרכז 

פיתוח המודל  שפועל בבאר שבע. תבת תלווה מקצועית את

והפצתו, ותהיה אחראית להדרכת הצוות המקצועי במרכזים 

 על פי השיטות ודרכי העבודה שפותחו בתבת

  סיוע להטמעה מיטבית בממשלה של תשתיות שפותחו

 בתבת.

 

 תפיסת הפעלה

בתהליך התכנון הוגדרו חמישה יעדים מרכזיים המהווים את תפיסת ההפעלה של תבת: חדשנות, פיתוח, 

 ה והערכה, הטמעה והשפעה מערכתית.מדיד

 

 חדשנות

גוף פיתוח אשר מאז הקמתו עסק בפיתוח שירותים, תשתיות והתערבויות בכל הקשור לתעסוקה.  אהי תבת

כדי לאפשר יצירתיות וחדשנות, יש  חלוצה בתחום ומצאה כר נרחב לפעילות חדשנית ויצירתית. הייתהתבת 

ירת סביבה תומכת ומעודדת. סביבה זו בנויה מכמה רבדים: מבנה להוביל תהליכים מובנים אשר יאפשרו יצ

מודל העבודה המוצע הוא של תבת כארגון ארגוני, תהליכי עבודה, גורם אחראי וגורמים מקצועיים מלווים. 

. המודל יתבסס על גורם מרכז ומתמחה בתחום תהליכי מעודד/ מוביל/ תומך באמצעות תהליכי חדשנות

 ירתיות והחדשנות כתוצר ינבעו מהצוותים המקצועיים ומאנשים מחוץ לארגון.חדשנות; עם זאת היצ

שיש מקום לרענן את החשיבה  ותיקות ( תכניות1נושא החדשנות ייכנס לשלושה רבדים מרכזיים של הארגון: 

 שפה ואווירה.( ארגון/ יצירת 3-ו חדשות( תכניות/ התערבויות 2עליהן, 
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 פיתוח

 נית כולל כמה מרכיבים:הפיתוח בתבת ברמה הארגו

 – פיתוח מקרו של תכניתרעיון חדש, מענה או התערבות חדשים, ובכלל זה  – פיתוח תכנית חדשה 1

כלים ומרכיבים, מודלים של פעולה,  – פיתוח מיקרו של תכניתמבנה, שותפויות, היבטים מערכתיים, ו

 כלים רוחביים

דכון התכנית והמודל, המשגה והגדרה של למידה תוך כדי תנועה, ע – פיתוח תכנית בשלב היישום 2

 פעילות הפיילוט

פיתוח ידע ברמה של תכנית או ברמה  –פיתוח מודלים או מרכיבים של תכנית, כולל בשלב ההטמעה  3

 רוחבית.

שלבי, זאת מתוך הנחה -תהליך אישור התכניות במסגרת הוועדות המקצועיות יותאם לתהליך הפיתוח ויהיה רב

ם יקל את תהליכי הלמידה ויאפשר תהליך פיתוח אמתי, שקיפות גדולה יותר של התהליך שאישור תכנית בשלבי

-< בניית מודל לוגי בצוות רב–ועדה מקצועית שלב ראשון תהליך העבודה השלבי: ותקצוב נכון של התכנית. 

 ם.< דיווח ודיון בוועדה מקצועית בשלב היישו–< ועדה מקצועית –< ועדה מקצועית שלב שני –תחומי 

 

 מדידה והערכה

תבת מודדת את תכניותיה באופן שוטף באמצעות איסוף מידע מן המשתתפים והזנתו במאגר הנתונים  מדידה:

המערכת כוללת מידע על מאפייני הפונים, על השירותים שהם מקבלים ועל תוצאות  (.Spot)הממוחשב 

 התכניות. 

 . השמה, התמדה וקידוםסוגים עיקריים: מקובל בתבת לחלק את מדדי התוצאות של התכניות לשלושה 

 כלים ותהליכים מסייעים למדידה:

 מדידה המבוסת על המודל הלוגי של התכנית 1

 תיאום המדדים עם שותפים ועם מפעילי התכנית –מדדים משותפים   2

 :ולסיים להמשיך שיש תהליכים

 הוספת מדד לעליית שיעור התעסוקה בתכנית 1

 ק קלנדרימדידת השמה לפי זמן אישי ולא ר 2

 השלמת הדוח המסכם 3

 בקרת איכות שוטפת. 2

בנושא מחקרי ההערכה החיצוניים שתבת נעזרת בהם כדי להעריך חלק מתכניותיה, מומלץ להמשיך  :הערכה

שלהן.  עלות-התועלתשל התכניות ואת ההשפעה לבדוק את  -את המגמות המחקריות שהתחילו לאחרונה 

כבר בשלבים מוקדמים של החשיבה על התכנית כדי לסייע בפיתוח  לערב את צוות המחקרנוסף על כך מומלץ 

 מערכי מחקר מתאימים.

, באדיבות חשיבה אסטרטגיתלליווי להיות הגוף שיקבל נבחרה תבת  2112במהלך  תועלת:-הערכת עלות

ת בונו. מטר-פרוללא כוונת רווח,  שנה לארגון אחד סייע בכלל, במסגרת נכונות החברה ישראל-חברת מקינזי

לבחון את ערכי היסוד של תבת, את מטרותיה ואת אופן ביצוען, וכן את הסביבה ה"עסקית",  הייתההייעוץ 

. תהליך העבודה כלל בחינת הארגון בהיבטיו האסטרטגיים, ובסופו של בה היא נמצאתשהמקצועית והחברתית 

התעסוקה  ייעדחס לשל תבת ביתעסוקה ההקצאת משאבי  (1דבר התמקדה הבחינה בשתי סוגיות יסוד: 

השונות בתבת. כשלב שני, ומתוך רצון לחדד את תהליך  ואפקטיביות התכניות בחינת יעילות( 2-ים; ולאומיה
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הבדיקה, בוצע מחקר בשיתוף מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לבחינה מדוקדקת של הנחות הרקע לבניית 

 תחשיבים מדויקים.

נוצלו לתכניות הנמצאות בשלבי  2111-2113תבת בשנים ת תכניומתקציבי  45%-ככי מן הממצאים עולה 

 הקמת מרכזי התעסוקה ריאן; הצלחה ברורה ניכרה בהעברה לממשלה ובהרחבה של תכנית הטמעה שונים

כי כעבור שנתיים לאוכלוסייה והחרדית. עוד עולה מהמחקר  מרכזי התעסוקה מפתחלאוכלוסייה הערבית ושל 

עלת למשק בממוצע למשתתף גדולה מן העלות למשתתף בכל שלוש המשתתפים לתכנית, התו מכניסת

 4,211-התועלת נטו היא כ   מפתח; למשתתף ₪ 4,211עד  ₪ 4,311-התועלת נטו היא כ - אשת חיל: התכניות

 למשתתף. ₪ 4,711-התועלת נטו היא כ - סטרייב; למשתתף ₪ 11,311עד  ₪

 

 הטמעה

 משרדית לבחינת הטמעת תכניות תבת:-בהמלצת ועדה בין עקרונות ודרכי הטמעת תכניות תבת בממשלה,

בחירת הנושאים וזיהוי הצרכים לפיתוח תכניות חדשות תיעשה  -מכוונות להטמעה משלב הפיתוח  1

 בתיאום עם נציגי ממשלה

 –משרדיות -שותפויות ביןמעורבות משרד מוביל כבר משלבי הפיתוח;  -היערכות המשרד הקולט  2

ף פעולה של יותר ממשרד ממשלתי אחד, יש לפעול לחיזוק שיתופי הפעולה בתכניות שיש בהן שיתו

 בין המשרדים כבר בשלב הפיתוח

יצירת מודל עבודה מוסדר במסגרת  - והיערכות המשרדים תהליך מוסדר לבחינת המכוונות להטמעה 3

 מנגנוני תבת

 ניות תבת לממשלהיש לבחון דרכים ליצירת רצף תפעולי במעבר תכ -מנגנון ליצירת רצף תפעולי  2

תבת תלווה את הטמעת התכניות במטרה לשמר את הרצף המקצועי במודל  -ליווי הטמעה בתבת  5

 התכנית ובעבודת הצוות

בשלב הפיתוח, רצף במדידה בתהליך ההטמעה והערכת הטמעת התכניות  -מדידה והערכה  4

 וההפצה.

  

 השפעה מערכתית

המרכזיים להצלחה של פרויקט; זהו ניסיון להשפיע  השפעה מערכתית רחבה משמשת כאחד האינדיקטורים

על מערכות ועל ארגונים במגזר הציבורי, החברתי והעסקי באמצעות יצירת שינוי. בפעילות תבת עד כה נמצאו 

פעולות היכולות להביא להשפעה מערכתית; אף על פי כן ההשפעה המערכתית טרם נמדדה בצורה שיטתית 

 או במחקר הערכה.

תכניות שתבת פיתחה הגיעו בשלב הפיתוח ובשלב ההטמעה להיקפי אוכלוסייה נרחבים, אם  –ית ברמה הכמות

פעילות תבת הביאה  –ברמה האיכותית כי עדיין לא יושמה הפצה נרחבת ברוב התכניות שהוטמעו בממשלה; 

בתחום לשינויים בתפיסות ובעמדות בקרב קהלי היעד ולהטמעה של ידע ושל מושגים מכוננים וחדשניים 

 התעסוקה.

במסגרת תהליך התכנון האסטרטגי שמה לה תבת כיעד להבנות בתוך פעילות הארגון מכוונות להשפעה 

מערכתית רחבה, כחלק מחידוד ומהעמקה של תפיסת ההפעלה של הארגון. לצורך מיקוד הפעילות הוגדרו 

 כיווני הפעולה להשפעה מערכתית:

אנשי מקצוע במעגל הראשוני  –השפעה מערכתית שבקרבם שואפים ליצור  קהלי יעד מרכזיים 1

 והמשני, מעסיקים ושותפים בממשלה
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שבהם שואפים ליצור השפעה מערכתית, הן ברמת התכניות הן ברמת הפעילות  תחומי פעילות 2

 הארגונית

 ודרכים להפצה יעדי פעולה 3

 של המכוונות להשפעה מערכתית בצוות המקצועי של תבת הטמעה והפנמה 2

וינט מכון ברוקדייל ושותפים נוספים, תפתח 'יחד עם מאיירס ג – להשפעה מערכתית הבניית מדדים 5

 תבת מדדים למדידת ההשפעה המערכתית של כל תכנית בפני עצמה ושל תבת כארגון.

 תקציב

שנתי של -תקציב תבת נגזר מתכנית העבודה אשר נבנתה לחמש שנים, במסגרת התכנון האסטרטגי הרב

אחוזים מן התקציב  127-מלש"ח, המהווים כ 131.27עומד על  2113-2115לשנים  תבת. תקציב תבת המוצע

 מלש"ח לשנה להפעלת תבת(. 31שנתי )בהינתן תקציב קבוע של -הרב

שנתי בחלוקה לקטגוריות כפי שהוצעו במסגרת תהליך התכנון -מציגים את התקציב הרב 1.2ולוח  1.1לוח 

תכניות ממשיכות. חלק ניכר מן התקציב  25-תכניות חדשות ו 21שנתי. התכנון כולל הנעת -האסטרטגי הרב

נועד להמשך פיתוחן והפעלתן של תכניות תבת המיועדות להיות מוטמעות  2114-2115בשנים הראשונות 

 בסופו של יום באמצעות משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וכדומה.

 
 מצטבר  – 9102-2910פעילות לשנים  תחומי לפיתבת  תקציב התפלגות - 0.0לוח 

 

,  65.57, כלים
35%

פעילות 
,  רוחבית

10.32 ,5%

פיתוח ידע ופיתוח 
7%, 14.18,  מקצועי

, 26.94, מנהלה
14%

לפי קטגוריה2019-2015התפלגות תקציב 

190.2

הקטגוריותעלמועמסתכניותפיתוחתקציב **

39%, 73.26, אוכלוסיות
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 .אחרת צוין כן אם אלא ₪ במיליוני מוצגיםכאן ובהמשך  ובטבלאות בגרפים המופיעים הנתונים *

 9102-9102התפלגות תקציב תבת לפי תחומי פעילות לשנים  - 0.9לוח 

 2113-2115סה"כ  2019 2018 2017 2016 2015 קטגוריה

 73.26 9.64 10.57 12.65 19.30 21.10 אוכלוסיות

 65.57 14.92 15.59 12.51 12.48 10.07 כלים

 10.32 1.36 1.30 2.53 2.62 2.51 פעילות רוחבית

 14.18 3.04 2.90 2.52 2.67 3.05 פיתוח ידע ופיתוח מקצועי

 26.94 5.66 5.52 5.38 5.25 5.13 מנהלה

 190.27 34.61 35.88 35.59 42.33 41.86 סה"כ

   .מס באופן יחסי על הקטגוריות* סעיף פיתוח תכניות מוע

חרדים
35.1%

ערבים
27.9%

אנשים עם  
מוגבלות
26.2%

אוכלוסיות נוספות
10.8%

"  אוכלוסיות"התפלגות תת קטגוריה מתקציב 

73.3 
ח"מלש

מודלים 
בהכשרה  
מקצועית

34.0%

יזמות ועסקים 
חברתיים

26.4%

זירות תעסוקה  
טכנולוגיות 

13.5%

מרכיבי סטרייב  
בתשתיות  

תעסוקה
6.5%

בדיקת  
היתכנות

5.3%

" כלים"התפלגות תת קטגוריה מתקציב 

65.6 
ח"מלש

קידום עובדים  
וכלים בשכר נמוך
14.2%פיננסיים 
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 10שנתי-רבתהליך התכנון ה

 

 11כללירקע 

 תבת תהליך חשיבה אסטרטגי מקיף וחדשני לצורך גיבוש כיווני ההתפתחות והצמיחה שלנערך ב 2112בשנת 

אינטנסיבית ותוצאתית, בהכוונה  חשיבהך תו חודשים כמה. התהליך נבנה במשך 2113-2115לשנים  הארגון

של מנהלת תכנון ופיתוח בתבת, ובליווי מקצועי של  בעיצוב כלל הנהלת תבת,של ו יתהמנכ"ל ובהובלה של

הבנתנו הייתה שגם ארגון מצליח ומשפיע כתבת, זקוק להתבוננות  חברת אמירה רביב ייעוץ ארגוני בע"מ.

 .מחודשת על העתיד

לארגונים להתחדש, להבין מהן המשימות דרך אבני דרך המסייעות טגי הוא עיסוק בעתיד תכנון אסטר ,במהותו

ההנהלה ושותפי  יםדרכו מבררשזהו תהליך  .מאמציםאת הכדאי למקד במה ו לצמצםשיש לבצע, מה כדאי 

 מהותם שלבנוגע לאליהן, ומתגבשת הבנה יש להיערך המגמות שצופן העתיד ו מהן להשנטיים ווהתפקיד הרל

שלושה  התהליך מניבבציר התפוקות,  הכוחות הקריטיים המשפיעים על הארגון בסביבה החיצונית והפנימית.

יש שמגמות ( 3-, ועליהם יש לוותרשיעדים ( 2להמשיך להשיג,  שישמפת היעדים ( 1 צירי פעולה משמעותיים:

 לשנות בדפוס הפעולה או העשייה.

 

 עקרונות התהליך

 ולוריות על התהליך כהלוקחת אח הובלת הנהלה 

 משרד מפגש בלתי אמצעי בין הצוות המקצועי לנציגי השותפים המרכזיים:  – שיח עם שותפים מרכזיים

במטרה להגדיר את  ,התעסוקה שירות, משרד הרווחה ומשלהמאש ההכלכלה, משרד האוצר, משרד ר

 תפקידה הייחודי של תבת בזירת התעסוקה המתחדשת

  בארגון,  מעין "מאגר מוחות קולקטיבי" שישאמונתנו היא  – הזמנה להשפעהו , שיח מתמידמרבישיתוף

השיתוף היה הן בחשיבה הן בצוותי פורצות גבולות. המייצר תפוקות חשיבה  ,ומחוצה לו שותפיובקרב 

 :השפיעו . על עיצוב התהליךםיהעבודה האסטרטגי

o תבתב הפורום המורחב של הצוות המקצועי 

o הג'וינט מג'וינט ישראל וממחזיקי עניין רחבים ממשרדי ממשלה,  ישולחנות עגולים עם מעגל

  מעסיקיםהנציגי מקרנות ומרשויות מקומיות, מהעולמי, 

o המבטאים את "קול השטח" ,פרום מנהלי הפרויקטים 

 דרך סדנאות, דיונים, פורומים  לכלל אנשי הארגון החשיבה והעשייה היו גלויים מתיוצ – שקיפות התהליך

 צוותי העבודהבאינטרנט ו

 עוד כלל המפגשים והתוצריםימכיוון שהתהליך מרובה שלבים ופיצולים, הקפדנו על ת – תיעוד מוקפד, 

 לכלל בעלי העניין בשלב תיעוד שהיה זמין

 כמו  ;בסדנאות ובצוותי החשיבה לכלל המנחים ערכות הדרכה שלמות הוכנו – הדרכת בעלי תפקידים

העבודה ולהעלאת דילמות תכניותידים לדיווח על תוצרים, לבניית חוברת הדרכה ופורמטים אחנבנו כן 

                                                        
 

 בתבת. נתיש-תהליך התכנון הרבאת , יועצת ארגונית שהובילה בידי אמירה רבי-נכתב על 10
 ראו נספחים לרשימת השותפים בתהליך התכנון האסטרטגי ולחברי הוועדות המקצועיות של תבת. 11
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 עדכון חזון,  ,תהליך מקיף של אבחון סביבות נעשה – לוחות זמניםלפי עבודה על פי שלבים אסטרטגים ו

ת סביבה יצד בנילזאת  ;אבני דרךשל תקציב ושל עד כדי פירוט מדוקדק  ,ומיפוי כיווני פעולה ייעוד

 ת התעכבות בשלבים מסוימים על פי הצורךהמאפשר ,דיאלוגית

 היגוי, עיצוב מערכתי של ה, מנוע מוביל של ועדת יתהובלת מנכ"ל – ב"שיטת האקורדיון" הובלה

בין שילוב  ;צורךהשיח בפורומים מורחבים במינונים שונים על פי וההנהלה, תוצרים בצוותי עבודה 

 לפי הצורך ליווי אישי לבעלי התפקידים בתהליךלעבודה קבוצתית 

 בתהליך רעיונות  הכרנו – חיצונייםמומחים עם הזנת החשיבה היצירתית דרך מפגש עם תחומים ו

חדשנות,  יפגשנו מומחים נוספים בנושא ;מגמות השתנותו חזון, יעדים , ובכלל זהמארגונים אחרים

 ותודעה חדשה, תעסוקה ועוד Y-דור ה טכנולוגיה,

 ת ארגון ותחומים כדי לפתור בעיות והמשלבים חשיבה ועשייה חוצבניית צוותי עבודה  – תחומיות-רב

 בות ומערכתיות.כמור

 

 האסטרטגי תיאור התהליך

 כלל ראיונות עם שותפי  ; האבחוןהייעוץ החיצוני ידי-עלנעשה בלתי אמצעי  מקדים אבחון ארגוני

 תפקיד

  טגיתוהפקת לקחים כמקפצה לעשייה האסטר 2113שנת  סיכום אינטגרטיבי שלנערך 

  אסטרטגי, ניתוח התהליך המפגשים שכללו הבנה של מהות  –סדנאות לפורום ההנהלה  כמההועברו

הובלת מעגלי שיח עם  סביבות, גיבוש עקרונות לייעוד ולחזון תבת, ניתוח הערכים והתרבות הארגונית,

 עתידיים ווניםיהעבודה וכ תכניתגיבוש שותפים, תקשור לכלל הסדנאות והעובדים, שיח על מבנה, 

 האסטרטגי ועדת היגוי לכלל התהליך הקמוה 

  עבודההמפת היעדים וצוותי נבנתה אבחון הסביבות, הסתיים פורום מורחב לתקשור התהליך, נערך 

 החלו לפעול

  ג'וינט והבעלי עניין: נציגי משרדי ממשלה, רשויות, קרנות, עסקים  21-שולחנות עגולים לכנערכו

 ווני הצמיחה שעליו לקחתיכעל למוד מהם על אתגרי הארגון ווליחד כדי להשפיע  ,עולמיה

 תוצרי הביניים הוצגו בפורום מנהלי תכניות בשטח והתקבלו משובים והתייחסויות 

  ערך עבודת מחקר מסייעת לתהליך התכנון, הכוללת ניתוח נתונים  ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס גצוות

ניים הוצגו בפני הצוות המקצועי בשיח ובדיון עם אנשי מקיף וסקירת ידע מהארץ ומהעולם. נתוני הבי

 המכון. 

"(, והיא שימשה כמקור וסקירת מגמות נתונים ניתוח)" נלווה לתכנית העבודהעבודה זו מובאת כפרק 

  .מסייע בכתיבת הרקע העיוני בפרקי תכנית העבודה

  תהליך בשלושת הרמות: בנושאים שעלו כמרכזיים מה, שהעמיקו צוותי עבודה 12עבודה במסגרת של

תחומיים -ןהצוותים הורכבו מצוותים בי; הפעילות של תבת, תפיסת ההפעלה והתנהלות פנימית

עבודת הצוותים הוגדרו היעדים וגובשו  אנשי מקצוע ומומחים חיצוניים. במסגרתמבתבת, משותפים ו

 המלצות לכיווני פעולה

  בנות מפה אינטגרטיבית של התקדמות אסטרטגיים" במחצית הדרך כדי ל "מרתון תוצריםנערך

 בינייםהתוצרי את ולהציג 
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  הפקת משמעויות תקציביות, משאבי כוח אדם, חשיבה על  – החלטות אסטרטגיות בהנהלההתקבלו

מבנה ארגוני מיטבי, תעדוף והחלטה על התמקדות בתחומי הפעילות מתוך מגוון הרעיונות שעלו 

 בתהליך

 עבודה. תכניתס הקריטריונים לעל בסי תכניותכתיבה מסכמת של ה 

 

עליהם שהכיוונים האסטרטגיים  ה הםתוצרי התהליך מופיעים בחוברת זו בתצורה של תכנית עבודה. אל

 החליטה הנהלת תבת:

 חרדיםו חברה ערבית, אנשים עם מוגבלות –אוכלוסיות  :המשך פיתוח ועיסוק בנושאים קיימים; 

 ניהול ידע ;תשתיות

 12;נוערו מבוגרים–אוכלוסיות  ;: קידום עובדים עניים וכלים פיננסייםמתחדשיםהובלת נושאים חדשים ו 

 ביקושים וקשרי מעסיקים ;יזמות ועסקים חברתיים ;זירות תעסוקה טכנולוגיות

 השפעה מערכתית, הטמעה, מדידה  חדשנות ופיתוח, עקרונות שלב מיקוד – שכלול תפיסת ההפעלה

 והערכה

 חיזוק  ;הורדת חסמים בירוקרטיים ;: פיתוח ההון אנושיהפנימית יעדים לתנופה בהתנהלות פיתוח

 .הממשקים ופורומי עבודה בארגון

 

 סיכום ותובנות מהתהליך 

 שותפות חוצת תחומים ודרגי ניהול בעיצוב פני העתיד של תבת. ההנחה היא  התהליך יצר תחושת

 אים חוצים בתבת, כגון נשים,באשר לנוש תחומית-ןעבודת צוות וראייה בי ששותפות זו תמשיך להניע

 אקדמאים מקבוצות שונותו עבודה עם קהילה ובקהילה

  .הלמידה המזדמנים והמובנים  צומתינוצרו תהליכי למידה בין התחומים של סוגיות פנימיות ועולמיות

נוצרו הבנות  ;קופא על שמריו אינוארגון העומד בחזית הידע לעולם  .ידע חדשויצרו רענון, העמקה 

-לצורך של תבת להמשיך להיות בחזית הידע והמגמות החדשות המתפתחות בשדה החברתי באשר

חשיבות מיוחדת להתמקצעות בתחומי זירות תעסוקה אינטרנטיות, עסקים חברתיים  תוךהתעסוקתי, 

 וחדשנות

  מונחים לגבי צר שפה מחודדת וחדשה י, והצליח לימושגים מקצועייםלהתהליך הניב תובנות באשר

 .ומו"פ ידע  ביקושים, כלים פיננסיים, השפעה מערכתית, ניהול , כגוןםמסוימי

 הפעלה, לעומת עוד תבת ותפיסת ההפעלה המיטבית שלה: פיתוח יי לגבידד מתחים יהתהליך ח

איכות, ארגון לעומת כמות  טיפול,לעומת הסכמות בעבודה עם הממשלה, מניעה  לעומתאתגור 

 העודיות, יתרונות וחסרונות של יציאה מפרויקט ועוד. סוגיות אלאוכלוסיות יי עומתלהמשפיע על מסה 

 ימשיכו להתחדד ביישום האסטרטגי

 ובכך יצק תובנות חשובות למהלך האסטרטגי  ,התהליך בתבת הקדים את התהליך בג'וינט ישראל

 נדרשות עוד התאמות; יחד עם זאת וינט ישראל'בג

  שלה, אולם יש להמשיך ולחדד את ייחודמשרדי הממעם התהליך עסק רבות בדפוס השותפות 

                                                        
 

ג'וינט ישראל; מסמך -נושא הנוער לא נכנס לתכנית העבודה בשלב הזה, אך ימשיך ויידון עם הוועד המנהל ועם שותפים באשלים 12 
 הבוחן את הנושא מצורף כנספח לתכנית העבודה.
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 צד שימור תפיסתללחתור לשימור תפיסות פיתוח עצמאיות המאפשרות תנועה והשפעה, ו השותפות

 כלל השותפים ביחס ל תפקיד הרמונית

  פיתוח אישי. האנשים וגיוס, קליטה, קידום, הכשרה  –נותרה עבודה רבה בתחום פיתוח ההון האנושי

ארגון ידע המייצר רעיונות, תהליכים, מושגים ותפיסות  ;העיקרי של תבתהם הנכס והמשאב -הם

בעלי תחושת השליחות ו"האש האנשים חייב להמשיך ולהעסיק את הטובים ביותר,  ,בשדה התעסוקה

 ולמדינת ישראל ארגוןכדי להמשיך לתרום ל ,בעיניים"

 דה משקפת את היעדים הינו שלב ההטמעה. תכנית העבו מבחן התוצאה של כלל התהליך ,לבסוף

 ;ואת השאיפה להתפתחות בתחומי הפעילות ובאופני העבודה ,החדשים שתבת שמה לעצמה כארגון

 זו.  פורה להתקדמות כר הבאות יהווהשנים 
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 פיתוח ידע ופיתוח מקצועי
 רקע כללי

 ותמחייב ,לשוק התעסוקה ממעגל העוני באמצעות תעסוקה הגשמת חזונה של תבת והוצאת אוכלוסיות שמחוץ

פיתוח הידע וניהולו מבוססים על ההנחה שיש ערך מיוחד לידע  הקיים. של הידע וניהול מקצועיפיתוח ידע חדש 

מפתחת  שהיאהיות  בתבת, המתפתח בארגון ולכישורים של האנשים העושים במלאכה. הדבר נכון במיוחד

לאומיות ומקומיות. מכאן שיש  ,כמוצלחים במערכות ציבוריות ולהכרה בהםלהטמעתם  ודואגתמודלים חדשים 

אנשי הצוות בחינה של דרכי ביצוע לו ,הפעלת התכניותבעת ניסיון מלמידה  דרךחשיבות לתובנות הנרכשות 

 .פיתוח המקצועי של העובדיםבו פיתוח ידע והדרכהמושם בידע חדש, הדגש שמדובר ב היות. תפקידםאת 

הקשורה  ,היא למעשה קהילה מקצועית רחבה פיתוח המקצועיותולהדרכה הוכלוסיית היעד לפיתוח הידע וא

יש לזכור שהנושא אינו נלמד באקדמיה ובשום מסגרת אחרת והוא נחוץ לשם  .לתחום ההשבה לתעסוקה

 התרבות. -עבודה אפקטיבית בתכניות תעסוקה, ובפרט לשם עיקרון העבודה רגישת

 

 מונה ארבעה מעגלים לפחות: המקצוע בתעסוקה קהילת אנשי

צוות המנהלים וכלה באנשי המקצוע העובדים בהחל  ,נמצאים אנשי המקצוע של תבת במעגל הראשון 1

יוכשרו  ,עובדים בתכניות ניסיוניותש ,אלההמקצוע הבתכניות השונות בשדה העשייה. חשוב שאנשי 

גיבוש הידע מהשדה ושילובו בסוגי ידע תוך  ,לשם שיפור מתמיד של העשייהכראוי לתפקידם 

תיאורטיים ומחקריים. תבת מרחיבה את המעגל הזה וכוללת בתוכו גם אנשי מקצוע מתכניות 

  גופים שונים העוסקים בתעסוקה.מעמותות ומשותפים  כןו ן,שהטמיעה ופרשה מה

בנושאים בכירים בממשלה, העוסקים במדיניות תעסוקה ו ,נמצאים שותפי התפקיד במעגל השני 2

הנוגעים לאוכלוסיות תבת. משרד הכלכלה, משרד הרווחה ומשרד החינוך הם המשרדים העיקריים 

שלהם השקה מרכזית לנושאי התעסוקה, הן מבחינת הטמעתן של תכניות תעסוקה הן מבחינת 

השירותים המשלימים שהם מספקים, כגון הכשרה מקצועית, שירותי רווחה והשלמת השכלה. יש 

יתוף שותפי תפקיד אלה בידע המתפתח בתבת ובתובנות. שירות התעסוקה מחד גיסא, חשיבות לש

לאוכלוסיות היעד של  דומותאוכלוסיות שבחלקן  עםעובדים מאידך גיסא, העובדים הסוציאליים ו

שישמשו אותם להכוונת  ,על כן חשוב במיוחד לסייע להם באופן שיכלול הבנה וכלים מעשיים ;תבת

 עסוקה. לת אליהם פוניםה

להטמיע ערכים וכלים של גיוון חיוני לעסוק בהדרכתם כדי  .מעסיקיםהנמצאים  במעגל השלישי 3

התמדתן  ובכלל זה כולל ,לגבי השילוב בתעסוקה של אוכלוסיות מגוונותתעסוקתי בקרב המעסיקים 

 וקידומן. 

ת ההכשרה של הפעולה אתם יכול להניב תרומה לרמ ףשיתו .אנשי האקדמיה נמצאים מעגל הרביעיב 2

 ,השפעה על ההכשרה האקדמית של אנשי מקצוע משיקיםלמיצוב מקצועי יוקרתי, ל ,העובדים

שונים קשורים אליו; חוגים ו ,תחומי-הוא ביןהתעסוקה לעבודות ולפרסומים. נושא  למחקרים,

-רבלימודי הגירה, הכוללים את נושא העבודה סוציאלית, לימודי עבודה,  הם הםשבהעיקריים 

  , פסיכולוגיה תעסוקתית, כלכלה, משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, סוציולוגיה ועוד.ותיותתרב

 

 

 



פיתוח ידע ופיתוח מקצועי   
  

21 

 מישורי פעולה משלימים: כמהב מיםבתבת מתקיי פיתוח המקצועיוהפיתוח הידע 

 

 

 

 

 

 

 :פירוט התהליכים הכרוכים בתפוקות האלה

 פיתוח מקצועי

 הדרכה בהיבט הקבוצתי 

o תפיסת התפקיד לשורת התפקידים הקיימים בתחום בוש : גיהכשרהפיתוח הגדרת תפקיד ו

 .תורת הכשרה של אנשי המקצועההשבה לתעסוקה, ההתמדה והקידום. פיתוח 

o תהליך איתור הצרכים מתקיים בעזרת צפייה באנשי מקצוע : תכנוןאיתור צורכי הדרכה, הערכה ו

והסקת כניות בתכניות השונות וראיונם; כמו כן מתקיימת הערכה ביחס להצלחתן של הת

 .מסקנות במבט כולל לגבי התכנון וההכשרה

o הדרכה בפועל והנחייה : 

o צוות פיתוח הידע מנחה במגוון של קורסים רוחביים המפורסמים במידעון; : קורסים רוחביים

 בקורסים האלה נפגשים אנשי מקצוע מכלל תכניות תבת. 

o :אוכלוסייה או לתכנית מסוימת, ל ,םמתקיימים קורסים ייעודיים לתחו בכל שנה קורסים ייעודיים

 בפרט לתכניות חדשות.

o פורומים ומפגשי למידה 

o ימי מנהלים 

 הנחיה בהיבט האישי 

o למנהלי הדרכה ולמנהלים, בפרט לחדשים שבהם, ואף ייעוץ לשותפים ייעוץ, ליווי וחניכה :

 בממשלה.

o ווה צומת של פיתוח : צוות רוחבי מהתשתית להבניה ולהסדרה של מנגנוני הדרכה ופיתוח מקצועי

ידע והדרכה לכלל תבת. מנהלי הדרכה תחומיים מתמחים בעבודת התחומים, ומנהלי הדרכה 

בתכניות השונות, שרובן מוטמעות, מתכננים ומבצעים את ההדרכה לתכניות תוך שיתוף בידע 

 בפורום ההדרכה. 

 קביעת אמות מידה לתפקידים בתעסוקה 

איכות שירותי השילוב והקידום בתעסוקה באמצעות עיצוב תכנית רוחבית )ראו בהמשך( להבטחת 

ומיסוד אמות מידה מקצועיות, מוסכמות וסטנדרטים. בתכנית מזהים את מרכיבי התפקידים השונים, 

מיומנויות גנריות וידע תיאורטי ומעשי, מגבשים התמחויות ומפתחים מסלולים. כמו כן יפותחו כלים 

 העובדים. ושיטות למדידה ולהערכה של ביצועי

 

 

 

 

 ידע פיתוח

פיתוח מודלים וכלים 
כתיבה ופרסומים 

ניהול ידע והנגשתו 
 

 פיתוח מקצועי

הדרכה בהיבט הקבוצתי 
הנחיה בהיבט האישי 

אמות מידה בתפקידים 
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 פיתוח ידע

 פיתוח ידע וכלים 

o צוות פיתוח הידע שותף לפיתוח מודל עבודה בתכניות התעסוקה השונות, שיפור מודל עבודה :

הן בייעוץ ובהבניית המודל הן בליווי ההקמה, בהגדרות התפקידים ובהתאמה של הכשרת אנשי 

 .המקצוע הנדרשת למודל

o כגון פורום גיוון בתעסוקה, פורומים אזוריים עשייהשל פיתוח ידע חדש בפורומים של למידה ו :

ופורום הדרכה. אנשי המקצוע מעלים צרכים מהשטח שאין להם מענים,  לפיתוח קשרי מעסיקים

והידע נוצר באמצעות ראיונות עם מומחים )כולל מעסיקים(, קריאת חומרים תיאורטיים, הצגת 

 וכולי. כלים מקצועיים ללמידת העמיתים, גיבוש מחודש 

o פיתוח ושיפור של כלים מעשיים, שחלקם אחידים לכל תכניות התעסוקה וחלקם פיתוח כלים :

 ייחודיים, בהתאם לצורכי התכנית. 

 כתיבה ופרסומים 

o המיועדות : גיבוש הידע המעשי הנחוץ להפעלת תכניות תעסוקה והוצאה לאור כתיבה

  כחוברות יישומיות., ופרסומו כמאמרים או לאוכלוסיות שמחוץ לשוק התעסוקה

o  :ממשלה ועמותותמשרדי מעסיקים, הפצת ידע על תעסוקה בקרב שותפי תפקיד. 

 ניהול ידע והנגשתו 

o  :גיבוש ספריית ידע לטובת אנשי המקצוע בתבת ומחוצה לה.ניהול הידע בפורטל ארגוני 

o  :ונו, ארגונו, מי איסוף וריכוז של מידע מקצוע רלוונטי,הנגשת ידע מהעולם לטובת פיתוח תכניות

שיסייע לתבת בתהליכי  ,מידען מו"פ/מנהל בתכנון האסטרטגי עלה צורך בולט בעיבודו והנגשתו. 

 הפיתוח.

 

 מטרת העל של התחום

  שיפור איכות העבודה ולשם השגת היעדים של שילוב בתעסוקה. פיתוח ידע והדרכה יעילים לשם

  

 יעדים וכיווני פעולה

  :זמנית-בו משימות ארבעעם להתמודד תמשיך תבת  2113-2115בשנים 

 פיילוט השונותהמשך הפעילות השוטפת בתכניות ה 1

 ייזום תכניות ניסיוניות חדשות 2

 (בתכנית רמפהים )למשל נוספלמרכזים  יםאחד יםהרחבת הפעילות שהחלה במרכז 3

 .הטמעת התכניות שהצליחו 2

 

 משימותהאחת מבכל תחום פיתוח הידע בתכנון האסטרטגי של תבת עלה בצורה בולטת הצורך בפעילויות של 

 :אלהה

 וההדרכות הייעודיות לתכניות ות הקיימות לכלל תבתדרכהמשך הה 1

מהחברה מהאוכלוסיות שתבת מתמקדת בהן: בפרט אנשי מקצוע ו ,ת אנשי צוות חדשיםדרכה 2

 ומתחום אנשים עם מוגבלות מהחברה הערבית ,החרדית

, כגון מבוגרים ,אוכלוסיות חדשותתוך שימת דגש ב סיוע לתהליכי הפיתוח של התכניות החדשות 3

 ובפיתוח כלים חדשים
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שעדיין  ,הדרכת אנשי המקצוע בממשלהובליווי ההטמעה, כלומר בסיוע לתכניות שהוטמעו בפיתוח  2

 .אינם אמונים על הפעלת התכנית

 

ות דרכשך ההוהמבנושאים חדשים ומתחדשים ות הדרכ תפיתוח והנחיי ,תכנון –הדרכות ישירות בקורסים 

כמו וסף למפגש בין אנשי המקצוע בתכניות השונות. מיש ערך  ; ההנחה היא כיהמרכזיות הכלליות הנדרשות

 .השטחצורכי ול תכניותה בהתאם לאופי ,אוכלוסיות תבת השונותקורסים ייחודיים לכן מוצעים 

 

נפרסו בעלי  ,דול בהיקפיםמפאת הגי –נהלי ההדרכה של התחומים ושל התכניות הדרכות עקיפות באמצעות מ

 ,תכניותהדרכה לתחומים ולהתפקידי ההדרכה בתבת כולה. צוות פיתוח הידע ממשיך בהכשרת מנהלי 

 211-מובליוויים האישי והקבוצתי בפורום הדרכה. התוצרים הם מערך מתוכנן ושיטתי של הכשרות ללמעלה 

של אנשי הדרכה ילמד ויפיץ את הכיוונים מערך זה  לשם שיפור איכות העבודה. ,אנשי המקצוע בתבת כולה

 .הרוחבית לכלל תבת הקידוםהחדשים המתפתחים בתבת, כגון ליווי תכנית 

 

קובעי מדיניות שנעשו לקראת עם  מפגשיםב – שותפים נוספיםלמעסיקים והדרכה וליווי לבכירים בממשלה, ל

ם מגוונים, כגון הנחייה אישית, יהדגישו את הצורך של תבת בתיווך הידע באמצעהם  ,התכנון האסטרטגי

  ., כדי לקדם השפעה מערכתיתכנסים מקצועיים ולמידה שיטתית וארוכת טווח של נושא התעסוקההדרכות, 

 

עיצובם המחודש של תהליכי העבודה בתבת,  – ייעוץ להקמת מודלים חדשים ומרכזים חדשיםפיתוח ופעולות 

תכניות חדשות, ייתן מקום לידע הייחודי של צוות ההדרכה;  הכולל את צוות פיתוח הידע בתהליכי הפיתוח של

הצוות אמון על חילוץ הידע מהשטח, על המשגתו ועל עיבודו לכלל מודלים יישומיים יעילים, לצד המתודה של 

 שאילת השאלות.

 

ם היות וחלק גדול מן התכניות נמצא בתהליכי הטמעה, מוש – בין אתגר הפיתוח החדש לאתגר ההטמעהשילוב 

. תבת ממשיכה ללוות את התכניות לאחר ההטמעה ומרכיב ההדרכה הינו הטמעת התכניות המצליחותבדגש 

הן לטובת העמותות והגופים  ,, הן לטובת אנשי המקצוע בשדה העשייה שיישמו את התכניותמרכיב מרכזי בליווי

האתגר המיוחד הוא כיצד  .הארציים והמקומייםבגופים הרלוונטיים לטובת שותפי התפקיד  אףהמפעילים ו

מפתחים נדבכים נוספים לתכניות שכבר נמצאות בתהליכי הטמעה. פיתוחים כאלה יכולים להיות פרי רעיונות 

שפותחו בתבת לאחר שהחל תהליך ההטמעה, כגון תכנית הקידום, או פרי צרכים חדשים שעולים מן השטח 

 .בעיצומו של תהליך ההטמעה

 

אמות  מיסודבו פיתוחב מערכתי "רוחבי" מאמץיושקע בשנים הבאות  –בתעסוקה קביעת אמות מידה לתפקידים 

ההסמכה  מידה מקצועיות, סטנדרטים מקצועיים ומסלולי הסמכה לעוסקים בליווי, בשילוב ובקידום בתעסוקה.

על רקע הפצתן והטמעתן של תכניות  תסייע בהבטחת איכות השירות והרמה המקצועית של העובדים.

 תבת במסגרות ממשלתיות, יש לכך חשיבות מכרעת. התעסוקה של

במוביליות בין ארגוני תעסוקה ובפיתוח סולמות , תכנית ההסמכה תסייע ביצירת תחום עיסוק חדש ומוכר

קריירה לעוסקים בתחום. ההסמכה תסייע לשלב בין ידע אקדמי לידע מעשי, וכן בפיתוח אתיקה מקצועית. 

 התעדה עצמה יחזקו את הקהילה המקצועית הרלוונטית. בנוסף לכך התהליך ככלל וההסמכה/
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קידום תהליכי חדשנות יבוא לידי ביטוי בכמה דרכים,  –דשנות ושימוש בטכנולוגיה בתעסוקה קידום תהליכי ח

בהתעשרות במתודות  למידה מרחוק; למשל –כגון באימוץ תכנים ומתודות חדשים להדרכת אנשי המקצוע 

ורה של הנגשת הלמידה העצמית למשתתפי תכניות התעסוקה, שבדרך כלל הדרכה חדשות; ובכתיבת הת

מתקשים בכך, הן בתחום השפות הן בתחום המחשבים. עקרונות ההנגשה הזו יפותחו ויופצו בכתב ובהדרכות 

היות שהלמידה העצמית חשובה מאוד למסוגלות התעסוקתית של המשתתפים, בעידן החדש שבו כדי להתמיד 

 ם יש צורך בלמידה עצמית מתמדת. בתעסוקה ולהתקד

 

תרבותיות, כשירות תרבותית וגיוון -תוכן של עולם התעסוקה והאימון לתחום התוכן של ביןהתחום שילוב בין 

 ,אנשי מקצוע שאינם מתחום האוכלוסיות של תבתעם ככל שהתרחב הצורך לעבוד עם שותפים ו – בתעסוקה

 .אלה )ערבים, חרדים, עולים ואנשים עם מוגבלות(הוכלוסיות אההתברר שחסר להם ידע וכישורים לעבוד עם 

תרבותיות ופיתוח כשירות -כללית מעולם התוכן של ביןההמשגה ההן ברמת  ,ידע זה יפותחבשנים הקרובות 

ישולב זה הידע . ה(Diversity Hiring) הן ברמה הספציפית של קידום הגיוון בתעסוקה ,תרבותית יישומית

אך גם לאנשי המקצוע של תבת כדי שיוכלו לפרוס אותו  ,פי תפקיד )בעיקר למעסיקים(בהכשרות תבת לשות

 אנשים הרלוונטיים בתכניות השונות.בפני הכמניפה 

 

לשם  – ובפיתוח כלים למעסיקים ולאנשי המקצוע העובדים עם המעסיקים מיקוד נוסף בפיתוח קשרי מעסיקים

תבת. שכלול הידע וכלי העבודה יתבצע בכמה דרכים: פורום כך ייערך מיפוי צורכי הידע והכלים בתכניות 

מתוקשב, זרקור להיכרות עם ענפים במשק, שכלול כלי הספוט, הנגשת ידע ממקורות שונים באמצעות כתיבה 

 תמציתית וחוברות מידע. דגש מיוחד יושם בתחום האנשים עם מוגבלות.

 

ממסד הנתונים מהווים כלי ניהול לאנשי המקצוע  חות הנגזריםהדו –הכשרה לעבודה מעמיקה במסד הנתונים 

 זה. כליהכשרות מתאימות לאנשי המקצוע לשימוש מושכל ב יינתנובשדה העשייה ובמטה תבת. בשנים הבאות 

 

צוות פיתוח הידע ינגיש את הידע הקיים בנושא ההדרכה לאנשי  –מיסוד ספריית ההדרכה ותוכנת הדרכה 

בצורה שיטתית ומסודרת. כמו כן תעמוד לרשות המשתלמים תוכנת  ההדרכה ולכלל אנשי המקצוע בתבת

 הדרכה חדשה לצורך ניהול הקורסים השונים. 

 

מידען לשם סיוע לתהליכי הפיתוח בעבודה  ישולבבשנים הבאות  – הנגשת ידע מהעולם לטובת פיתוח תכניות

ציות של מידע, רשימה מוערת של . התוצרים יהיו סקירות ספרות, תמBest Practice-תוך שימת דגש בבתבת, 

מקורות, מיני מחקר מקדים ודוח קצר. המידען יאסוף וירכז מידע מקצועי רלוונטי לארגון, ימיין אותו, יבחן את 

איכותו ואת מהימנותו, יערוך, יארגן, יעבד ויתמצת את המידע, ובמידת הצורך יתרגם. המידען ינגיש את המידע 

מה של חומרים רלוונטיים לתבת ולקהילת אנשי המקצוע בתחום התעסוקה. המוזמן לארגון ואף ייזום הזר

בפרט, יתורגמו לאנגלית חומרים מהידע שפותח בתבת כדי להתחבר לקהילה הגדולה של העוסקים בתעסוקה 

 לא רק בישראל, אלא גם ברחבי העולם.

 

 



 רכהפיתוח ידע והד   

22 

 פריסת יעדי פעילות התחום: 

 פעולות מרכזיות במסגרת התחום
 

 ות המרכזיות על פני יעדי זמןפירוט הפעול
  

 הערות כלליות 
 

 
9102 9102 9102 9102 9102 

 

פיתוח 
 מקצועי

 קורסים רוחביים
למקדמי תעסוקה ולבעלי 

תפקידים נוספים, כולל 
 מנהלים 

 סוגי קורסים  17 
 ביניהם שניים חדשים

 בדרך כלל פעמיים בשנה

 סוגי קורסים 14 
 

פחות חזרות על 
 קורסים

 ורסיםסוגי ק 14
 

מיקוד בפיתוחים 
 חדשים

 סוגי קורסים 21 
 

פחות חזרות על 
 קורסים ישנים

 סוגי קורסים 21 
 

 דגשים חדשים

מתפרסמים כל  
 שנה במידעון

קורסי כניסה לתפקיד  קורסים ייעודיים
לאוכלוסיות מיוחדות ולתכניות 

 נבחרות

 מעורבות
פחותה בקורסי כניסה 

 לתפקיד 

מיקוד בקורסים של 
חדשות  תכניות

 בהטמעה

מיקוד בקורסים של 
 תכניות חדשות

מיקוד בקורסים של 
 תכניות חדשות

 

 שישה מפגשים פורומים ארציים ואזוריים
 אזוריים בנושא קשרי מעסיקים

שישה מפגשים ארציים של פורום 
 הדרכה 

המפגשים,  12נוסף על 
גם מפגשים לנושאים 

 חדשים לפיתוח

המפגשים,  12נוסף על 
לנושאים גם מפגשים 

 חדשים לפיתוח

המפגשים,  12נוסף על 
גם מפגשים לנושאים 

 חדשים לפיתוח

המפגשים,  12נוסף על 
גם מפגשים לנושאים 

 חדשים לפיתוח

 

פיתוח מתודולוגיה להנחיה של  הנחייה אישית
מקדמי תעסוקה, מנהלי הדרכה 

 ומנהלים

הנחייה, ייעוץ וליווי 
אישיים לבעלי תפקידים 

 בתבת ומחוצה לה

הנחייה, ייעוץ וליווי 
אישיים לבעלי 

תפקידים בתבת 
 ומחוצה לה

הנחייה, ייעוץ וליווי 
אישיים לבעלי 

תפקידים בתבת 
 ומחוצה לה

הנחייה, ייעוץ וליווי 
אישיים לבעלי 

תפקידים בתבת 
 ומחוצה לה

 

קביעת אמות מידה 
 לתפקידים בתעסוקה

תהליך הסמכה/ התעדה על כל 
ידי -מרכיביו מוגדר ומוסכם על

מגזרית אשר -השותפות הבין
המהווה בסיס לפיילוט/ סימולציה 

 ראשונית

פיילוט של הסמכה/ 
 התעדה בתכניות תבת

חיזוק שותפות 
 באקדמיה

 הפקת לקחים
 מחקר מלווה

הפעלת מודל הסמכה 
 בכלל תכניות תבת

 הרחבה של התהליך
 

תכנית  הרחבה של התהליך
 בהתפתחות
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 פעולות מרכזיות במסגרת התחום
 

 ות המרכזיות על פני יעדי זמןפירוט הפעול
  

 הערות כלליות 
 

 
9102 9102 9102 9102 9102 

 

פיתוח 

 הידע

עם ומודל עבודה עם מבוגרים    פיתוח מודלים וכלים
 אנשים עם מוגבלות

 כלים למקדמי תעסוקה
 פיתוח תכניות חדשות בתבת

חברות בכל צוותי הפיתוח 
 של התכניות החדשות
פיתוח כלים לעבודה 
 קבוצתית בתעסוקה

חברות בכל צוותי הפיתוח 
 של התכניות החדשות
 כלים לבעלי תפקידים

 חדשים

חברות בכל צוותי הפיתוח 
 התכניות החדשותשל 

כלים חדשים לעבודה עם 
 מעסיקים

חברות בכל צוותי הפיתוח 
 של התכניות החדשות

 כלים חדשים למנהלים
 

  

 מאמרים לכתבי עת כתיבה ופרסומים
 הפקת חוברות כלים

 בנושאים כגון אינטייק

 מאמרים לכתבי עת
 הפקת חוברות כלים

 מאמרים לכתבי עת
 הפקת חוברות כלים

 עת מאמרים לכתבי
 הפקת חוברות כלים

 מאמרים לכתבי עת
 הפקת חוברות כלים

בכל שנה נושאים 
 חדשים

כתבי העת 
אינטרנטיים 

 בדרך כלל
רוב החוברות 

 בהפקה
  הפצת ידע והמשך פיתוח הפצת ידע והמשך פיתוח הפצת ידע והמשך פיתוח הטמעת השימוש  פיתוח הספרייה ספריית הדרכה

 מו"פ מידען/
 ולםהנגשת ידע מהע

 איתור צרכים
 סקירות

 תרגומים
 הזרמת חומרים

 מיסוד התפקיד
 דוחות שוטפים

 סקירות ספרות 
 עלון מידע

 לאומיים-ביןחילופי ידע 

 שותפות הדוקה בפיתוח 
 תרגומים

  לאומיים-ביןכנסים 
 סקירות ספרות

 עלון מידע

המשך הנגשת ידע 
מהעולם ותרגומים 

 סקירות דוחות כנסים
 עלון מידע

 עהנגשת יד
 סקירות ספרות

 רשימות מוערות
 כנסים

 עלון מידע
 

 

יעדי 

 פיתוח

 טכנולוגיה בתעסוקה
  

תכנים ומתודות חדשים למידה  
 מרחוק 

פיתוח הידע של הנגשת הלמידה 
 העצמית למשתתפים 

פיתוח בעקבות חשיפה 
 לטכנולוגיות חדשות

התאמת הכשרות 
 לפיתוחים החדשים

הכשרות בהתאם  המשך פיתוח 

 לפיתוחים

 

השלמת הפיתוח בנושא והכשרה  מדדים ודוחות
 תבתית-כלל

מעקב בקרה והשלמת 
 הכשרות

    

התערבות  יעילותהערכת 
 מקצועיהפיתוח ה

מחקר מעצב והפקת  מחקר מעצב מחקר מעצב מחקר מעצב אמות מידה ותשתית למחקר

 לקחים
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 אנשים עם מוגבלות
 

 רקע כללי

בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות עוסקים באופן ישיר כמה משרדי ממשלה: משרד הרווחה, משרד 

הבריאות, משרד הכלכלה, המוסד לביטוח לאומי ומשרד המשפטים. מאז הקמתה מאתרת תבת יחד עם 

שותפיה את המקומות הנדרשים לפעילותה. פעילות תבת בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות מתחלקת 

 ה תחומים מרכזיים:לשלוש

 זיהוי תחומים ייחודיים אשר אינם מקבלים מענה בשירותים הקיימים ופיתוח דרכי התערבויות חדשות 1

פיתוח וקידום פעילויות קיימות של משרדי הממשלה באמצעות פיתוח מודל מקצועי, בניית כלים וליווי  2

 של כוח אדם

 יצר רצף שירותים.יצירת סינרגיה בין כלל ההתערבויות הקיימות במטרה לי 3

 

הן  –מיהי האוכלוסייה אחת הסוגיות שמלווה את עבודת תבת בתחום אנשים עם מוגבלות לאורך השנים, היא 

 מבחינה מספרית, כדי להגדיר את פוטנציאל ההתערבות, הן מבחינת ההגדרה:

 בודה ואינם אנשים עם מוגבלות שאינם בכוח הע 312,211מציין  2111-: הסקר החברתי מפוטנציאל מספרי

בנוסף לכך מחפשים עבודה.  31,711-מעוניינים לעבוד אך אינם מחפשים עבודה ו 75,511לומדים, מתוכם 

  13אנשים שעובדים במשרה חלקית אך רוצים לעבוד במשרה מלאה. 3,121ישנם 

 עלות מופאלה שידי תבת או -שמופעלות או הופעלו על : התכניות והפעילויות לאנשים עם מוגבלותמיהו נכה

נכות רפואית לכל הפחות, למקבלי קצבת נכות  21%מיועדות למי שנקבעו לו  ידי ממשלת ישראל,-על

כללית ולמי שרופא מוסמך מטעם משרד הבריאות קבע כי אילו היה מגיש תביעה לנכות במוסד לביטוח 

ת פעילותה נכות לפחות. עם זאת בשונה מרוב משרדי ההמשלה, הרחיבה תבת א 21%-לאומי, היה זכאי ל

שמפריעה להם מבחינה  מוגבלותבשנים האחרונות גם לאנשים אשר מצהירים על עצמם כאנשים עם 

תעסוקתית. כך או כך, ההסתכלות היא רחבה וממוקדת בבחינת היכולת התעסוקתית של האדם, ולא 

 קובעת את אופי השירות לפי המגבלה הרפואית שהוא מתמודד עמה. 

 

לקבלת השירותים ולהשתתפות  איתור האוכלוסייה הפוטנציאליתהתחום היא  סוגיה נוספת שמעסיקה את

איש, ולפי  231,111-בתכניות: מספר מקבלי קצבת הנכות הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מסתכם בכ

איש מדווחים כי הם סובלים ממגבלה המקשה  751,111-האומדן הרחב יותר של הסקר החברתי של הלמ"ס, כ

עבודה. ביחס למספרים האלה, כאשר בוחנים את מספר הפונים לקבלת שירותים בתכניות את השתלבותם ב

 השונות בתבת ובשירותים הממשלתיים, ניכר כי מדובר במספר פונים מצומצם מהפוטנציאל באוכלוסייה.

  

                                                        
 

 .9100לסקר החברתי של הלמ"ס לשנת נים לקוחים מתוך עיבודים מיוחדים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה הנתו 13
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 מטרת העל של התחום 

 .בשוק העבודה מוגבלותהגדלת שיעור השתתפותם של אנשים עם 

 :מטרות משנה

 ת השירותים הקיימים במדינה באופן שיעודד מיצוי זכויות הנגש .1

 שילוב במערכות הקיימות באמצעות הנגשת תשתיות ושירותים נורמטיביים בתחום התעסוקה  .2

 קידום תעסוקתילהתמדה ולפיתוח מסוגלות תעסוקתית להשתלבות,  .3

 שינוי עמדות בקרב מעסיקים בהקשר לפוטנציאל העסקתם של אנשים עם מוגבלות .2

 ינוי עמדות בקהילה להכלת אנשים עם מוגבלות ש .5

 שינוי עמדות בקרב אנשים עם מוגבלות לגבי מגוון האפשרויות לפיתוח האופק התעסוקתי  .4

 .אנשים עם מוגבלותהאיתור, מיפוי והעלאת צרכים של אוכלוסיית  .7

 

 יעדים וכיווני פעולה

מטפלים השונים לבין המעסיקים : תבת ממוקמת בחיבור שבין הגופים העבודה בזירה מרובת שותפים 1

והאוכלוסייה. היכולת ליצור שיתופי פעולה רחבים בשטח במצב של ריבוי גופים ולתת מענה לחסמים 

 "בזמן אמת", הם אלה שהופכים את תבת לגוף מוביל.

גם בשנים הקרובות בכוונת התחום לשים דגש נרחב בסוגיית איתור האוכלוסייה,  איפה הם, מי הם? 2

גברת המודעות לנושא השתלבותה בעבודה. הציפייה כי בעקבות חוק ועדת לרון יצטרפו אפיונה וה

נכים רבים למחפשי העבודה לא הוכיחה את עצמה, וכיום תכניות רבות בתחום התעסוקה אינן 

 בתפוסה מלאה. הדבר מביא לתחושה של כל הגופים כי רבים אינם נהנים מהשירותים הקיימים.

תבת תמשיך ותקדם פעילות בתשתיות קיימות כדי להנגיש שירותים ליות: הנגשת תשתיות אוניברס 3

אוניברסליים קיימים ולפתח במסגרתן שירותים ייחודיים, במידת הצורך. מרכזים אלה, כגון מרכזי 

צעירים, מפתח, רשות מקדמת תעסוקה, מעגל החיים והתעסוקה, מעברים וריאן, יכולים להתאים את 

במסגרתם ולסייע באיתור האוכלוסייה וביצירת תהליכי עבודה מסונכרנים  השירותים הניתנים היום

 ביישוב. 

קיים צורך גדול בשטח של רכזי התעסוקה בגופי ההשמה השונים לקבל הכשרות  התמקצעות עובדים: 2

יומית. תחום ההדרכה בתבת יירתם למנף את התמקצעות -שיפתחו וישפרו את עבודתם היום

 ארצית באמצעות מתן כלים, למידת עמיתים ומפגשים עם מעסיקים.  העובדים הפועלים בפריסה

תבת תמשיך לפעול לפיתוח מודלים של הנגשת הכשרות מקצועיות עם  הכשרות מקצועיות מונגשות: 5

 ם שילוב עובדים עם מוגבלות.ודימעסיקים בשדות תעסוקה שונים כאמצעי לק

 

 ות:התחום רואה עצמו מתמקד בארבע אוכלוסיות יעד עיקרי

 מקבלי קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי 

  אנשים עם מוגבלות שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבאות נכות מאף גורם 

  צעירים עם מוגבלות שאינם עובדים ואינם לומדים 

 אנשים שנשרו מעבודה בגין מחלה או נכות.  
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 תכניות חדשות בפיתוח:

יש צורך לפתח שירותים מותאמים  –חברה החרדית תעסוקת אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית וב .1

תרבותית לשני המגזרים המרכזיים האלה בחברה הישראלית. השירותים המוצעים כיום במסגרת 

פעילות המשרדים השונים אינם נותנים מענה מספק לאוכלוסיות האלה, ויש לפתח ידע ומענים בכמה 

קיימים לצרכים ולמאפיינים ייחודיים ובעבודה  כיווני התערבות: באיתור האוכלוסייה, בהתאמת מענים

 עם מעסיקים. בשלב הראשון יחל תהליך למידה באמצעות הרחבה והתאמה של תכנית רמפה.

, נמצא כי שיעורי 2112לפי ניתוח הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת  –תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות  .2

. נתונים 77.1%קדמית עומדים על בעלי השכלה א 42-25 גילהתעסוקה של אנשים עם מוגבלות ב

(. אף על פי 55.1%אלה גבוהים יותר מאנשים עם מוגבלות שלא למדו או שטרם סיימו את לימודיהם )

שנתוני הסקר החברתי אינם מדויקים כמו ניתוח של סקרי כוח אדם, ניתן לראות כיצד השכלה גבוהה 

, 21%עבור אנשים עם מוגבלות בכמעט היא גורם מרכזי, המעלה באופן ניכר את שיעורי התעסוקה ב

בלבד(. אף על פי שמספר  15.4%לעומת עלייה מתונה יותר בקרב אנשים ללא מוגבלות )עלייה של 

הסטודנטים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה ובתכניות הכשרה מתחיל להתקרב לממוצע של שיעורי 

אופן מוגבל בשוק העבודה. ההשכלה בקרב צעירים ללא מוגבלות, השפעות אלה באות לידי ביטוי ב

 מציאות זו עלולה להוביל לצוואר בקבוק במעבר מהאקדמיה לשוק העבודה. 

מהמחקר של  –כלים ומענים תעסוקתיים לאנשים המתמודדים עם קשיי קשב וריכוז ולקויות למידה  .3

וחו על דיו 37%עולה כי מבין הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים,  ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג

 על ליקוי למידה; גם בקרב האנשים שדיווחו על מוגבלות 11%-ו על מוגבלות 24%מוגבלות, מתוכם 

 14בעלי ליקוי למידה. %21-( יש אנשים רבים עם ליקויי למידה. על כן בסך הכול יש קרוב ל%24)

 – השיקוםליווי מטה אגף השיקום במשרד הרווחה בבניית מודלים וכלים לעבודה עם אוכלוסיית אגף  .2

אגף השיקום במשרד הרווחה נמצא בתהליכים של הבניית מודלים וכלים שונים בתחום תעסוקת 

כניות בת תוך מיקוד ,תבת תלווה את צוות המטה בהבניית השירות ;אנשים עם מוגבלות חושית ופיזית

 מרכז קריירה למסיימי שירות עבודה נתמכת. בטרום שיקום בקרן למפעלי שיקום ו

 

                                                        
 

 .9102דוח אסטרטגי לתבת ( 2112מתוך דניז נאון, ניר לוי, אברהם וולדה צדיק, יעל הדר, יהודית קינג, יונתן אייל וענת זיו )יולי  14
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 יעדי פעילות התחום:פריסת 

פעולות מרכזיות במסגרת 
 התחום

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן
  

 הערות כלליות 
 

 
9102 9102 9102 9102 9102 

 

תכניות 
 ממשיכות

רמפה )כולל 
הנגשת הכשרות 

מקצועיות 
ופעילות 
זה "קואליציית 

 ("עובד

ישובים יפיתוח המודל וליווי הפעילות ב
יתוח מודל לאוכלוסייה החרדית הקיימים, פ

עם מרכזי מפתח בחיפה ובבני ברק ופיתוח 
מודל לפעילות בחברה הערבית עם מרכזי 

בחינת האפשרות לליווי  בנוסף לכךריאן. 
עם  מוגבלותהפעילות בתחום האנשים עם 

 מרכזי התעסוקה של משרד הרווחה

המשך פיתוח 
 התכנית וייצובה

הטמעת התכנית  
במסגרת פעילות 

שרד הכלכלה מ
וכחלק מהתכנית 

, הלאומית
 לכשתוקם

ליווי מקצועי 
להטמעת 

 התכנית

ליווי 
מקצועי 

להטמעת 
 התכנית

 

 

ליווי מקצועי 
למודל טרום 
התעסוקה 

 במרכזי השיקום

ליווי משרד הרווחה בבנייה של מודל 
העבודה בסדנאות התעסוקה ובתהליכי 

הליווי של מודל טרום התעסוקה במרכזי 
 רת מערכי הדרכה בנושאהשיקום ויצי

ליווי מקצועי להטמעת 
מודל טרום תעסוקה 

בפעילות מרכזי 
 השיקום

    

תכניות 
 חדשות

אקדמאים עם 
 מוגבלות

סיום תהליכי התכנון ותחילת הפעלת 
הפיילוט עם מרכזי התמיכה למעסיקים, 

הקרן למפעלים מיוחדים של בטל"א 
 והמוסדות האקדמאיים שיקבעו 

המשך פיתוח 
בפעילות  התכנית

 תכנית הפיילוט

המשך פיתוח 
התכנית בפעילות 

תכנית הפיילוט 
ותחילת בניית שלבי 

ההטמעה עם משרד 
 הכלכלה

ייצוב התכנית 
ותחילת 

הטמעתה 
בפעילות 

משרד 
 הכלכלה
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פעולות מרכזיות במסגרת 
 התחום

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן
  

 הערות כלליות 
 

 
9102 9102 9102 9102 9102 

 

יעדי 
 פיתוח

מניעת נשירה 
 מעבודה

  

למידת הנושא ביחד עם השותפים ובחינת 
 דרכי התערבות אפשריות

ד למידת הנושא ביח
עם השותפים 
ובחינת דרכי 

 התערבות אפשריות

תכנון התכנית 
ובניית מודל לשלבי 

 פיילוט

   

פיתוח ליווי 
תעסוקתי מותאם 

ללקויי למידה 
ולבעלי הפרעות 

 קשב וריכוז

 ובחינת השותפים עם ביחד הנושא למידת
 אפשריות התערבות דרכי

 ביחד הנושא למידת
 השותפים עם

 דרכי ובחינת
 יותאפשר התערבות

 התכנית תכנון
 לשלבי מודל ובניית
 פיילוט

   

פיתוח מודל עם 
שירות התעסוקה 

לליווי דורשי 
עבודה עם 

  מוגבלות

הנושא בבדיקה ביחד עם      
שירות התעסוקה ושותפים 

נוספים כדי לבחון את 
הערך המוסף את הצרכים ו

 של תבת בתהליך

 מודל פיתוח 
 עם עבודה

 תכניתב מעסיקים
 תנינו צרכנים
 שירות

בחינת הצורך בתכנית      
צרכנים כנותני שירות 

בפיתוח מודל העבודה עם 
המעסיקים וחשיבה על 

מעורבותה של תבת לצד 
משרד הבריאות והגופים 

 השונים בשטח
 מודל פיתוח 

 לניהול מרכז
קריירה למסיימי 

ליווי משרד הרווחה בפיתוח מודל שיהווה 
ון לאנשים שסיימו את הליווי במסגרת פיתר

 זכיינים שונים ידי-עלשירות עבודה נתמכת 

ליווי משרד הרווחה 
בהטמעת המודל 

הפעלתו במערך בו
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פעולות מרכזיות במסגרת 
 התחום

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן
  

 הערות כלליות 
 

 
9102 9102 9102 9102 9102 

 

עבודה נתמכת 
של משרד 

 הרווחה

השירותים הקיים 
 לאוכלוסיית השיקום

 

 

 



  חברה ערבית                                                                                              אוכלוסיות             

55 

 חברה ערבית
 

 רקע כללי

 האוכלוסייה 15ה.מהאוכלוסייה בגיל העבוד %14-מהאוכלוסייה הכללית בישראל ו %21.5הערבים מהווים 

אצל היהודים( ורק  24.2%)לעומת  12-1 בני ילדים 37.1%מתאפיינת באחוז גדול יחסית של צעירים,  הערבית

מסך המשפחות  27%, ומהווה 52.3%ומעלה. תחולת העוני של משפחות ערביות עומדת על  45מבוגרים בני  2%

)לא כולל  13%וך בהרבה, ועומד על העניות; זאת אף שחלקן של משפחות אלה באוכלוסייה כולה נמ

האוכלוסייה הבדואית בדרום(. בנוסף לכך קיימת רמה גבוהה יותר של מצוקה בקרב אוכלוסייה זו בהשוואה 

וגבוה פי שלוש מהמדד לכלל האוכלוסייה הענייה  1.1221-לכלל האוכלוסייה הענייה: מדד חומרת העוני מגיע ל

 16(.1.1215)העומד על 

אך עדיין חלק ניכר  ערביות לשוק העבודה; נשים של בהצטרפות ניכרת חלה האצה אחרונותה בשנים כידוע,

המינימום, דבר המשפיע על ממדי העוני בקרב האוכלוסייה  לשכר מתחת ולעתים נמוך בשכר עובדות מהן

 2מת לעו 3כלכלית: חציון -הערבית. כמו כן היישובים הערביים נמצאים במקום נמוך בדירוג הרמה החברתית

 17ביישובים היהודיים. 4-ביישובים המעורבים ו

תחומי תשתיות בסיסיות ב , חסרותמוכרים בנגב ביישובים הערביים בכלל, ובפרט ביישובים הלא מלבד זאת,

 בריאות ועוד.הכלכלה, הרווחה, החינוך, ה

 ( של מכון ון ליר מצביע על מגמות עיקריות בחברה הערבית:4ספר החברה הערבית )

  מגמת שיפור בהשכלה, ובכלל זה גידול במקבלי תארים ובחלקם היחסי מכלל מקבלי התאריםהמשך 

 בישראל

  ,שגרם לשיפור בהכנסותדבר המשך הגידול בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ובתעסוקה 

 התייצבות בפריון הנשים הערביות לאחר ירידה בעשור האחרון 

 אך המשך הקיפאון בשיעור ההכנסות העצמיות שיפור בהכנסות לנפש ברשויות המקומיות הערביות ,

 ובאיתנות הכלכלית של הרשויות

  פערים גדולים לעומת האוכלוסייה היהודית ובתוך החברה הערבית במדדים שונים, כגון שיעור

 תעסוקת נשים ערביות.

 

ודית לאוכלוסייה חשוב לציין שעל אף המגמות החיוביות הללו, עדיין קיימים פערים עמוקים בין האוכלוסייה היה

ערבית במדינה. הדבר בא לידי ביטוי בשיעורי התעסוקה וברמת ההשתכרות בקרב הערבים בישראל, כפי שניתן 

 41.5% , לעומת71.4% עומד על בכוח העבודה של גברים ערביםההשתתפות  שיעורלראות בתרשימים שלהלן: 

 , לעומת24.4% עומד על נשים ערביות שלההשתתפות  שיעור ;(נם חרדים)ואי ערבים םשאינ גבריםבקרב 

 בקרב נשים שאינן ערביות )ואינן חרדיות(. 72.4%

 

 

 

                                                        
 

 .לסטטיסטיקה מרכזיתה שכהלה ,0991 לישראל סטטיסטי שנתוןמתוך  15
 .לאומי לביטוח המוסד, שנתי דוח – 9109 החברתיים והפערים העוני ממדימתוך  16
 , אוניברסיטת תל אביב.סקירת מאפיינים וחלופות למדיניות –שוק העבודה של ערביי ישראל( 2113ערן ישיב וניצה קסיר )יוני  17
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  9101, 22-92: שיעורי תעסוקה בקרב גברים בני 0תרשים 

 
 מקור: סקרי כוח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 9101, 22-92: שיעורי תעסוקה בקרב נשים בנות 9תרשים 

 
  כה המרכזית לסטטיסטיקהמקור: סקרי כוח אדם, הלש

 

 92-22 9191ויעדי  9101-9109: שיעורי תעסוקה 2תרשים 

 
 , משרד הכלכלה2112-2111מקור: עיבודי לשכת הממונה על התעסוקה לנתוני הלמ"ס 

 

 . כמו כן2121כפי שאפשר לראות, שיעור ההשתתפות של נשים ערביות עדיין רחוק מהיעד הממשלתי לשנת 

 :(חרדים שאינםגברים יהודים )של שכר המ 55%-ים רק כגברים ערבים משתכר
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 9101: הכנסה ושעות עבודה שבועיות לפי מין ומגזר 0לוח 

 
 סקר הכנסות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקור:

 

 החסמים המרכזיים לתעסוקה בחברה הערבית: 

  רמת השכלה נמוכה יחסית 

 רית מספקתתחבורה ציבו היעדרנגישות נמוכה למרכזי תעסוקה ו 

 חסמי העסקה מצד המעסיקים 

 מחסור ברשתות חברתיות המאפשרות נגישות למגוון מקומות עבודה 

 מחסור באזורי תעשייה ומקורות תעסוקה בריכוזי האוכלוסייה הערבית 

 מצוקה כלכלית של הרשויות המקומיות הערביות 

 קהשסובלת מבעיות תעסו ,אוגרפיתיריכוז האוכלוסייה הערבית בפריפריה הג 

 מספר ילדים גבוה יחסית וחסמים תרבותיים בקרב נשים. 

 

מצב החברה הערבית עדיין מצריך התערבות באמצעות תכניות תעסוקה, המספקות מענה לחסמים המקשים 

על השתלבות נאותה של אוכלוסייה זו בשוק העבודה הישראלי. בהתחשב בכך שהחברה הערבית מורכבת 

ותיים שונים, יש צורך בהתייחסות שונה ומותאמת לקבוצות השונות בתוך אוכלוסיות עם מאפיינים תרב-מתתי

 החברה הערבית.

 

 פעילות ג'וינט ישראל בתעסוקה בחברה הערבית

 מרכזי התעסוקה בחברה הערבית -ריאן 

בשנים האחרונות ניכר הדגש הממשלתי שמושם בקידום התעסוקה בחברה הערבית. ג'וינט ישראל חברה 

מרכזי תעסוקה הממוקמים ביישובים ערביים בפריסה  21הכוללת הקמה ותפעול של  ליוזמה הממשלתית,

-בדואים דרום ו 3714בדואים צפון,  3211דרוזים וצ'רקסים,  2441מיעוטים,  1533ארצית. החלטות הממשלה )

האוכלוסיות בחברה הערבית. לצורך הפעלת המרכזים, הוקמה -טרכטנברג( מקיפות את ארבע תתי 2133

 חברה לתועלת הציבור, כחברת בת של הג'וינט הפועלת מתוך החברה הערבית ולמענה.  אלפנאר, 2113 בשנת

 מרכזים. 21-המבנה הארגוני של היוזמה כולל מטה ארצי וארבע תכניות תעסוקה, המסתכמות ב
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ווה מדבר יוקמו שלושה מרכזים נוספים )נצרת, נ 2112מרכזים ברחבי הארץ, ועד סוף  14נכון להיום פועלים 

המרכזים, בהתאם להחלטות הממשלה. בתקופה הקרובה תופעל  21וכסייפה(; בכך יושלם תהליך הקמת 

במרכזים אמתיאז, תכנית הכוון להשכלה גבוהה לתעסוקה, אשר תכוון ללימודים אקדמיים ותחזק את יכולת 

 המרכזים לתת מענה לבוגרי אקדמיה המעוניינים להשתלב בשוק העבודה.

  

 התעסוקה בתחום לצרכים כולל מענה למתן תשתית שמשל שואפים התעסוקתי ההכוון מרכזיל: ע מטרת

  :רמות בשלוש המרכזים , פועליםזו מטרה השגת למען. הערבית באוכלוסייה

 הנרכשותהמיומנויות ו הרכות המיומנויות חיזוקשם ל השירות מקבלשל  פרטני ליווי 1

 תעסוקה תותומכ אזוריתשת רו מקומית רשתפיתוח ו קהילה קשרי פיתוח 2

 .התעסוקה באגן מעסיקים קשרי פיתוח 3

 

שיתחיל לפעול בחודשיים הקרובים  ,פיילוט של מרכז תעסוקה במזרח ירושליםלצד מרכזים אלה הקימה תבת 

פיילוט יהווה בסיס לתשתית מקצועית לקראת יישום החלטת ירות לשכונות בית חנינא ושועפאט. הויספק ש

לבניית תכנית להנגשת אפשרויות תעסוקה ולמיצוין ולקידום העסקים  ,23.14.2112מיום  1775ממשלה מספר 

 .₪מיליון  27.44הקטנים והבינוניים במזרח ירושלים, בהיקף של 

 

 מטרת העל של התחום

האוכלוסיות השונות -תוך התייחסות להבדלים בין תתי ,העלאת שיעור המועסקים מקרב החברה הערבית

 שאיפה לשילוב בעבודה הולמת ומתגמלת.תוך ו שמרכיבות אותה

  

 לשנים הקרובות פעולה כיוונייעדים ו

  אוכלוסיות בחברה הערבית-תתי

, המצריכות התערבות אוכלוסיות ייחודיות-תבת בפיתוח מודלים לעבודה עם תתיבשנים הקרובות תתמקד 

  שונה ומותאמת:

 אשר" מעורבות ערים" שבע בישראל מותקיי ,רשמי באופן :האוכלוסייה הערבית בערים מעורבות 1

 אלה בערים. עילית ונצרת תרשיחא-מעלות, יפו, לוד, רמלה, חיפה, עכו: ערבים מתושביהן 11%לפחות 

אחוז  72% .בישראל הערבים האזרחים מכלל 3%-כ המהווים ,ערבים אזרחים אלף כמאה חיים

 ישנהבשנים האחרונות  וב ערבי.בהן ישנו רשמהאוכלוסייה העירונית הערבית מתגוררת ברשויות 

באחוז  הלאומית מהעלייה הגבוה בקצב הערבים העוברים להתגורר בערים המעורבות באחוז עלייה

 18.שובים הערבייםיזאת לאור מצוקת דיור בי ;הערבים

מצבם של ערבי הערים המעורבות טוב יותר, קיים פער  ,בהשוואה לתושבי היישובים הערבייםאף ש

היהודית בתוך הערים המעורבות. הפער עומד לזו התעסוקה בין האוכלוסייה הערבית ניכר בשיעורי 

על בין ו 42-25בני גברים ה)ללא הבחנה ברמת השכלה( כאשר משווים את שיעור תעסוקת  12% על

נשים )קבוצות השוואה: גיל ורמות השכלה( משני השיעור תעסוקת את כאשר משווים  32%-ל 13.4%

 המגזרים.

                                                        
 

 , כנס רמלה.ותמגמות דמוגרפיות בערים מעורב( 2111מוטי קידר ) 18
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כדוגמת שאמורות להביא אתן הזדמנויות  ,מיקום הערים רמלה, לוד ויפושל חוזקות הברורות למרות ה

קיימת למעשה מעסיקים גדולים, תשתיות תחבורה מפותחות ועוד, לרבות  ,מרכז הארץאלה שמציע 

אמצעי פרסומים במשניתנת להסבר בהסתמך על התרשמות מאמירות בשטח ו "אשליית הזדמנויות"

 תקשורת:ה

 חברתי-סת ראשי הערים את תושבי העיר הערבים כ"עול" כלכליתפי 

 מעסיקים מקומיים "מייבאים" עובדים מחוץ לעיר על חשבון העסקת ערבים מקומיים 

 תחושת ניכור וחוסר שייכות של הקבוצות הערביות בעיר 

 קבוצת ההשוואה היהודית בעיר לעומתסיכוי של הערבים / תחושת חוסר ערך. 

ולתחושת  ,התושבים הערבים בחיים האזרחיים בעירשל ילים לחוסר השתתפות כל זאת ועוד מוב

שיש מקום להבניית תכנית התערבות  הסברה בתבת היא מסוגלות תעסוקתית נמוכה במיוחד.

קבוצות המודרות -תתיב תוך שימת דגש ,תעסוקתית בקרב אוכלוסיית הערבים בערים מעורבות

 משוק העבודה.

 

 לאחר גיל ואילו, הגיל עם תחילה עולה הערבים הגברים בקרב ההשתתפות שיעור מבוגרים ערבים: 2

 שנתונים ילידי אצל לאורך שנים מתקיימת מוקדמת פרישה של זו תופעה. משמעותית יורד הוא 25

 בעלי השכלה נמוכה. בקרב ובמיוחד, ההשכלה קבוצות ובכל שונים

  

 ראלים וגברים ממדינות ערביות מוסלמיותערבים יש גברים, גיל פי על השתתפות שיעורי :2תרשים 

 
 סקירת מאפיינים וחלופות למדיניות, אוניברסיטת תל אביב –( שוק העבודה של ערביי ישראל 2113מקור: ערן ישיב וניצה קסיר )יוני 

 

 שאינם מהגברים 21%-ל . קרוב23-25פרופיל השתתפות הגברים הערבים בולט בירידתו המהירה אחרי גיל 

, עקב עיסוקים במקצועות פיזיים. תבת תשקול התערבות באמצעות תכנית 42עד  25 בני הם משתתפים

 תעסוקתית לגברים ערבים בגיל זה.

 

אלף צעירים  121 -מתוכם כ ,22-14בני אלף צעירים  571 -היו בישראל כ 2113בשנת  צעירים ערבים: 3

שיעור הבלתי  כאשר ,ולא עבדו( ם היו בלתי פעילים )לא למדוצעירים הערבימה 21%-ערבים. קרוב ל

צעירות  17.5%לעומת  ,24%ובקרב הצעירים הערבים על  52%פעילות בקרב צעירות ערביות עמד על 
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בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה  הפערים אל 19.אלו גיליםצעירים יהודים חסרי מעש ב %17.1-יהודיות ו

תבת שוקלת להתעמק  מדיניות מפלה.בדמנויות ובהזובהעדפות  להיות מוסבר בהבדלים יםהערבית יכול

 בתופעה זו ולבחון מענה באפיק התעסוקתי.

תתקיים חשיבה לגבי מענה הוליסטי משפחתי להגברת יציאת  משפחות ערביות והשתלבות בשוק העבודה: 2

 בני משפחה לשוק העבודה. 

ותבת  ,וייםודמיים רמקצועות אק כמהקיימים בחברה הערבית  הסבות מקצועיות למקצועות נדרשים: 5

כגון הסבות פסיכולוגים  ,בהם קיימת דרישהששוקלת לבצע למידה לגבי הסבות למקצועות קרובים 

 .שנעדרת באוכלוסייה הערבית ,חינוכיים לפסיכולוגיה תעסוקתית

 

  כלים תומכי תעסוקת ערבים

העברית. ניכרת אחד החסמים המשמעותיים להשתלבות ערבים בעבודה הוא חסם השפה  השפה העברית:

רמת שליטה נמוכה בעברית בקרב אוכלוסייה זו: אף שהעברית נלמדת במסגרת בתי הספר, בני החברה 

-הערבית מתקשים לנהל שיחה ולהתנסח בעברית, גם כאלו שעברו בחינת בגרות בעברית. מהנתונים עולה ש

מי ששולטים בה ברמה מקרב  %31מקרב מי ששולטים בעברית ברמה טובה מאוד מועסקים, לעומת  %42

. כמו כן קורסי העברית התעסוקתית הקיימים אינם יוצרים את השינוי המשמעותי הדרוש להסרת 20נמוכה

יחל תהליך איסוף ידע משיטות הלימוד השונות כדי ללמוד מה עובד יותר ומה פחות  2115החסם. במהלך שנת 

 להגיע למודל מיטבי ללימוד עברית.בשיטות הללו; זאת לצד התייעצות עם מומחים לעניין, במטרה 

בדומה לעברית, חוסר השליטה באנגלית מהווה חסם משמעותי להשתלבות בעולם העבודה  השפה האנגלית:

רוב הקורסים ות בתעסוקה. ם להשתלבהסיכויימגביר את  ידע בסיסי באנגליתשל בני החברה הערבית, ו

השפה חסם . בסיסי באנגליתידע של תנאי סף  ידי משרד הכלכלה מציבים-להכשרה מקצועית המוצעים על

. במהלך כללבה שולטים הן לכאלה שאינם לשולטים בשפה ברמה בינונית  הן ,אקדמאיםהן ל מהווה מכשול

תחל תכנית שבמסגרתה תגובש שיטת לימוד מודולארית מתמשכת, ותישקל גם שיטת למידה  2115שנת 

 לתחומי עיסוק שונים, בשיתוף עם מעסיקים.ם יודייעימרחוק. כמו כן תיבחן בניית מסלולי לימוד 

 

                                                        
 

 .2111, פורום קיסריה הצעירים הערבים בישראל( 2111צבי אקשטיין ומומי דהן ) 19
 137-121, עמ' 2112גדיש כרך י"ד,  20
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 פריסת יעדי פעילות התחום: 

 פעולות מרכזיות במסגרת התחום

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן

  

 הערות כלליות 

 

 9102 9102 9102 9102 9102  

תכניות 

 ממשיכות

מרכז תעסוקה בית 

 חנינא

המשך  

 פיתוח

ליווי הטמעה 

 לכלהבמשרד הכ

המשך ליווי הטמעה 

 במשרד הכלכלה

המשך ליווי הטמעה 

 במשרד הכלכלה

הטמעת התכנית במשרד הכלכלה ועיריית ירושלים  

למזרח  1755תלויה ביישום החלטת ממשלה 

 ירושלים

ליווי  אשת חיל

 הטמעה

ליווי  ליווי הטמעה ליווי הטמעה ליווי הטמעה

 הטמעה

 

המשך  HTאקסל

 פיתוח

הטמעת התכנית במשרד הכלכלה תלויה ביישום    ייצוב והטמעה ייצוב והטמעה

 מכרז המכיל תכנית זו

תכניות 

 חדשות

 הטמעה  ייצוב פיתוח פיתוח פיתוח שפות זרות 

ייצוב  ייצוב והטמעה פיתוח פיתוח פיתוח תכנית למשפחות

 והטמעה

 ם-בשיתוף עם עיריית י

  בפיתוח וייצו פיתוח פיתוח פיתוח  ערים מעורבות

  הטמעה ייצוב והטמעה פיתוח פיתוח התנעה מבוגרים

  פיתוח פיתוח    צעירים

 פיתוח
הסבות מקצועיות 

 למקצועות נדרשים

  פיתוח פיתוח   
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 חרדים
 

 רקע כללי

 האוכלוסייה מכלל אחוזים לעשרה קרוב המהווים 21,נפש אלף מאות כשמונה מונה החרדית האוכלוסייה

 האנשים בגילמ 17% -כ להוות צפויה היא לפיכך ,בשנה 2.5%-כ של בקצב צומחתה ; האוכלוסייבישראל

 .החרדית לאוכלוסייה שייכים ישראל מילדי %21 ,להיום נכון 22.שנה כעשרים תוך בישראל העבודה

 גוזרו, החרדי המגזר כלל את ןמאפיי ,נמוכות שכר ברמות המלווה, חרדים גברים של הנמוך התעסוקה שיעור

 53.5%-כ ,ישראל בנק נתוני פי על. האוכלוסייה לכלל ביחס דרמטית עוני ברמת מחיה החרדית כלוסייההאו על

ניתן לראות את חלוקת המעמדות  בתרשימים שלהלן. העוני לקו מתחת יםנמצאמהאוכלוסייה החרדית 

  :באוכלוסייה החרדית לעומת כלל האוכלוסייה

 

 מקור: נתוני הלמ"ס ובנק ישראל   מקור: נתוני הלמ"ס ובנק ישראל

 

בחברה החרדית  אקונומי-הסוציו מעמדב חלו שינויים לויא לקבוע ניתן לא ,ס"בלמ המדגם בשיטת שינויים עקב

 מכלל 35% כאשר ,הנמוך במעמד עיקרבהשונות,  האוכלוסיות בין הבולט הוא זה הקיים פערה ;השנים במהלך

 .החרדית אוכלוסייהמה 72% לעומת זה מעמדמשתייך ל האוכלוסייה

 המשבר עם ,2114 בשנת להצטמצם החלו התפוצות מיהודי החרדית הקהילה שמקבלת הכספיות התמיכות

 לכך הביאו ,הממשלתיות התמיכות וצמצום האוכלוסייה גידול עם יחד, זו עובדה. העולם את שפקד הכלכלי

 הפוליטי הוויכוחיחד עם זאת  .הולמת פרנסה באמצעות הכנסה מקורות מחפשים חרדים ויותר שיותר

 שהממשלה החרדית המנהיגות בקרב התפיסהכמו גם , הגיוס חוקבאשר ל האחרונות בשנתיים שמתרחש

 ,ג"המל תחושמדו כפי, ללימודים יציאההאטה בב ביטוי לידי בא זהדבר . עמדות להקצנת וגרמ ,בערכיהם פוגעת

 . והאזרחי הצבאי רותילשוכן בהאטה ביציאה 

 

 

                                                        
 

 המועצה(, 2111) החרדי המגזר וזיהוי לאפיון שיטות: ראו להרחבה; שונים אומדנים מניבה ס"למ בסקרי שונות זיהוי שיטות 21
 . לכלכלה הלאומית

 .2111 ,לדמוקרטיה הישראלי המכון 22

 חלוקה למעמדות -כלל האוכלוסייה  :9 תרשים חלוקה למעמדות -חרדים  :0 תרשים

  

74%

17%

7% 2%

חרדים נמוך חרדים בינוני

גבוה-חרדים בינוני חרדים גבוה

35%

29%

23%

13%

כלל האוכלוסיה נמוך כלל האוכלוסיה בינוני

גבוה-כלל האוכלוסיה בינוני כלל האוכלוסיה גבוה
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 העבודה בעולם השתתפות

תחום את של גברים  תםהעדפקהילה החרדית. על התמיד תחום התעסוקה המועדף  היוהחינוך וההוראה 

 ;ייםייכותו לתחום העיסוקים התורנתשבה כןהתאמתו להכשרה התורנית הנרכשת בישיבות ובהחינוך טמונה 

תחום זה כמו כן בית יעקב. של ידי הסמינרים -נשים, תחום החינוך הינו המסלול המסורתי המוצע על בקרב

אישה החרדית. אורח חייה של השל הסביבה ל תאמתהה לאור מועדףתנאים נוחים לטיפול במשפחה, ו מאפשר

על הביקוש ולכן קשה מאוד  , דהיינו היצע העובדים עולההחינוךזאת, במרוצת הזמן חלה רוויה בתחום  עם

 עודף, במחקרו איתן רגב ממרכז טאובכפי שטוען  ,לחרדי צעיר להשיג משרת מורה או מלמד. יתרה מכך

בו ש מצב יצרו, אחרים בענפים להשתלבות ובהכשרה בכלים חוסר עם יחד, החינוך בענף למשרות הביקוש

מהגברים  21.5% ,פרסום אותו לפי. נמוך רבשכ חלקיות במשרות העובדים אנשים כמה בין מתחלקות משרות

 14.7% לעומתהחרדיות  מהנשים 32.7%-בקרב יהודים לא חרדים ו 3.3%החרדים מועסקים בחינוך לעומת 

 23.חרדיות לא יהודיות בקרב

 לשנת םיהרבעוני ס"הלמ נתוני לפי ;חרדיות נשים של התעסוקה ברמת חדה עלייה חלה הקודם העשור מאמצע

 רמת סוגיית. 43% היה 2121 לשנת הלאומי היעד כאשר ,72%-ה את חצהו בהתמדה עולה זה שיעור, 2112

 נוספים אתגרים עלהמ נשים לתעסוקת התמיכות והקטנת הנמוכה השכר רמת, חלקיות במשרות התעסוקה

 .התעסוקה ביקוש על עונה תמיד שלא משק של במציאות ,הפריון הגדלתול התעסוקה בשיעור להתמדה באשר

 שכרה ;₪ 7,111עם  חרדיות לא יהודיות נשים לעומת ,₪ 5,111 הוא חרדיות נשים של הממוצע החודשי רהשכ

 24.חרדים לא יהודיים לגברים ממוצעב ₪ 11,111-ל בהשוואה ,₪ 7,311-כ על עומדחרדים  גברים של החודשי

 ,ומדאיגים נמוכים ניםנתו על מצביע הכלכלה במשרד וכלכלה מחקר, תכנון מינהל של אחר שניתוח לציין יש

-מ שינויחל  נשים ובקרבבממוצע,  ₪ 4,371 אז עמד על הגברים שכר :2112 משנת שינוי היה לאמהם עולה ש

 ₪ 7,311-ל 2112שנת ב ₪ 4,451-מ עלתה בית למשק ממוצעת הכנסה, מקור אותו לפי. ₪ 2,511-ל ₪ 3,411

 .(2-3 ראו תרשימים) 2111שנת ב

 (9101 במחירי) 22-92 גברים – שכירה מעבודה ממוצעת הכנסה :2 תרשים

 
 ישראל בנק, קסיר ניצה של מצגת מתוך ;ישראל בנק עיבודימקור: סקרי כוח אדם של הלמ"ס ומ

 

 

                                                        
 

 .מרכז טאוב, 9102 ומדיניות כלכלה, חברה – המדינה מצב דוח מתוך, "החרדי במגזר ותעסוקה השכלה" (2113) רגב איתן 23
 .ישראל בנק ועיבודי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הכנסות סקרי מתוך 24
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 (9101)במחירי  22-92 נשים – שכירה מעבודה ממוצעת הכנסה: 2 תרשים

 
 ישראל בנק, קסיר ניצה של מצגת מתוך ;ישראל בנק עיבודימקור: סקרי כוח אדם של הלמ"ס ומ

 

( מינימום לשכר אפסי בין) נמוך שכר שמקבלים החרדים הגברים שיעור כי במחקרם ייניםמצ וטולדנו גוטליב

ייתכן שחלק (. 2111 בשנת 21%-ו 2111 בשנת 31%) ביותר הגבוה הוא, במשק השכירים אוכלוסיית בקרב

 לעומת (.5ת העבודה שלהם )ראו תרשים לכך טמון בהשתתפותם הנמוכה במגזר העסקי ובהיקף שעומהסיבה 

 שמעל השכר ברמות ואילו ,(מקבלות שכר נמוך 25%) השנים לאורך יציבות נשמרת חרדיות נשים אצל זאת

 25.(%21-ל %37-מ) מתמשכת עלייה ניכרת לממוצע

 םבשני 33%-מכ, העסקי המגזר בענפי בפרט, חרדים גברים של התעסוקה בשיעור מהירה לעלייה סימנים יש

 אחוזה נקודות 17-ב נמוך עדיין חרדים גברים של התעסוקה שיעור. אולם 2111 בשנת 24%-לכ 2113-2114

 בדוחות חיזוק מקבלת זו דאגה 26(.4)ראו תרשים  %43 – 2121 לשנת הממשלה שקבעה התעסוקה מיעדי

 .22.5% של ורשיעל גברים של ההשתתפות בשיעור ירידה על יםשמצביע ,2112 לשנת ס"הלמ של יםיהרבעונ

 (22-92 גיל) 9100שיעור התעסוקה הכללי ובמגזר העסקי, ושעות עבודה שבועיות של גברים יהודים,  :2 תרשים

 

 

 בנק עיבודימקור: סקרי כוח אדם של הלמ"ס ומ

 ישראל בנק, קסיר ניצה של מצגת מתוך ;ישראל

 

 

 

 

שיעור התעסוקה הכללי ובמגזר  :2 תרשים

  (22-92 בגילהעסקי של גברים חרדים 

                                                        
 

 לביטוח המוסד, 0191-0091 מנהלי מידע – נבחרות כלוסיותבאו בישראל ושכר תעסוקה( 2112) טולדנו ואסתר גוטליב דניאל 25
 .והתכנון המחקר נהלימ, לאומי

 .2111דוח בנק ישראל  26
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 ישראל בנק, קסיר ניצה של מצגת מתוך ;ישראל בנק עיבודימקור: סקרי כוח אדם של הלמ"ס ומ

 

 משום. התורניים ללימודיהם מעבר נוספים לימוד לנתיבי צעירים חרדים גבריםתהליך נוסף הוא פנייתם של 

 אקדמיזציה תהליך חל כי להסיק ניתן, באקדמיה הלומדים החרדים בכמות שהתרחשה העלייה בשלו, כך

 . התעסוקה ובשיעורי בפריון לעלייה להיתרגם ותהקרוב בשנים הצפוי תהליך ,החרדית בחברה

 חרדים קמפוסים הקמת לעידוד( חרדים מרכזי) רים"המח פרויקט את ההפעיל (ת"ותוועדה לתכנון ולתקצוב )ה

 חרדים" תבת-ישראל וינט'ג של דמייםאק לימודים לעידוד התכנית את צהואימ ,מכללותבו באוניברסיטאות

-אלף נשים ו 22אלף חרדים בעלי תואר אקדמי, מתוכם  33היו  ,2111שנת הסקר החברתי ב על פי". לעתידם

 12.5%-מהגברים החרדים אקדמאים ו 5.5%) 11%גברים. שיעור האקדמאים בציבור החרדי עומד על  3,111

מהנשים(. שיעור  21%-ה בעלת תואר אקדמי )כיהאוכלוסימ 35% ,בציבור החילוני ,זאת לעומתמהנשים(. 

כרבע מהגברים האקדמאים אינם בכוח העבודה  ;)!( 22%התעסוקה בקרב האקדמאים החרדים עומד על 

 5,111-כ ישבחברה החרדית  כיום)כלומר, אינם מובטלים ואינם עובדים, ככל הנראה לא מחפשים עבודה(. 

 27ודנטיות.סט 4,511-סטודנטים גברים ועוד כ

 ,החרדית קהילהשל ה המסורתיים בתחומים מהעיסוק חרדים גברים של מעבר מגמת נוסף על כך ניכרת

 של החיים ברמת לעלייה לתרום הצפויים נושאים – וכלכלה הנדסה כגון, חדשים בתחומים עיסוקל ,חינוך בפרטו

 יםלוגיסטי למקצועות חרדים בריםג של כניסהניכרת  כמו כן. המשק של הפריון רמתבו החרדית האוכלוסייה

 .בסיסית הכשרה הדורשים ,ויצרניים

 מסלול מכן ולאחר ,הוראה לימודי לצד מקצוע לימוד , הכולליםיעקב ביתשל  בסמינרים שפותחו המסלולים

ההכשרה  מסלולי .הנשי התעסוקה בשיעור המשמעותי לשינוי רבות יעויס ,חן תכניתשל  החלופיתהכשרה ה

 לנשים מפתח תכנית, כמו גם הטכני של צה"ל במערךמסלול שחר , לימודים אקדמיים וריםהמקצועית לגב

 הכשרות הציעה אשר ,צופיה תכניתתכנית נוספת היא . תעסוקה בשיעור לעלייה הם גם תרמו ,גבריםלו

 .הבוגרות בקרב וקידום התמדה כולל, גבוהים השמה אחוזי לייצר הצליחה חרדיות לנשים והשמה מקצועיות

 מסך 72%) מלאות במשרות משתלבות הבוגרות מבין גבוהים אחוזים כי עולה העוקב אחר התכנית מחקרמה

                                                        
 

 .הכלכלה משרד, וכלכלה מחקר מינהל, מלחי אסף של ניתוח 27
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 שלהן הרצון שביעותכי ו ,(72%) המעסיק ידי-על ישירות מועסקות הגדול רובן(, השונים במקצועות הבוגרות

 28.גבוהה היא עבודתן ממקום

 האוכלוסייה של לשילובה כי הממשלה ומשרדי יבורהצ נציגי בקרב התובנה והבשילה הלכה האחרון בעשור

. הכף על מונחים הישראלית והכלכלה החברה של חוסנה וכי, מכרעת חשיבות יש העבודה בשוק החרדית

 החלה זו תובנה 29,בוער כלכלי-מקרו אתגרמדובר ב כי להדגים הממשיכים דוחות של לשורה במקביל

 בפיתוח החל – העבודה בשוק החרדי המגזר של פותוהשתתאת  המעודדת ממשלתית מדיניותל תרגמתימ

 באמצעות בעיקר, העבודה בשוק להשתלבות חסמים הסרת שמטרתה ,אקטיבית עבודה למדיניות תשתית

 הפועלים המקרו בתמריצי בשינוי וכלה, ושותפיו תבת מיזם ופעילות חרדים עובדים להעסקת ממשלתי עידוד

  30.החרדית החברה על

 כגון ,נוספים חסמים הסרת לאפשר שמטרתה כוללת מדיניות ליישם הכלכלה ל משרדהח האחרונה בשנה

 בשיטת עירוניים תעסוקה למרכזי מפתח תכנית של והטמעה הרחבה, 22 מגיל לאברכים צבאי משרות פטור

, חדשים מרכזים הקמת – שוביםיהי ביתר מפתח פעילות הרחבתו, ירושליםבו ברק בבני One Stop Center-ה

 .ועוד מקצועית להכשרה שובריםהצעת , מידע מוקדית בניי

 

 חסמים

 לחסמים לחלקהגורמים העיקריים להשתתפות הנמוכה של הקהילה החרדית במעגל העבודה ניתן  את

 .(העבודהשוק של ) חיצוניים חסמיםלו( הקהילה)של  פנימיים

 

 31החרדית בחברה חסמים

 :יםכלליחסמים 

 32חוסר כדאיות כלכלית בטווח הקצר  

 העבודה עולם על מידעבו בידע פער 

 (תעסוקתית מסוגלות) העבודה עולם והבנת רכים ישוריםכ היעדר 

 תעסוקתי ניסיון חוסר. 

 

שמרבית החסמים הללו הם עדיין בעלי משקל רב, חל שינוי בלתי מבוטל במגמות ובתפיסות במגזר החרדי.  אף

יפורטו בהרחבה והם לעיל, המופיעים מהחסמים כמו כן פותחו ושוכללו כלים המאפשרים התמודדות עם חלק 

 בהמשך. 
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 .הכלכלה משרד ,וכלכלה מחקר נהלימ ,המחקר

 משרדב וכלכלה תכנון נהלימ(, 2113)  לכלכלה הלאומית המועצה(, 2111) לדמוקרטיה הישראלי המכון (,2111) טאוב רכזמ 29
 .ועוד 2111 ת"התמ

  בשנים משיכהומ ,האלפיים שנות בתחילת ,הילדים קצבאות לרבות ,הרווחה בתקציבי הקיצוץ עם החלה זו מגמה 30
 ממשלה החלטת) חרדים גברים בקרב והאזרחי הצבאי השירות קידום כגון, ממשלתיים מדיניות צעדי כמה באמצעות האחרונות 

 . ועוד בתעסוקה להשתלב כדי( יום חצי) אחד סדר ללמוד לאברכים אפשרות מתן(, 13.11.2111 מיום 2434 'מס
  www.bankisrael.gov.il/deptdata/papers/paper19h.pdf :אקשטיין בדוח למצוא ניתן הרחבה 31
 .2113, לכלכלה הלאומית המועצה, לוין חגי 32
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 :ממשלתיים חסמים

 בעיקר מרכזי תעסוקה,  ,פיתחה מודלים שונים ,תבת, כזרוע ארוכה של הממשלה – הממשלה מדיניות

 שהשפיעו רבות ,סיוע בהקמת עסקים קטניםומתן הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים אפשרויות 

עבודה. יחד עם זאת, התכניות כוח הות הציבור החרדי בוגרמו לעליית שיעור השתתפ על האוכלוסייה

לאחרונה החליט  ;ארוכים קליטה תהליכימ סבלוהשונות שהממשלה החליטה להטמיע ולהרחיב 

 משרד כלכלה לזרז הליכים אלה

 אנשי המגזר החרדי נמוך  ידי-לשות עאשר מאוי ימשקל המשרות בשירות הציבור – הציבורי השירות

משמעותי ריכוז  הןהמשרות הציבוריות  שלשיש בה הן ריכוז  ,בעיקר בירושלים הביותר. הבעיה חמור

לסייע בהעסקת אוכלוסיות שונות  מטרתןהחלטות ממשלה ש האוכלוסייה החרדית בישראל.של 

 .הקיימות לאפשרויות חשופות אינן שעדיין, החרדיות הקהילותבשירות הציבורי לא כוללות את 

 

 :מעסיקים בקרב חסמים

 הגורם דבר, חרדים עובדים לקלוט כדי הנדרשת מסוימת לגמישות מוכנים אינם רבים יקיםמעס 

 ופעילות( תבת של ה)מיסוד בתעסוקה לגיוון הפורום פעילות ; יחד עם זאתהצדדים שני של להפסד

האוכלוסייה החרדית  השתלבותאת ו המעסיקים מעגל את להרחיב הצליחו הענפה מעסיקיםה קשרי

 33העסקי במגזר בעבודה

 עבודה לראיונות פחות ומתקבלים ,להתמחות מקום למצוא מצליחים אינם אקדמיים לימודים בוגרי 

 34הכללית לאוכלוסייה ביחס

 %22 35אפליה של תחושה על מדווחים החרדים עבודהה מחפשי מכלל 

 אדם כוח של יתרונות לצד כי מעידים מקצועית הכשרה לאחר חרדיות עובדות שקלטו מעסיקים 

 לאופי הקשורים לחסרונות נחשפים הם, בעבודה ומתמיד העבודה שעות את ההממצ, תיאיכו

 התנגדות, בעבודה עצמאות וגילוי בעיות בפתרון קושי, מוצרים בשיווק)קושי  העובדות של התרבותי

                                                        
 

   www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch11/heb/p5.pdf :2111ראו דוח בנק ישראל  33
  , משרד הכלכלה.וכלכלה מחקר מינהל ,בעבודה חרדים אקדמאים השתלבות( 2112) מרציאנו ורעות קאופן ןד ר"ד 34
 לכלה., משרד הכוכלכלה מחקר מנהל, עבודה מחפשי ושל עובדים של האפליה תחושת(, 2113) הנדלס שוקי ר"ד 35

 בקרב הנשיםחסמים  בקרב הגבריםחסמים 

 החברתי הסטאטוס על לוותר קושי 
 כולל אברך של הגבוה

  הכשרה מקצועית בתחומי עיסוק מועטים יחסית 

 הכשרה והשכלה מותאמת  היעדר
 הלדרישות עולם העבוד

 כת ילדיםקושי לשלב עבודה עם גידול משפחה ברו 

  רצון להתמסר ללימוד תורה לאורך
 שנים

  מקום עבודה המותאם לאורח החיים  למצואצורך
 החרדי.

 מעורפלת לגבי הקשר בין חובת  ידיעה
 ההגיוס ללימודי מקצוע ותעסוק

 הנובעים ניכרים פערים עדיין ,הכשרה לאחר 
 יםמשפיע אשר תרבותיות תפיסותמו חיים מאורחות

 של הרצון שביעותעל ו ותהתפוקעל , הפריון על
 המעסיקים

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch11/heb/p5.pdf
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 כי חשיםהם  כללי באופן(; כמו כן מדווחים המעסיקים כי בשעות גמישות עם וקושי מהבית לעבודה

 36.העובדות של ואקדמיזציה ידע יםחסר

 

  כיווני פעולהויעדים 

שנצבר בתחום  ניסיוןרביעי עם הממשלה, התכנס צוות חשיבה אסטרטגי שדן בההסכם ה ה עללקראת חתימ

שצלחו  תכניותשלא המשיכו ולא הוטמעו וכלה ב תכניותב עבור חרדים בתבת דרך מודלים שהצליחו והוטמעו,

 תכניותיסה לאתר צרכים חדשים או צרכים שהתפתחו בעקבות הצלחת צוות החשיבה נ אך טרם הוטמעו.

שלב הפיתוח הוגדר  ;תעסוקה קיימות של התחום. בהגדרת החשיבה דובר על פיתוח, על הטמעה ועל הפצה

הזדמנות לחשיבה יצירתית ופחות כבולה, בעוד שהשלבים המתקדמים יותר דורשים מיקוד,  –כ"שלב החלומות" 

 מגבלות. עם והתמודדות עם אילוצים וחיבור חזק לשטח 

לגדול ולתת מענה  תכניתבשלב איתור הצרכים יש חשיבות רבה לזיהוי זירת הפעולה הנכונה, שתאפשר ל

לחשוב יש  , לכןת בזמן של מענה למסה קריטית של האוכלוסייהמתרחש תכניתהטמעת לאוכלוסיית היעד. 

לחשוב על מודלים תעסוקתיים שניתן יהיה  הייתהות שאיפת הצו .בשלבי הפיתוח כבר מהי המסה הקריטית

 . שלהם להטמיע ואף להגיע להפצה רחבה

 ה;רכיצמתן מענה לבוהחרדית תחום חרדים בא לידי ביטוי בהליכה עם הקהילה  תכניותעד היום החוזק של 

ב להישמר זה חיי ממד ,והתחום יצר מענים ופתרונות הולמים. גם בחשיבה העתידית ,הקהילה הציפה בעיות

 ולבוא לידי ביטוי. 

עמיתים עם דיון עם שותפים ובו תבתהליך החשיבה נעזר צוות הניהול הגרעיני של תחום חרדים בהיוועצו

חוקרים אשר ערכו עם נציגי עמותות העוסקות בפיתוח נושא התעסוקה בקרב חרדים ועם ממשרדי ממשלה, 

 החרדים.החרדים בתבת ולתחום תעסוקת  תכניותמחקרים מלווים ל

של פרויקט או לתבנית סיכום זה מעלה כיווני חשיבה ופיתוח אשר עלו במהלך הדיונים, תוך ניסיון להכפיפם 

עתידית ולא להשאירם בגדר רעיון או אקסיומה. יש לציין כי חלק ניכר מהדיון הצביע על פתרונות  תכניתשל 

 רעיונות חדשים כמו כן עלולטפורמות קיימות.. מגזרים בתוך המגזר החרדי, אשר ישבו על פ-רוחביים, חוצי תתי

 עבודה עם גופי קהילה קיימים.לגבי קהלי יעד ספציפיים ו בעבור

 

 זירות פעולה עתידיות

של נשים,  העבודה באיכות משמעותיים פערים קיימים עדיין ,השתתפות עוריבש ההישגים למרות :נשים 1

 בעבור ופותחיחדשות ש תכניותהצוות הגדיר כי . בסיכון היום עדשהושגו  ההישגים את מעמיד אשרדבר 

מרכזי ההכוון הקיימים ופועלים היום של התשתית של מרכזי מפתח ועם בסנכרון  ועבדינשים חרדיות 

שהוטמעה בחלקה במרכזים. המטרה היא לנצל משאבי ידע, קשרי  ,צופיה תתכניכפי שקורה עם  ,בשטח

 שהפעלתן תהיה עצמאית. ניותתכתכנו ייחד עם זאת י מעסיקים ותקציבים.

גיוס והתייחסות לצרכים של נשים חרדיות: גיוון התעסוקה וההכשרות לנשים,  הבסיס לפעילות צריך לכלול

 מעסיקים שיאפשרו תעסוקה הולמת יותר לנשים )לא רק משרות פשוטות ללא אופק תעסוקתי(. 

צליח בקרב אוכלוסיית הגברים. להיתקשה התחום נשים, עם פעילות נכונה לפיה ללא קיימת השערה 

למעשה, יש בהבניית פיתוח תעסוקת הנשים משמעות שהיא מעבר לשילובן של נשים חרדיות בסביבת 
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עבודה הולמת ומכבדת, שכן שילוב נשים בצורה שמשמרת את אורחות החיים החרדיים מהווה מודל מחזק 

כאשר הקהילה נוכחת כי מסלולי הסללה של דרך המשקפת אפשרות הולמת לקהילה. ו לקהילה החרדית

תעסוקת לגבי לייצר פרנסה וכוח כלכלי לנשים, נפתחת החשיבה גם היינו ד, תעסוקה יכולים לחזק אותה

מעסיקים בשוק העסקי יוצרות התבצרות אצל התנסויות שליליות של נשים לעומת זאת גברים. 

ם בצורה שתסייע בביסוס הדרך והתרחקות, לכן יש לבנות ולבסס כל רעיון חדש בנושא תעסוקת נשי

 לקהילה כולה.

ממשרות פתיחה נמוכות  ,יש לייצר עקומה נורמטיבית של תעסוקה בחברה החרדיתכיווני פעולה חדשים: 

לעבוד עם מובילים ממשלתיים ועם עמותות וגופים תומכים יש . במפתחות high entry משרות ועד

 קהילתיים.

ואילו לשוליים  הוא נדחקוהיום  ,חלק מהבעיה הנשים חרדיות הי עד לאחרונה נושא שיעורי התעסוקה של

בשכר אינה הבעיה  ,הופכים להיות עיקר האתגר בנושא תעסוקת נשים. אם לדייקפערי השכר הפריון ו

 ,הפער המשמעותי הוא בהיקפי שעות העבודה ;(14% סך הכולהשעתי של נשים חרדיות )הפער הוא ב

אר שתי גישות: נשים שמוכנות לעבוד יותר, לחשוב על קידום ולעבוד ובעיקר בסוג המשרות. ניתן לת

נשים שרוצות לעבוד פחות ובסביבה מוגנת. הקבוצה הראשונה יכולה לפתוח לעומתן ו ,בסביבה מעורבת

שינוי בתודעה צריך לקרות תוך תהליך  ;צרכים בשוקעל ית החשיבה וההסתכלות על ביקושים וואת זו

 גורמי השפעה מתוכה.שימוש בותוך  ,ולם את הקהילה החרדיתהסברה רגיש ומושכל הה

 בתוך אוכלוסיית הנשים הוגדרו קהלי יעד ספציפיים:

o הגדרה ברורה עם תוך התמקדות בנושא התעסוקה וחשיבה רגישה על הפן הקהילתי,  – בנות נושרות

 של זירת הפעולה בתחום זה

o  רך כלל בשל טיפול במשפחה(ות )בדהיעדרלאחר שנים של נשים השבות לשוק התעסוקה 

o אשר רמות השכר שלהן נמוכות ביחס לכלל נשים עובדות 

o ורואות עצמן כמנהיגות תעסוקתיות. נשים שמעוניינות בתפקידים בכירים 

 

 תכניותהוגדרו גם סוגי התערבויות, כמו חיזוק מערכת ההכשרה של הנשים החרדיות באמצעות 

 קידום שונות. תכניותאקדמיות מותאמות ו

 

והצלחת שילוב  ,החברה החרדית עוברת שינויים רבים בעת הזו :מעגל תמיכה שני – השפעה מערכתית 2

החברה החרדית בתעסוקה תלויה גם ביכולת של החברה לשמור על זהותה הייחודי. כחלק מטענה זו עלה 

לייצר הצורך למפות את מעגלי התמיכה של הפרט היוצא לעבודה ועוזב את מיקומו הקהילתי הבטוח, ו

קיימת חשיבה  ,לחזק את הפרט ואת הקהילה כדיו בנוסף לכךאדוות תמיכה וליווי בזירות החיים השונות. 

כמו ארגוני חסד  ,קהילתיים-פנים םעל פיתוח מענים לשילוב בוגרי אקדמיה במארג הניהולי של ארגוני

שיטת על על סגנון ו גדולים, תוך חשיבה על זירות ההשפעה הן ברמת המודלינג הקהילתי הן בהשפעה

אשר יגיע מתוך הקהילה  ,הניהול בתוך אותם ארגונים. המטרה היא להטמיע בקהילה שיח במושגי תעסוקה

אשר , נוסף הינו שיתוף פעולה עם ארגונים פנים קהילתיים העוסקים בתעסוקה ממדומתוך צירי השינוי. 

  נוספות.למרכזי ההכוון להגיע לאוכלוסיות  וחיזוקם והתמקצעותם יאפשר

צורך את המידת הצרכים ואת לקבוע  כדי. קהילות החוזרים בתשובהקהל יעד נוסף שאינו מקבל מענה הוא 

 בימים אלה בדיקת היתכנות דרך מחקר מקיף. תנעשי ,בהתערבות
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התעסוקה לחרדים סייעו לאלפי משתתפים חרדים להשתלב במקומות  תכניות :שימור והתמדה בעבודה 3

חיזוקם לשיש חשיבות קריטית לסיוע למשתתפים ו מורגשאחוזי התמדה יפים,  אף שניכריםעבודה. 

 ויות: ועבודה, וזאת מכמה זלבחודשים הראשונים 

o העובד החדש  – זוית המשתתף 

o  שקלט עובד חרדי לשורותיו –זוית המעסיק. 

בהם יש ש ופחות בכאלה ,עבודה המוגניםהניתן לומר שיש הצלחות רבות בשילוב נשים חרדיות במקומות 

 היו התמודדויות עם קשיים רבים כדי לשכנעם בצורךשייכים למגזרים אחרים. לגבי גברים, העובדים 

חלק מהאתגר בשנים הבאות יהיה לפצח את  לרכוש קישורי עבודה שיחזקו את המסוגלות התעסוקתית.

 הבעיה עם פתרונות מתאימים ויעילים.

מעסיקים מבקשים המשך תמיכה וליווי של מקדמי  יותר ויותר :מעסיקים קשרי של העבודה העמקת 2

התמודדות עם קליטת עובד שאינו דומה לרוב המוחלט , לשם סיוע בהתעסוקה לאחר שלב קליטת העובד

איש מקצוע אשר מתווך את  ידי-עלעל פי דרישה, ליווי ממוסד  ייעוץ . ליווי יכול לכלולעובדי המעסיקשל 

בהן דנים מעסיקים שונים שאו השתתפות בסדנאות  ,בד חרדיהקשיים הכרוכים בשונות שבקליטת עו

 בהתמודדות שלהם.

התהליך שהתרחש  החברה החרדית התרחקה במהלך השנים מעולם העבודה. :יצירת מודלים לחיקוי 5

 דוגמאות להצלחה בעולם מספיק שחלה בשיעור ההשתתפות טרם יצרו עלייהבשנים האחרונות וה

ותבת יכולה להוות פלטפורמה טובה  ,מות שבאות מתוך הציבור החרדי. לאחרונה קיימות יוזהתעסוקה

תוך השפעה חיובית על הקהילות ועל משק  ,לייצר מנהיגות תעסוקתיתבמטרה לקיום פיילוטים שונים 

 הכלכלה.

 

 יעדי על

דבר הבא לידי ביטוי , חרדים תעסוקת עלמצדו  פעילה אחריות ולקיחת הכלכלה במשרד שחל השינוי בעקבות

 תכניות פיתוחב להתמקד הזדמנות לתבתכעת  ניתנת ,חדשות התערבויות יזוםביו תבת פעילות הטמעתב

 .רחבים תעסוקתיים אופקיםל קהילתית מעורבותבין  המשלבות ,ייחודיות

-עלו בתבת שנצבר והניסיון הידע העברת שיבטיח באופן מפתח תשתיות בהטמעת המיקוד יהיה 2115 בשנת

 רבים משאביםת מהשקע מעברב דגש ישים התחום הבאות ובשנים 2115שנת מ .בשטח יםהפועל צוותיםידי ה

 .החדשנות חיזוקבו" הבא לשלב" מעברב, בפיתוח להשקעה בהפעלה

 

 

 יעדי משנה

 השלמת השכלה תעסוקתית בהפעילות בקידום ו מיקוד 1

 השכלה נוהי , שיאפשר מוביליות תעסוקתית וקידום,החרדית האוכלוסייה של לשילובה המפתח

 הכדאיות את להגדיל וביכולתה ,החרדית החברה של לאופייה המתאימה התערבות זו. תעסוקתית

לאוכלוסייה החרדית, ואילו  מהותי תעסוקה חסם ,כאמור . הכדאיות היא,לעבוד לצאת חרדים של

 להתמודד עמו: אפשריחסית ש טבעי חסם השכלה תעסוקתית הוא היעדר

  ועד מקצועית מהכשרה ,מענים של רצף ליצור כדיבסמינרים  פיתחלוההרחבת מסלולי ההכשרה 

 אקדמית לתשתית

 תעסוקהלו מקצוע לימודיל, םיכללי ללימודים הכוונתםומענה לצעירים  מתן 
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 שיאפשרו נגישות למוסדות ולתחומי  בניית מסלול ללימודי בגרות ומכינה אקדמית אוניברסלית

 צעירלימוד רבים ויאפשרו הכנה ללימודים בגיל 

 ולימודים מקצוע לבחירת האפשרויות חיזוק 

 מגזרלבותם של אקדמאים חרדים בתעסוקה איכותית בשירות המדינה ובתמסלולים להש בניית 

 העסקי 

 בשיתוף פעולה עם המעסיקים.  ,למשתתפי התכניות שהשתלבו בעבודה הקידום תכניות הרחבת 

 

 אוכלוסיות נוספות במגזר החרדי-יתתהרחבת הפעילות ל 2

 ראו תכנית דרך ארץ – ועדות הצדקה 

  ת חסמים נוספים לעולם העבודה ובעל , אלהקשות""במגמה להגיע לאוכלוסיות ה –סטרייב חרדי

 כדי לתתכלים ותכניות לחברה החרדית  תחל התאמתחסמים התרבותיים, בשנה זו מעבר ל

 משפחתי הן לחסם החברתי-מענה הן לחסם האישי

  הידוק הקשר עם הנח"ל במטרה להפוך את  – יהודה נצח: החרדי והנח"ל שירות במסלוליגברים

חיזוק וטיפול במסגרת "נצח טכנולוגי"  ;שנת המשימה למשמעותית בתחילת החיים האזרחיים

 לצעירים רווקים כהרחבת מסלול שחר

 רציונל התכנית הינו יצירת רצף של לימודים  ;תבתלתכנית משותפת לאשלים ו – צעירים

 אזרחי או ה לעולם העבודה ו/ או שירות צבאימקצועיים ויציא

 בתבת לציבור החרדי תוך שימוש  רמפההתאמת תכנית  – אנשים עם צרכים מיוחדים

 תפעל התכנית ראשון בשלב(. "מוגבלות עםאנשים " בפרק)כמפורט  בפלטפורמות קיימות

 נוסף וביישוב ברק בבני ההכוון במרכז

 נסות לעולם העבודה לראשונה או לאחר הפסקה של שנים + הנכ35 בגילנשים  – אוכלוסייה בוגרת

 רבות וללא מקצוע.

 מעטפת ובניית ןיעיבו, תכניות הטמעת 3

 כ כלכלהבמשרד  מפתחתכנית  של והטמעה חיזוק- One Stop Center  באמצעות מעטפת של

 ביעדים ועמידה מעסיקים קשרי, ליווי, הדרכה תבת בנושאים:

  מפתחת בתכניות וירוניהרשויות הע שלהעמקת המחויבות  

 חדשים מפתחופתיחה של מרכזי  הקמה 

  השמה לאקדמאים  , ובכלל זהמתקדמים ללימודיםייעוץ ובניית מסלול אבחון 

  למסלולי ההכשרה והלימודים מפתחומעקב אחר הפניה של משתתפי  מדידהבניית מנגנון 

 פרנסה  מקצועית כשרהלה האגף עם יחד מפתחוליווי הכשרות מקצועיות כחלק ממרכזי  ארגון(

 (והנדסאים צופיה, בכבוד

 ליווי, מעקב והנחיה לקראת השלב  – שהושמו בעבר המשתתפים קידוםנרחב של נושא  שוםיי

 הבא בעולם התעסוקה

  בעקבות המגמות המתפתחות בחברה הישראלית הקוראות  –פיתוח קשרי מעסקים נרחבים

שום יהעמקת הקשר עם המגזר העסקי לכדי ינוכחות חרדית בשוק התעסוקה, ללגיוון תעסוקתי ו

 בפועל.



 חרדים אוכלוסיות 

73 

 

 קשרי מעסיקים

  בין ופעולה בתוך התחום היישום מנגנון תחומי בקשרי מעסיקים שיחזק את העברת המידע ושיתוף

 אחרותלתכניות התחום לכלל תכניות תבת ו

 ירידים מקצועייםשל בניית תכנית שיטתית של כנסים ו 

  אפשרויות העסקה, כדאיות ותמיכות בתעסוקה אבנושהנגשת מידע תומך למעסיקים. 

 

 הדרכה

 בתבת פיתוח ידע ופיתוח מקצועי תחום בשיתוף העובד תחומי הדרכה צוות הקמת 

  פיתוח ויישום סדנאות מסוגלות תעסוקתית מותאמות לאוכלוסייה 

  הפקת תדריכים למשתתפים, לצוות ולמעסיקים 

 ילוב התעסוקתיהפעלת סדנאות לניהול כלכלת המשפחה כחלק מהש 

 )פיתוח מודלים לקידום משתתפי התכנית )דוגמת מודל צופיה 

 גיוון תעסוקתי למעסיקיםנושא צירוף נציגי התחום להדרכות ב. 

 

 טכנולוגיה

  שדרוג אתר מפתח 

 מיסוד השימוש בתוכנת תבת ככלי עבודה לצוות המקצועי 

 אינטרנטי עבודה חיפוש הנגשת. 
 

 

 מימון

  יתוח כלי חדש בסיוע משרד האוצרפ –הלוואות ללא ריבית 

  )הפעלת השוברים לאוכלוסייה החרדית  –שוברי הכשרה )ואוצ'רים 

  תומכי יציאה לעבודה )מס הכנסה שלילי וביטוח לאומי(. םממשלתייהכלים האודות הפצת הידע על 

 

 התנדבות

 מנטורים מערך בניית לטובת הפעולה שיתוף הרחבת 

 תפי התכניותרתימת מועסקים חונכים לטובת משת 

 כליםבפיתוח קשרי מעסיקים תומכים בתשתיות ו. 
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 :אשכולות שלושהחלוקה לב בתבת חרדים תחום של העתידית הפעילות האמור לעיל, להלן מוצגת מתוך

 

 מגדלור קהילה ומשפחה שינויים מערכתיים

תכניות ה אשכול זה כולל את

, ליווי והטמעה –מפתח  :קיימותה

 יוצרות אלה ותתכניחן וחנוך. 

 ,רחב וקהילתי תפעולי בסיס

 בנותלשעליו אפשר יהיה 

 .נוספים פתרונות

 

 

את תכנית דרך  אשכול זה כולל

 הקהילה חיזוקופיתוח של  ארץ

, כלכלת התעסוקתי בהיבט

-פנים ארגוניםעם  עבודההבית, 

, בתשובה חוזרים, קהילתיים

 סטרייב התאמתו נושרות בנות

  .לחרדים

את תכנית  כוללאשכול זה 

 ,ועד המנהלושאושרה ב ,יםחמתמה

 צועריםכל התכניות בפיתוח, את ו

 . תעסוקתית ומנהיגות

 חיזוק, כליםכמו כן כולל האשכול 

 חיזוק ,התעסוקתית המסוגלות

 במגזר בעבודה השתלבות כייתהל

 מעסיקים עם עבודה ,הכללי

ושיפור תהליכי הייעוץ  ומשתתפים

 וההשמה לאקדמאים.
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 די פעילות התחום:פריסת יע

 פעולות מרכזיות במסגרת התחום

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן

 

 הערות כלליות 

 

 9102 9102 9102 9102 9102  

תכניות 

 ממשיכות

 מפתח מעטפת
ליווי  ליווי הטמעה 

 הטמעה

הטמעת התכנית תלויה באישור  העברה לממשלה ליווי הטמעה ליווי הטמעה

 השותף המרכזי

 חן

 הכשרה חלופית

ליווי  צוביי 

 הטמעה

הטמעת התכנית תלויה באישור  העברה לממשלה ליווי הטמעה ליווי הטמעה

 השותף המרכזי

טמעו וי תכניתחלק מהכלים של ה ליווי הטמעה צוביי צוביי ייצוב פיתוח חנוך

 יצוביבשלבי ה

הכוון תלויה ה הטמעה במרכזי ליווי הטמעה יצובי צוביי פיתוח פיתוח דרך ארץ

 בשותפים הקהילתיים

תכניות 

 חדשות

הטמעה תיתכן במרכזי ההכוון  ליווי הטמעה ליווי הטמעה צוביי צוביי פיתוח מתמחים

 מכללותבו

 יעדי פיתוח

אשכול קהילה 

 ומשפחה

  

סקר, למידה קבוצות מיקוד 

 מהעולם ואיסוף ידע

צוב פיתוח ליווי יי צוב פיתוחיי צוב פיתוחיי פיתוח 

 מעההט

 ומסלולים תכניות כמהבאשכול 

צוב יי פיתוח  אשכול מגדלור

 פיתוח

צוב פיתוח ליווי יי

 הטמעה

צוב פיתוח ליווי יי

 הטמעה

ווי ייצוב פיתוח ל

 הטמעה

 ומסלולים תכניות כמהבאשכול 
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 מבוגרים
 

 37רקע כללי

שפיעים על תעסוקתם של ומעלה ובשינויים החלים בשוק העבודה ומ 25מסמך זה עוסק בתעסוקה של בני 

אנשים מבוגרים. בשנים האחרונות גובר העניין בישראל ובמדינות מפותחות אחרות בנושא תעסוקת אנשים 

בגילים מבוגרים. הירידה המתמשכת בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של אנשים בגילים אלה, שנמשכה 

רת דאגה בקרב קובעי מדיניות, הן באשר משנות השבעים של המאה העשרים ועד ראשית שנות האלפיים, מעור

ליכולתם של אנשים אלו להתפרנס כל עוד הם בגיל העבודה, הן באשר לצבירת מקורות מספיקים לחיסכון 

פנסיוני. מגמה זו בשילוב הזדקנות האוכלוסייה, דהיינו גידול בחלקה של האוכלוסייה בגילים אלה, מעצימה את 

ש שמגמות אלו יגרמו לגידול בנטל המוטל על התקציב הממשלתי. חומרת הבעיה. במדינות רבות יש חש

העלאה של השתתפות קבוצות גיל אלה בשוק העבודה יכולה לתרום להקטנת הנטל הציבורי ולשיפור במצבם 

הכלכלי של האנשים המזדקנים; אולם חלק מהאנשים בקבוצת גיל זו, המעוניינים להשתתף בשוק העבודה, 

ה. הירידה בשיעורי ההשתתפות בשוק העבודה בקרב הגילים המבוגרים החלה בשנות חווים קשיים בעניין ז

מדיניות שעודדה פרישה מוקדמת מהעבודה בתנאים מועדפים. במקביל,  םהשבעים עקב כמה גורמים, וביניה

עלייה מתמשכת בתוחלת החיים גרמה להתארכות משך החיים לאחר גיל הפרישה ולגידול בהיקף האוכלוסייה 

וצת גיל זו. בעקבות כך נוצר לחץ על המקורות הפנסיוניים השונים ומדינות רבות, ובתוכן ישראל, פעלו בקב

לשינוי מדיניות הפרישה המוקדמת ולהעלאת גיל הפרישה. )בחלק מהמדינות המזדקנות גרמה הזדקנות 

גבוהה(. שינוי גיל האוכלוסייה גם לצמצום בכוח העבודה, אולם בישראל בעיה זו אינה קיימת בגלל ילודה 

 הפרישה אכן הביא לעצירת הירידה בשיעורי ההשתתפות ולהיפוך המגמה. 

 חשיבות העבודה בגיל המבוגר

עבודה מהווה מרכיב מרכזי בחייהם של אנשים בוגרים. הצורך הבסיסי הוא פרנסה. מלבד היכולת להתקיים 

מיועד לממן שנות פרישה ארוכות. בישראל בכבוד, ככל שמתארכת תקופת העבודה כך גדל החיסכון הפנסיוני ה

 25%( שאינם עובדים מקבלים פנסיה )47וגברים מעל  42מהאנשים בגיל הפרישה )נשים מעל  34%כיום 

 38לנשים(. ₪ 2,211-לגברים ו ₪ 4,211) ₪ 2,311מהנשים( וגובה ההכנסה הממוצעת הוא  %32-מהגברים ו

נפשיים וחברתיים שונים. העבודה יוצרת עניין ומהות בחיי מעבר לצורך בהכנסה, ממלאת העבודה גם צרכים 

האדם, מהווה מקום מפגש עם אחרים, מסגרת שייכות, ויוצרת תחושה של משמעות. בעבור אנשים מבוגרים 

סיבות אלו חשובות יותר מאשר בעבור צעירים, מאחר שעם העלייה בגיל פוחתות ההזדמנויות המאפשרות 

מדווחים על  21%+ 45תיות. עם העלייה בגיל גוברת הרגשת הבדידות: בקרב בני מפגש, היכרות ומסגרות חבר

במחקר שנערך בעבור  39+.21בקרב כלל בני  %24הרגשת בדידות מדי פעם בפעם או לעתים קרובות, לעומת 

, דרגו המשתתפים את חשיבות הסיבות לחיפוש עבודה 41המוסד לביטוח לאומי בנושא תעסוקת מבוגרים בני +

 40ר הזה:בסד

 

                                                        
 

 וינט מכון ברוקדייל.'ידי ג'ני ברודסקי ויצחק שנור, מאיירס ג-הרקע המקצועי לתחום מבוגרים נכתב על 37
וינט מכון ', המכון לחקר הזיקנה, מאיירס ג9109שנתון סטטיסטי  –קשישים בישראל ( 2113רודסקי, יצחק שנור ושמואל באר )ג'ני ב 38

 .3.17ברוקדייל, לוח 
 .3.33שם, לוח  39
 , המוסד לביטוח לאומי.דוח מחקר –תכנית תעסוקת מבוגרים יצחק שנור )בתהליכי פרסום(  40
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 : סיבות ליציאה לעבודה, לפי אחוז המשתתפים שהגדירו אותן כחשובות במידה רבה0 תרשים

 
 דוח מחקר, המוסד לביטוח לאומי –מקור: יצחק שנור )בתהליכי פרסום( תכנית תעסוקת מבוגרים 

 

ם היו רוצים לעבוד גם אם היו יכולים ומעלה המועסקי 21מבני  77%, 2112לפי נתוני הסקר החברתי משנת 

-ל 32-21בגיל  73%-להרשות לעצמם לא לעבוד מבחינה כלכלית. בחלוקה לפי גיל יורד שיעור המעוניינים מ

 , כפי שניתן לראות בתרשים הבא.72-45בגיל  41%-ול 42-55בגיל  74%-ועולה שוב ל 52-25בגיל  72%

 

 )אחוז מקרב המועסקים(להרשות לעצמם לא לעבוד מבחינה כלכלית, : מעוניינים לעבוד גם אם יכולים 9תרשים 

 
 2112מקור: עיבוד מתוך הסקר החברתי של הלמ"ס, 

 

 נשירהנתונים אלה ניתנים להסבר לפי העומס והתפקידים המוטלים על אנשים בשלבים שונים במחזור החיים. 

 41.לפנסיה הנוצרים במקורות ולהפחתה חברתית להדרה גורמת הפרישה גיל לפני העבודה מרצון משוק שלא

 

                                                        
 

41 Ageing and Employment Policies: Live Longer Work Longer, OECD, 2006. 
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 שינויים בהרכב האוכלוסייה המבוגרת

+ מהיר מזה שבמדינות אחרות )כפול 45+ נמצאת בגידול מהיר; קצב הגידול של בני 45אוכלוסיית ישראל בגיל 

אלף  433עמד על  2112-אלף איש וב 423-+ על כ45עמד מספרם של בני  2111בשנת  42מזה שביפן, לדוגמה(.

+, חלקם היחסי באוכלוסייה משתנה באטיות ביחס 45אולם על אף הגידול המהיר במספרם של בני  43איש.

אירופה(; -במדינות מערב 17%-21%-ביפן ו 22%מהאוכלוסייה )לעומת  11%למדינות מפותחות, ועומד כיום על 

ידול, ובשנים הקרובות צפוי זאת בגלל שיעורי ילודה גבוהים יחסית למדינות מפותחות. בשנים האחרונות היה ג

בום -+ הצעירים, עקב כניסה של ילידי הקוהורטים הגדולים של דור הבייבי45המשך גידול, בחלקם של בני 

, לתוך גיל הזיקנה. משמעות השינוי הדמוגרפי הזה היא שחלקם באוכלוסייה של האנשים 1355-1325בשנים 

 2111-ב 7.1%-באוכלוסייה יגדל מ 43-41היחסי של בני גיל היציאה לגמלאות הולך ועולה: חלקם הקרובים ל

. במקביל צפוי 2125, עד 11%-באוכלוסייה ל 11%-מ 52-25צפוי לגדול חלקם של בני  2115-. מ2115-ב 4.3-ל

. שינויים אלה משפיעים על גודלן 2125-ב 13%-ל 2115-באוכלוסייה ב 12%-מ 32-25לקטון חלקם של בני 

 ים בשוק העבודה ועל אופיו של שוק העבודה כולו.היחסי של קבוצות העובד

 

 שינויים בתעסוקת מבוגרים

השינויים בכלכלה ובענפי הייצור המשקי, שהובילו למעבר מחקלאות ומתעשייה לשירותים ומעבר מעבודה 

ידנית, אפשרו לעובדים מבוגרים להישאר יותר זמן בשוק העבודה. שינויים אלו תורמים -ידנית לעבודה לא

יאותם של העובדים המבוגרים וליכולתם לעבוד שנים ארוכות יותר, אך גם יוצרים מתחים נפשיים אשר לבר

יכולים ליצור מחסומים להמשך עבודה בגיל מבוגר. שינויים טכנולוגיים מקטינים את הצורך בעבודה פיזית 

ם, ובמיוחד שינויים ומאפשרים לעובדים מבוגרים להישאר בשוק העבודה, אולם מאידך שינויים טכנולוגיי

מהירים אשר מאפיינים את התקופה הנוכחית, יוצרים קושי לעובדים מבוגרים להסתגל ולהישאר בשוק העבודה 

 44המשתנה.

 

 מחסומים מצד המעסיקים

שלהם יכולות להוות  תתפיסות שליליות של מעסיקים לגבי יכולת ההתאמה של עובדים מבוגרים והפרודוקטיביו

ות האוכלוסייה המבוגרת אוכלוסייה מגוונת והטרוגנית מאוד, תפיסות מסוג זה, העושות מחסום להעסקה. בהי

הכללה, עלולות לנבוע מסטריאוטיפ וליצור אפליה של עובדים מבוגרים באשר לקבלתם לעבודה, לפיטורם 

מהעבודה ולהשקעה בהכשרתם ובקידומם. אולם תפיסות אלה עשויות גם לנבוע מגורמים אובייקטיבים: 

נמצא שבכל המדינות החברות בארגון, קיימות תפיסות שליליות של  DCEO-סקרים שנעשו בעבור הב

מעסיקים כלפי הכישורים של עובדים מבוגרים )הם נתפסים כפחות רלוונטיים מכישוריהם של צעירים( וכלפי 

עובדים המבוגרים היותם פחות גמישים באשר לשינויים במקום העבודה. הדבר נכון גם במדינות שבהן שיעור ה

בקרב מעסיקים העלה שעובדים מבוגרים נתפסו בעיני  1334-הוא גבוה, כמו בשבדיה. בארה"ב, סקר שנערך ב

המעסיקים כאמינים וכמחויבים למקום העבודה יותר מעובדים צעירים, אך כפחות גמישים, מוכנים פחות 

תפיסות אלה באו לידי ביטוי בממצאים  להשתתף בהכשרות וכישוריהם פחות מעודכנים משל עובדים צעירים.

                                                        
 

וינט מכון ', המכון לחקר הזיקנה, מאיירס ג9109שנתון סטטיסטי  –קשישים בישראל ( 2113ג'ני ברודסקי, יצחק שנור ושמואל באר ) 42
 .5.5ברוקדייל, לוח 

 .1.1שם, לוח  43
44 OECD, 2006. 



 מבוגרים  אוכלוסיות

41 

של העסקה פחותה של עובדים מבוגרים וכן ירידה חדה בשיעור העובדים הנשארים בעבודה כשהגיעו לאמצע 

  45שלהם. 51-שנות ה

 

עולה כי העיסוק בנושא קיים אך קשה לאמוד עד כמה  OECD-מסקרים שנעשו במדינות ה –אפליה בגלל גיל 

 ,European Survey of Working Conditions)אומי על תנאי עבודה שנערך באירופה ל-הוא שכיח. בסקר בין

ומעלה דיווחו שהיו עדים לאפליה בגלל גיל או שהתנסו בכך  51מהעובדים בגיל  2%-( בקרב מועסקים, כ2000

שחוו  72-25במדינות השונות. בארה"ב דיווחו שני שליש מהעובדים בגיל  12%-ל 1%בעצמם. השיעור נע בין 

אפליה או שהיו עדים לאפליה בגלל גיל. ייתכן שההבדלים בין המדינות נובעים מהבדלים במודעות; בארה"ב 

)בקרב  2112-בסקר שנערך בישראל ב 46, ואנשים מודעים יותר לזכויותיהם.1347קיימת חקיקה בנושא מאז 

ים שבישראל קיימת אפליה של מהמעסיק 77%עסקים המייצגים את כלל המגזר העסקי בישראל(, העריכו  423

העריכו שקיימת אפליה של מבוגרים בפיטורים  55%-מבוגרים בקבלה לעבודה במידה רבה או רבה מאוד ו

 47מהעבודה. בתחומים של קידום, תנאי עבודה והשתלמויות, אפליה של מבוגרים נתפסה כנמוכה יותר.

יביים שעשויים להשפיע על מעסיקים לצמצם אחד מהגורמים האובייקט –עלויות שכר שעולות עם הגיל/ ותק 

OECDe-העסקת עובדים מבוגרים או להימנע מלהעסיק מבוגרים הוא השכר ביחס לתפוקה. בהרבה ממדינות ה

נמצא שפרופיל השכר עולה עם הגיל; בחלק מהמדינות יש עלייה חדה בגילים גבוהים ובחלק מהן התמתנות, 

. בעניין התפוקה יש להבחין בין התפוקה ברמה האישית של הפרט אבל השכר כנראה גבוה מהתפוקה בגיל הזה

ובין שינוי על פני זמן שחל בערך הכישורים. גם אם ברמה האישית הכישורים והתפוקות לא השתנו, או אף 

השתפרו, לפעמים הערך של התפוקה עצמה השתנה וירד )כמו למשל הדפסה במכונת כתיבה(. מחקרים שונים 

י התפוקה האישית אכן פוחתת בכמה מישורים עם העלייה בגיל, אולם ירידה זו מפוצה בנושא זה מראים כ

 ידי שימוש בעזרים ובהתאמות של מקום העבודה.-ידי ניסיון ועל-בחלקה על

מעסיקים עשויים להעדיף מצבים שבהם השכר אינו זהה תמיד לתפוקה אלא נמוך ממנה בגיל צעיר ולבסוף 

לעודד התמדה והשקעה של עובדים בעסק והשקעה של עובדים בהכשרות  גבוה ממנה בגיל מבוגר, כדי

ספציפיות לעסק. גישה זו יכולה להתקיים כאשר יש גיל פרישה קבוע מראש, כך שלתקופה שבה השכר גבוה 

מהתפוקה יש זמן נתון וקבוע מראש; על כן מעסיקים לא ייטו לעודד דחיית פרישה במצבים כאלה. יתר על כן, 

ידול בחלקם של העובדים המבוגרים, עלול להתרחש דבר דומה למה שקורה בתכניות פנסיה מסוג במצב של ג

pay-as-you-go הגידול בחלקם של המבוגרים מערער את היציבות של תכניות מסוג זה, וכך קורה גם .

בין  נמצא קשר הפוך OECD-למעסיקים שחלק גדול יותר של העובדים שלהם נמצא בגיל המבוגר. במדינות ה

לבין השכר הגבוה יותר  23-25לעומת עובדים בני  53-55הירידה בשיעור ההישרדות בעבודה של עובדים בני 

של העובדים המבוגרים לעומת השכר של הצעירים יותר )מבוסס על סקרי כוח אדם של האיחוד האירופי 

בישראל מעריכים כי בשנים מהמעסיקים  %71מסקר המעסיקים הישראלי עולה כי  48וסקרים לאומיים נוספים(.

ידם(. במדד -שלפני הפרישה לא חלים שינויים בשכר ובתפוקה של רוב העובדים )בתפקיד המרכזי שהוגדר על

 33%שבדק את הערכת המעסיקים בישראל כלפי שינויים בשכר ביחס לתפוקה של העובדים, העריכו 

                                                        
 

45eOECD, 2006. 
46eשם. 
 .הכלכלה משרד, המעסיקים של המבט נקודת – העסקי במגזר בוגריםמ תעסוקת( 2112) הנדלס שוקי 47

48eOECD, 2006. 
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)מבחינת השוואת השינויים בתפוקה  מהמעסיקים שכדאיות העסקת מבוגרים בשנים שלפני הפרישה נמוכה

 49חשבו שהכדאיות מאוזנת. %41-מול השינויים בשכר( ו

 

 50מחסומים מצד העובדים המבוגרים

קיימים גורמים בשוק העבודה הדוחפים את העובדים המבוגרים לפרישה מעבודה, וביניהם תנאי העבודה 

-ודה. על פי סקרים שנערכו במדינות הוחשיפה למצבי עבודה לא נעימים וחוסר גמישות בהיקף שעות העב

OECD  נמצא כי היקף העובדים המבוגרים החשופים לתנאי עבודה קשים או לא נעימים נמוך מעט מאשר היקף

העובדים הצעירים. עם זאת, האפקט המצטבר של עבודה בתנאים קשים )כגון לצד מכונה היוצרת ויברציות או 

י לאדם המבוגר. חשיפה לתנאים פסיכולוגיים היוצרים מתח עשויה בתנאי רעש חזק( יכול להיות עול קשה מד

להיות משמעותית עוד יותר מאשר חשיפה לתנאים פיזיים קשים; אחוז גבוה מהעובדים המבוגרים שעוברים 

 51לקבלת קצבת נכות )או קצבה מקבילה במדינות שונות( עושים זאת על רקע מנטלי ולא פיזיולוגי.

 

יים המהירים המתרחשים בשוק העבודה גורמים לכך שדרישות העבודה מהעובדים השינו –הכשרה מתמשכת 

משתנות באופן קבוע. המשמעות היא שעובדים נדרשים לעדכן כישורים קיימים באופן שוטף ולרכוש כישורים 

חדשים. רצוי שלעובדים בכל הגילים תהיה גישה להכשרות שוטפות וללימודים מתמשכים במהלך החיים. 

שיעור ההשתתפות בהכשרות יורד עם הגיל )נתונים מסקרי כוח אדם של האיחוד האירופי  OECD -ה במדינות

לגבי אחוז המועסקים שהשתתפו בלימודים או הכשרה בשנה האחרונה(. במידה מסוימת, הירידה  2113לשנת 

בהכשרות. בהכשרות עם העלייה בגיל משקפת את השנים המעטות יותר שבהן ניתן לקבל החזר על ההשקעה 

עם זאת, עולה כי עובדים ללא השכלה יקבלו פחות הכשרות מאשר עובדים בעלי השכלה, ללא קשר לגיל. 

 השפעת ההשכלה על כמות ההכשרות נמצאה חזקה יותר מהשפעת הגיל.

מצביעים על קשר בין הדרך שבה מאורגנות ומתואמות ההכשרות לבין  OECD -ממצאים מחלק ממדינות ה

תיאום בנושא ההדרכות מהווה מחסום להשתתפות רבה יותר של עובדים בכל  היעדר. מידת ההשתתפות

הגילים. עובדים מבוגרים ייטו לא להשתתף בהכשרות ארוכות ובהכשרות שאינן קשורות לכישורים או לניסיון 

קיימים )בגלל החזר קצר על השקעה(. כמה מחקרים בארה"ב העלו את האפשרות שהכשרות למבוגרים 

ת להיות אטיות יותר, קשורות קשר קרוב יותר לתוכן העבודה הנוכחי ומלוות ביותר למידה עצמאית מאשר צריכו

 52למידה פורמאלית בכיתה.

הסדרים המאפשרים הפחתה בשעות העבודה או גמישות מסוימת בהסדרי זמן  היעדר –גמישות בשעות עבודה 

לאה למצב של פרישה מלאה. מחסומים לשעות העבודה דוחפים עובדים מבוגרים לעבור ממצב של תעסוקה מ

עבודה גמישות יכולים לנבוע עקב הסדרים פנסיוניים אשר אינם מאפשרים ליהנות משכר חלקי ומפנסיה 

 53חלקית או במקרה שיש עלויות קבועות של העסקת עובד ללא קשר למספר השעות שהוא עובד.

 

 

 

                                                        
 

 , משרד הכלכלה.נקודת המבט של המעסיקים –תעסוקת מבוגרים במגזר העסקי ( 2112שוקי הנדלס ) 49
 קיימים מחסומים מצד העובדים המבוגרים הנובעים משיקולים פיננסיים, אך פרק זה לא יעסוק בהם. 50

51eOECD, 2006. 
 .שם 52

53eOECD, 2006 
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 השתלבותם של עובדים מבוגרים בשוק העבודה

ה בשיעור ההשתתפות של מבוגרים בשוק העבודה, עולה גם הצורך שלהם בסיוע מתאים במציאת עם העליי

עולה כי במדינות רבות מקרב מדינות הארגון, עובדים מבוגרים מתמודדים עם משך  OECD-עבודה. מנתוני ה

 לענוסף  אבטלה ארוך יותר מצעירים כאשר הם מאבדים את מקום עבודתם; חלק מהגורמים לכך פורטו לעיל.

שירותי תעסוקה מתאימים לאוכלוסייה זו תורם אף הוא למשך  היעדרגורמים אלה, נמצא במדינות הארגון כי 

 54האבטלה הארוך שלהם.

להלכה סיוע למובטלים מבוגרים אמור לפעול במסגרת שירותי התעסוקה הרגילים, אולם בפועל מדינות שונות 

ויותר;  25הוחל באוסטרליה פרויקט השמה לבני  2111-ים. בפועלות להקמת שירותי השמה מיוחדים למבוגר

הסיוע מתמקד בייעוץ לגבי המשך הקריירה, וניתן ללא תשלום באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני. הנושאים 

שבהם מתמקד הייעוץ הינם זיהוי הכישורים, הידע והניסיון של המשתתף, אפשרויות התעסוקה הקיימות, 

הלימודים הרלוונטיות בעבורו, כתיבה ושיפור קורות חיים ופיתוח תכנית אישית למימוש אפשרויות ההכשרה ו

ויותר( הפועלים יחד כדי לסייע  51יעדים בנושא התעסוקה. בדנמרק הוקמו רשתות של מובטלים מבוגרים )בני 

ידי -ת עלהן נתמכות מבחינה כספי 2111זה לזה במציאת עבודה. הרשתות הוקמו ברמה מקומית, ומאז שנת 

 המדינה.

ומעלה, ונועדה  55. התכנית כּוונה לבני 2114-ל 1333אחת התכניות המקיפות בנושא נערכה בקנדה בין השנים 

הן כדי לעזור למובטלים לחזור לשוק העבודה הן כדי למנוע פיטורים של עובדים מבוגרים. התכנית בדקה יותר 

ת מתאימים לשילוב המבוגרים בשוק התעסוקה. מטרות ממאה תכניות פיילוט כדי לבחון אילו צעדים וגישו

התכנית היו הסרת חסמים מבניים ודעות קדומות באשר לגיוס עובדים מבוגרים, העלאת מודעות מעסיקים 

באשר ליתרונות שיש לעובדים מבוגרים, זיהוי מוקדם של פיטורי עובדים מבוגרים והצעת חלופות לפיטורין, 

בוגרים, סיוע בהסבה מקצועית וסיוע במציאת עבודות. לאחר סיום התכנית נמצא הגברת מיומנות של עובדים מ

כי התכניות היעילות היו תכניות הוליסטיות שכללו הערכה אישית לעובד, הכשרות, תמיכה בחיפוש עבודה, 

לו הכשרות מקצועיות רלוונטיות, גמישות לצורכי העובד המבוגר וקשר לקהילה. התכניות הפחות יעילות היו א

 שלא נכללה בהן פעילות עם מעסיקים. 

מחקרים מנסים לאמוד את יעילותן של תכניות אלה, אולם עדיין אין ממצאים מספיקים כדי להגיע למסקנות 

 55בקשר לכך.

, 2111התופעה של משך אבטלה ארוך עולה אף מנתונים לגבי ישראל. על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי לשנת 

מועסקים במשך תקופות ארוכות יותר ביחס לעובדים צעירים לאחר מיצוי זכויות של עובדים מבוגרים אינם 

חודשים לאחר מיצוי קבלת דמי אבטלה בקרב  14קבלת דמי אבטלה. אחוז העובדים שלא היו מועסקים במהלך 

 24.4%; 52-51בקרב בני  23%; 23-25בקרב בני  14.2%; 22-21בקרב בני  17.5%; 14%עומד על  33-31בני 

  56ומעלה. 41בקרב בני  %22.2-ו 55-53בקרב בני 

 

 

 

 

                                                        
 

54eOECD, 2006 
 , המוסד לביטוח לאומי.דוח מחקר –תכנית תעסוקת מבוגרים יצחק שנור )בתהליכי פרסום(  55
 ( המוסד לביטוח לאומי, מתוך מצגת שהוצגה בישיבת תכנון אסטרטגי בתבת. 2112אסתר טולידנו ) 56
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חודשים לאחר מכן, לפי גיל,  02: מובטלים שמיצו את מלוא זכאותם לדמי אבטלה ולא היו מועסקים 2תרשים 

 )אחוזים( 9101

 
 מקור: המוסד לביטוח לאומי

 

ל מקבלי דמי אבטלה שלא היו נוסף לכך, מנתוני המוסד לביטוח לאומי עולה כי עם העלייה בגיל עולה חלקם ש

בקרב  5%-חודשים, ואשר החלו לקבל גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. השיעור עולה מ 14מועסקים במשך 

, כפי שניתן לראות בתרשים 55-53בקרב בני  %24ועד  51-52בקרב בני  %17; 21-22בקרב בני  %3; 31-33בני 

מעין מפלט בעבור מובטלים מבוגרים שלא הצליחו למצוא כלומר, עם העלייה בגיל מהווה קצבת נכות  2.57

 עבודה במשך זמן רב.
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, 9101חודשים ואשר קבלו גמלת נכות, לפי גיל,  02: מקבלי דמי אבטלה שלא היו מועסקים במשך 2תרשים 

 )אחוזים(

 
 מקור: המוסד לביטוח לאומי

 

י השכלה נמוכה עובדים פחות לעומת מנתונים של שירות התעסוקה הישראלי נמצא כי עובדים מבוגרים בעל

נתון זה מעיד אולי על הקושי  58עשורים קודמים וכי הם סובלים מירידה חדה בשיעורי התעסוקה לעומת צעירים.

של השתלבות עובדים אלה לאור השינויים העוברים על שוק העבודה, כפי שתוארו לעיל. מאידך נמצא כי בענף 

ממצאים אלה ממחישים את אופיו של  59ים מהיר ביחס לשאר הענפים.טק קצב פליטת העובדים המבוגר-ההיי

שוק העבודה המודרני. שינויים מהירים מקשים על עובדים בעלי השכלה נמוכה להתאים עצמם ולהתמודד עם 

השינויים. אולם גם בענפי הטכנולוגיה הגבוהה, שבהם העובדים בעלי השכלה גבוהה, השינויים הטכנולוגיים 

 מהות הענף מהירים מאוד ואינם מאפשרים לעובדים להתמיד בהם בגיל מבוגר.המהווים את 

 

 סיכום

 הנקודות העיקריות שעולות הן:

 ישנם שינויים בשוק העבודה המודרני אשר משפיעים על עובדים מבוגרים 

 ישנם חסמים שונים להשתלבותם של עובדים מבוגרים, הן מצד המעסיקים הן מצד המועסקים 

 ם סובלים מתקופת חיפוש עבודה ארוכה יותר בהשוואה לעובדים צעיריםעובדים מבוגרי 

 בחלק ממדינות ה- OECD  שירות תעסוקה מותאם למבוגרים תורם למשך האבטלה  היעדרנמצא כי

 הארוך שלהם

 .במדינות שונות קיימים נסיונות להקמת שירותי תעסוקה מותאמים למבוגרים 

 מטרת העל של התחום

 וכלוסייהלמידת הצרכים של הא 

                                                        
 

 וך מצגת שהוצגה בישיבת תכנון אסטרטגי בתבת.(, שירות התעסוקה הישראלי, מת2112רוני הכהן ) 58
 שם. 59
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 דעפיתוח מענה ייחודי לקהל הי 

 למשק התרומתשיפור חברתי של אוכלוסיית היעד ו-הכלכלי שיפור מצבה. 

 

 יעדים וכיווני פעולה

 הגדלת שיעור השתתפותם המאפשרת לאנשים מבוגרים להשתלב בשוק העבודה יצירת סביבה ,

 עבודהבשוק העבודה ושינוי עמדות של החברה ושל אוכלוסיות היעד ביחסן ל

 ליכולת ולזכות לעבוד פיתוח מודעות אוכלוסיית היעד 

 לתרומה של האוכלוסיות המבוגרות פיתוח מודעות מעסיקים 

 פיתוח מודל עבודה ייחודי עם המעסיקים 

 של שדות תעסוקתיים למבוגרים הרחבה ואיתור 

 ליציאה לעבודה )חוק לרון למבוגרים( עידוד ממשלתי 

 על סמך ניסיון תבת בכל התחומים, התכניות כיוונו  –יות קיימות הפעלת תכניות המבוססות על תשת

לשילוב פעילותן בתשתיות קיימות, ממשלתיות, עירוניות, מגזר שלישי ועסקי, בראייה מערכתית של 

 הגורם הממשיך בפעילות

  על פי למידה  –פיצוח תבניות למסוגלות תעסוקתית המאפשרות תכנון קריירה שנייה או שלישית

עד כה, בולט הצורך בהפקת תבניות עבודה חדשות לאוכלוסייה זו; יש לפתח מנגנונים  שנעשתה

לחיזוק הפרט ביכולת להתמודדות עם שינויים משמעותיים באמצע החיים, אמצעים יעילים 

 להשתלבות בעבודה, התחלות חדשות עם אנשים צעירים ועוד

  בויות הכדאיות כלכלית ורגשית ללא ספק אחת ההתער –מניעת נשירה משוק העבודה, התחדשות

 לפרט ולחברה; חשיבה בתחום זה החלה, ויש להעמיקה

  בשנים האחרונות קיימות כמה יוזמות במישור העסקי והציבורי  –חיבור ליוזמות הקיימות בשטח

המנסות להציע פתרונות, חלקן בהצלחה וחלקן פחות. יש להתחבר ליוזמות אלה כדי ללמוד, לחזק 

 ה ההתערבויות הנחוצות והחדשניות שניתן להציעובעיקר למצוא מ

 כפי שמצוין בתשתיות, יש לנסות לזהות את הגורם הממשיך,  –חשיבה על חיבורים המאפשרים הטמעה

 אם הוכח שהפעילות נחוצה ומוצלחת כבר בשלבי התכנון ובשותפות מלאה

 כל התכניות ילוו במחקר הערכה. – מחקר 

 

 ם: ישותפים פוטנציאלי

 הובלה( כלהמשרד הכל( 

 משרד לאזרחים ותיקיםה 

 רות התעסוקה, הסוכנות לעסקים קטנים וביטוח לאומייהרווחה, ש משרד 

 אזוריות /רשויות מקומיות 

  אשלג'וינט ישראל. 
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 פריסת יעדי פעילות התחום: 
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 עולים
 

 רקע כללי

, 2114קולטת הגירה. תרומת ההגירה לגידול באוכלוסיית המדינה, מהקמתה ועד סוף  המדינת ישראל היא מדינ

האוכלוסייה מהשיעורים הגבוהים של שנות  . בשנים האחרונות ירדה תרומת ההגירה לגידול21%-עמדה על כ

מחצית כמהתרומה לגידול באוכלוסיית המדינה.  17%-קליטת המהגרים מהווה כ כיום, אך גם 31-ה

 מהאוכלוסייה היהודית בישראל מורכבת מילידי חו"ל ורובה של המחצית השנייה הוא דור שני לעלייה.

ונבדקת לפי מדדים כגון  ליטה מוצלחת במדינההשתלבותם הכלכלית של העולים מהווה סמן מרכזי לק

להשתלבות ההורים במעגל העבודה  נוסף על כך,השתתפות בכוח העבודה, סוג משלח היד והכנסה מעבודה. 

השפעה משמעותית על השתלבותה של המשפחה כולה ועל התמודדותה עם משבר ההגירה ועם התערערות 

 המבנים המשפחתיים המסורתיים.

ת הכלכלית של עולים על פי מדדים מקובלים, כגון שיעור השתתפות בעולם העבודה ושיעור בחינת ההשתלבו

של זה דומה לההשתתפות בכוח העבודה  אבטלה, מלמדת כי בממוצע על פני כלל קבוצות המהגרים, שיעור

ונות של . עם זאת, בחינה מעמיקה יותר מעלה כי יש להבחין בין קבוצות שואף עולה עליו היהודים הוותיקים

 עולים מקווקז ומבוכרה(.ו, עולים מחבר העמים, עולים מאתיופיה לדוגמה) עולים

לגבי הגברים כבר  2121הממשלה לשנת  שללגבי עולים שאינם יוצאי אתיופיה, שיעורי התעסוקה הגיעו ליעד 

ם אותה מגמה ( ולגבי נשים מתקרבים ליעד. בקרב הנשים חל גידול משמעותי בעשור האחרון, וא43%) 2111-ב

 (.1)ראו תרשים  2121-תמשיך, היעד אף ייחצה ב

 9191ויעדי הממשלה לשנת  9100ועד  9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  92 גיל: עולים אחרים*, 0תרשים 
 

 
 * לא יוצאי אתיופיה

מאיירס , 2112( דוח אסטרטגי לתבת 2112)דניז נאון, ניר לוי, אברהם וולדה צדיק, יעל הדר, יהודית קינג, יונתן אייל וענת זיו מקור: 

 .ברוקדיילוינט מכון 'ג

 

מציג את הממצאים לגבי יוצאי אתיופיה. בקרב הגברים וגם בקרב הנשים חל גידול משמעותי בשיעורי  2תרשים 

. בשתי הקבוצות, אם מגמת הגידול 42%-ל 35%-התעסוקה; בקרב הנשים הגידול הוא כמעט פי שניים, מ

 . 2121י התעסוקה יגיעו ליעד הממשלתי בשנת תימשך, שיעור
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 21) אתיופיה ותיקים יוצאי בקרב מגמות בדק אשר 2112,60משנת  ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג ממחקר של

בשיעורי התעסוקה נסגרו הפערים, והתמונה אף התהפכה: שיעורי התעסוקה של כי  עולה(, בארץ ויותר שנה

ונשים כאחד, עולים על שיעורי התעסוקה של היהודים הוותיקים. הבדלים יוצאי אתיופיה הוותיקים, גברים 

משמעותיים לרעת יוצאי אתיופיה קיימים עדיין במשלחי היד ובשכר. פערי השכר הגדולים ביותר הם בקרב 

 האקדמאים.

גיל שנות לימוד בקרב יוצאי אתיופיה שעלו עד  12באשר לרמת ההשכלה, כיום כמעט אין הבדל בשיעור בעלי 

 הפער מתמקד בשיעור בעלי התואר האקדמי. ;לעומת היהודים הוותיקים 14

 

 9191ויעדי הממשלה לשנת  9100ועד  9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  92 גיל: יוצאי אתיופיה, 9תרשים 
 

 
 

מאיירס , 2112( דוח אסטרטגי לתבת 2112דניז נאון, ניר לוי, אברהם וולדה צדיק, יעל הדר, יהודית קינג, יונתן אייל וענת זיו )מקור: 

 ברוקדיילג'וינט מכון 

 

מאז הקמתה, פעילות תבת לקידום תעסוקת עולים התמקדה בתכניות שונות בשילוב יוצאי אתיופיה בתעסוקה, 

 בעיקר בקרב נשים. בין התכניות:

 "תתפות , שכנראה תרמה רבות לעלייה המשמעותית של אחוז יוצאות אתיופיה המשתכנית "אשת חיל

בכוח העבודה, מוטמעת כיום בממשלה ומשרד הרווחה מוביל אותה. התכנית מראה אחוזי השמה 

והתמדה גבוהים, והורחבה בעקבות החלטת ועדת טרכטנברג, בעיקר בחברה הערבית. עדיין קיים 

גרעין משמעותי של נשים יוצאות אתיופיה המשתתפות בתכנית. כיום תפקידה של תבת הינו הליווי 

צועי של ההטמעה, תוך ירידה הדרגתית במשאבי הליווי. במסגרת הליווי המקצועי אף שולבו כלים המק

 לקידום משתתפים עובדים עניים, שפותחו במסגרת תכנית הקידום.

                                                        
 

וינט ', מאיירס גלאחר עשרים שנה בישראל: סקר יוצאי אתיופיה הוותיקים( 2112) צדיק-וולדה ואברהםפישמן,  ועםקינג, נ הודיתי 60
 מכון ברוקדייל.
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 לשילוב ולקידום משפחות יוצאות אתיופיה ויוצאות בוכרה וכן תכניות נוספות, ובנוסף  תכנית עצמאות

 תכניתעולים מחבר העמים לשעבר במסגרת  –שאינם יוצאי אתיופיה לכך תכניות לשילוב עולים 

 לקידום תעסוקת עולים מדרום אמריקה. תכנית "סירת תעסוקה"ו, "תעסוקתית מסוגלות"

 

לסיוע בתכנון האסטרטגי, נראה שהאתגר  ברוקדייל וינט מכון'מאיירס גמתוך הנתונים, ועל פי העבודה שעשה 

אינו השילוב בתעסוקה אלא בקידום העובדים לעבודות מקצועיות יותר בשכר גבוה  כיום בטיפול ביוצאי אתיופיה

והגדלת היקפי המשרה; על כן פעילות תבת בתחום העולים תתמקד בשנים הקרובות בשתי תכניות רוחב 

 שפותחו בתבת העוסקות בקידום ובעבודה עם מעסיקים:

 

במטרה להתמודד עם החסם של מבחני המיון  2113תכנית אבחון מותאם תרבות שפותחה החל משנת  – אמ"ת

חודיים ליוצאי יינם ילתעסוקה בעבור יוצאי אתיופיה. בתכנית זו הנחת העבודה הינה כי הכלים שפותחו א

. בהמשך תשתלב תכנית זו מיםיבהנחה שיצמצמו את הפערים הקי האוכלוסייה,כלל מתאימים לאתיופיה אלא 

 .במערך פעולות קשרי מעסיקים של תבת

 

תכנית שפותחה בתבת אתיופיה.  יוצאיבעבור  לתעסוקה ההכוון יחידות הקמת –תכנית קידום יוצאי אתיופיה 

ידי משרד -, ובהובלת השותפות על2122 ותמשיך בשנים הבאות על פי החלטת ממשלה 2113החל משנת 

ת שונות, כתכניות מסלול במסגרת התכנית יוקמו תשע יחידות הכוון ליוצאי אתיופיה ברשויות מקומיוהכלכלה. 

שיושבות במרכזי תשתית עם התמחות בתעסוקה. התכנית תתמקד בקידום למשרות איכותיות ובפיתוח 

 קריירה ליוצאי אתיופיה.

 

 :לעוליםהיעדים וכיווני הפעולה בתכניות 

 
  אמ"ת –אבחון מותאם תרבות תכנית 

 

ליחים לעבור את מבחני המיון הקיימים למרות בו רבים וטובים אינם מצשלמצוא פתרון למצב  מטרת התכנית

יכולתם להצליח בהמשך במקום העבודה. המטרה היא לפתח הליך מיון שישרת את כלל המועמדים למיונים 

באופן הוגן ושוויוני. התכנית החלה לפני כארבע שנים במטרה להתמודד עם החסם הקיים בקרב יוצאי אתיופיה 

 במבחני המיון הסטנדרטים.

התקיים מחקר בנושא אבחון מותאם תרבות לעולי אתיופיה, שכלל סקירת ספרות  2111-ו 2111השנים במהלך 

נרחבת. כחלק ממנו נערך מחקר מקדים, המשווה את ציוניהם של יוצאי אתיופיה ביחס לקבוצת הרוב כדי לזהות 

ים בניית הליך מיון את החלקים הדורשים פיתוח והתאמה תרבותית. ממצאי המחקר הצביעו על פערים המצדיק

 כזה.

, שהוא פיתוח הליך מיון 2112-ו 2111של התכנית, שהתבצע בשנים  לשלב השניממצאים הביאו את תבת ה

 . לכלל האוכלוסייההוגן ונכון יותר , בתקווה יהיה שוויוני ,חדש

קר המלווה המח .מגוון מבחינת הרקע התרבותי והמקצועיידי צוות מומחים -כלים על כמהבמסגרת זו פותחו 

 כמה בעבור לנבא את תפקודו של הנבחן בעבודהשל המבחנים הללו יכולת ה את התכנית התמקד בבחינת

, ביניהן יוצאי אתיופיה, משתתפים מהחברה הערבית ומשתתפים מהאוכלוסייה הכללית. כמו ת אוכלוסייהוקבוצ

תוקף הכלים הקיימים בוצות, ואת כן בחן המחקר המלווה את היכולת של המבחנים הללו לצמצם פערים בין הק

 . היום בעבור אוכלוסיות המיעוט )יוצאי אתיופיה וערבים(
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. במחקר השתתפו במכון אבחון בארץ התקיים המחקר 2113ועד סוף שנת  2112במחצית השנייה של שנת 

אבחון  עברויוצאי אתיופיה, ערבים ומקביליהם מהאוכלוסייה הכללית. הנבדקים  נבדקים העובדים בארגון מקרב

 התוצאות לחוות דעת מנהלם הישיר.הושוו ולאחר מכן 

מערך תהליך זה היה מאתגר והצריך שיתוף פעולה של מעסיקים, שגויסו בעזרת מפגשי הסברה וסיוע של 

, תבת לשותפים בג'וינט ובעמותות נוספות המעסיקים יוצאי אתיופיה פנתה במקביל קשרי המעסיקים בתבת.

 ת מספר הנבדקים.הביא להגדלל במטרה

 .ותקפותם יעילותםהחדשים,  אפשר את בחינת הכליםכך ש ,מספר הנבדקיםעלה  2112במהלך שנת 

ם יכי חלק מהכלים שפותחו יכולים להוות תחליף או השלמה לכלים הסטנדרטי עלה המחקר שהסתייםמ

ם מהאחרונים נים קטאך יוצרים פערי ,יםימים בשל העובדה שהם תקפים במידה הדומה לכלים הסטנדרטיהקי

 לעומת האוכלוסייה הכללית. ,בעבור קבוצות מיעוט כמו יוצאי אתיופיה וערבים

 ינים בהם.יארגונים מתענ וכמה שונים,ם המצריכים התאמה לסוגי תפקיד יכלים גנרי םהכלים שפותחו ה

תהליכי המיון שלהם בשיטמיעו את הכלים  כדי המיקוד יהיה בגיוס ארגונים אלו 2112במחצית השנייה של שנת 

 כלל אוכלוסיית המועמדים. בגיוס כוח אדם בעבור

קהילת יוצאי נציגים מקרב , יתקיים מפגש עם שיצטרפו לתהליך היישום של הכליםלאחר זיהוי הארגונים 

שאמורים לתת חשיפה לכלי המיון כדי  ,בו יוצגו תוצרי התכנית והארגונים שישתמשו בכלים החדשיםשאתיופיה 

 וויוניים יותר.להיות ש

התכנית עסקה גם בפיתוח קורס הכנה למבחני המיון הסטנדרטיים בעבור יוצאי אתיופיה, במטרה להעלות את 

הכנה למבחני המיון התבצעה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת אריאל, הבחינת קורס  סיכויי הצלחתם במבחנים.

המחקר ; י אתיופיה. הקורס לווה מחקריתיוצא 21-כל, 2113-2112 של שנת הלימודים במהלך חופשת הקיץ

 שליווה את הקורס לא מצא כי הקורס שיפר משמעותית את הישגי הלומדים.

 

 דגשים וכיווני פעולה:

 מעסיקים בעבור כלל בקרב המשך הטמעה והפצה של תהליך אבחון מותאם תרבות בקרב מכוני מיון ו

 המועמדים

 ווי הארגונים והתאמת הכלים לצורכיהםיל 

 את הערכת מעסיק לאחר חצי שנה לעומת תוצאות הבדיקה ואחרי הנקלטים בארגון לאורך זמן )השו מעקב

 .במיון(
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 קידום תעסוקתי לצעירים יוצאי אתיופיהתכנית 
 

מרכזי ותפעל באמצעות  ובפיתוח קריירה תכנית תעסוקה ייעודית ליוצאי אתיופיה, שתתמקד בקידום תעסוקתי

לעודד  היא מחדשימוש בתשתיות הכלליות הי צעירים ומרכזי תעסוקה. מטרת , כגון מרכזתשתית מקומיים

בשירותים הכלליים ביישוב, ומאידך לתת מענה לצרכים ולחסמים הייחודיים של צעיר יוצא  הקהילההכללה של 

-אנשים העובדים בתתלחיילים משוחררים ולהתכנית תיועד בעיקרה לאנשים מחוץ לשוק העבודה,  אתיופיה.

 קה.תעסו

השכלה לקיימות, הפניה להכשרה מקצועית ו תעסוקה הכוונה לתכניות הםבתכנית  יםהמרכזי מרכיבי הפעילות

 ., אימון תעסוקתי ובניית תכניות אישיות לפיתוח קריירהגבוהה

מסלול  ליצור, תוך שאיפה יצירת אופק תעסוקתי ומקצועי למשתתפים לטווח רחוקהקו המנחה את התכנית הוא 

ה, בהתאם למסוגלות התעסוקתית ולשאיפות אישי להתקדמות מקצועית וכלכלית בשוק העבוד "קריירה"

 . המקצועיות והכלכליות של הפרט ושל משפחתו

ופעלה למשך כשנה וחצי. התובנות שעלו מההתנסות בשטח שולבו  2113התכנית החלה לפעול כפיילוט בשנת 

, 2422על פי החלטת הממשלה  .בור יוצאי אתיופיהבתכנית הממשלתית להקמת יחידות ההכוון לתעסוקה בע

 .2115 שנת בתחילתאו  2112ברבעון האחרון של שנת תכנית המשותפת לג'וינט ולממשלה תצא לפועל 

לוט לקראת כניסת התכנית הממשלתית בשלושה יישובים: יתפעל התכנית כפי 2112במחצית השנייה של שנת 

 חדרה, רחובות ובאר שבע.

 

 :מטרת הפיילוט

 פיתוח מודל עבודה וכלים מקצועיים 

 בניית מודל עבודה של תכנית מסלול הפועלת במסגרת תשתית של מרכזי צעירים 

 פיתוח כלים מקצועיים שמטרתם קידום, בדגש על אוכלוסייה צעירה. 

 

 דגשים וכיווני פעולה:

פעילות ל על פני שנתיים תמשיך התכנית במסגרת התכנית הממשלתית ותתרחב בהדרגה 2115בשנת 

עודי לתכנית. יתעסוקה י םידי מקד-עלבשנה, שילוו משתתפים  41 ישתתפו בתכנית בכל יישוב יישובים. בתשעה

, לצד הפנייה להכשרות מקצועיות תנים במרכזימגוון השירותים הנבהמשתתפים התכנית תפעל לשלב את 

 .ולתכניות תעסוקה שבהן קיים מיקוד באוכלוסייה זו
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 צעירים
 רקע כללי

 ואת בכלל, המפותחות המדינות את רבות מעסיקה המכוונת לאוכלוסיית הצעירים המדיניות ויישום גיבוש

 NEET= not in)בפרט. התופעה של צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים  האיחוד האירופי מדינות

employment, education or training) אחרונות פותחו באירופה מטרידה את קובעי המדיניות, ובשנתיים ה

 61כמה תכניות רחבות היקף לסיוע לאוכלוסייה זו.

 בהשוואה נמוך בה הצעירים אבטלת ושיעור הפיננסי העולמי, מהמשבר אחרות ממדינות פחות נפגעה ישראל

 שאינן ובעבודות יחסית נמוך בשכר הם העבודה לשוק המצטרפים הצעירים מרבית אולם אחרות; למדינות

 62אופק קידום. ללאו מקצועיות

מסר שי  ,בנושא "צעירים ותעסוקה" 2111בסוף שנת  גנדירשערכה תבת יחד עם משרד הרווחה וקרן  בכנס

 :האלה הנתוניםאת  ,צור, ממחלקת המחקר של בנק ישראל

  הם חסרי השכלה  –העומדים בראשית דרכם בשוק העבודה  –כמחצית מאוכלוסיית הצעירים בישראל

 יותר אף גבוהים הנתונים ;ם מהם אין כל הכשרה ההולמת את צורכי שוק העבודהתיכונית, ולרבי-על

 בקרב ערבים, נשים ובפריפריה

 בשנים האחרונות ירדתיכונית -שיעור התעסוקה היחסי של צעירים חסרי השכלה על 

 צורך בשיפור  וקיים ,פערי שכר גדולים בין עובדים בעלי מקצוע לעובדים חסרי מקצוע קיימים

 ה של צעיריםההכשר

 מקצועות כמה העיסוק של צעירים בחלק ממקצועות התעשייה פוחת, בעוד שגובר עיסוקם ב

  63.שירותים

 

הגידול הרב במספר העובדים בענפי השירותים, לעומת צמצום מספר המשרות בענפי הייצור, מחריף את בעיית 

ם נמוך, ובהכרח השכר המשולם המשרות "חסרות האופק התעסוקתי" משום שהערך המוסף של ענפי השירותי

  64בהם לעובד נמוך.

תבת, כגוף האמון על פיתוח שירותים לשילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק התעסוקה, בוחנת בעיקר שתי קבוצות 

 של צעירים: 

בשנת  מאיירס ג'וינט מכון ברוקדיילידי -במחקר שנערך על –צעירים אשר אינם עובדים ואינם לומדים  א

, כלומר אינם עובדים NEETבישראל מוגדרים כצעירים במצב של  23-24-מבני ה %11, נמצא כי 2113

                                                        
 

.elufpeau e cfrreהתכנית היא זו אוכלוסייה בעבור האירופי האיחוד במדינות מופעלת אשר ביותר ההיקף רחבת התכנית 61
 -ה )מדד הגיל בקבוצת הצעירים מסך בתהליכי הכשרה ואינם אינם לומדים עובדים, שאינם הצעירים שיעור את להפחית מטרתה

TCCN )צעירי מיליון 7.1-מ יותר מצויים 2112 בשנת שבו למצב הגיעו האירופי האיחוד מדינות. לעיל TCCNeהמהווים ,23-15 בני 
 מספר. חודשים 12-מ יותר במשך מובטלים היו 21 לגיל שמתחת האיחוד מצעירי 21% כן כמו. זה גיל בטווח מהצעירים 12.3%

 מתאימים עבודה וללא כישורי ניסיון ללא להותירם העשויה תופעה, והולך גדל פעיל באופן תעסוקה מחפשים שאינם הצעירים
 .(הכנסת של והמידע המחקר (, מרכז2112)מאי  בישראל צעירים יניותמד סקירת מתוך) העבודה לשוק לחזור יחליטו כאשר

 .שם 62
 , חטיבתבעולם המפותחות במדינות ותעסוקה צעירים על ומבט בישראל צעירים תעסוקת קשות: ההתחלות כל (2111צור ) שי 63

 .12.3.2111 אפעל ברמת בכנס דברים ישראל, בנק המחקר
 מדינית. לכלכלה מאקרו , מרכזבישראל העבודה שוק וצורכי למבוגרים צועיתמק הכשרה( 2111נתנזון ) ד"ר רובי 64



 קידום עובדים בשכר נמוך  כלים
 

32 

 NEET, בישראל אחוזים גבוהים הרבה יותר של צעירים במצב OECD-על פי נתוני ה 65ואינם לומדים.

(, אולם נתונים אלו מתחשבים גם במשרתים בצבא מכלל האוכלוסייה הנמדדת 32%-ל 22%)בין 

  66דיוק שלהם.וקשה לדעת מה רמת ה

 

צעירים העובדים לאורך זמן בעבודות שאינן מקצועיות, ללא אופק תעסוקתי ועם סיכוי גבוה להיות  ב

 שאינה בעבודה עובדים אשר הצעירים מספר על מידע אין –עובדים עניים בשלב הקמת המשפחה 

 את פייןלא מנסה אשר בישראל סקר נערך נראה שטרם. תעסוקתי אופק וללא זמן לאורך מקצועית

 כשלב מקצועית לא/ זמנית בעבודה עובדים אשר צעירים לבין בינם אבחנה יצירת תוך, הללו הצעירים

 ייתכן. ממושך זמן כלל לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים לבין ובינם שלהם, לקריירה בדרך מעבר

 . של צעירים שאינם יציבים ואינם מתמידים בעבודה אוכלוסייה אותה שזו

 

 אופק ללא משרות בעיקר מוצאים העבודה לשוק הנכנסים צעירים כי ות בתכניות השונות, ניכרבפעיל

 נמוכה של השתלבות או העבודה בשוק להשתלבות מוטיבציה מיעוט של סגור במעגל לכן ונתונים תעסוקתי,

 משרד לש מעסיקים. סקרי חלילה וחוזר נמוכה למוטיבציה המוביל דבר, אופק ללא במשרות העבודה בשוק

באחוזים  הנמוך מינימום, שכר הוא הפנויות במשרות שמוצע שהשכר מצאוהאחרון בישראל  בעשור הכלכלה

 הקיימות, בתכניות מהצעירים גם זה מצב על אפשר ללמוד 67.ניכרים מהשכר הממוצע בכלל המשרות במשק

 המשתתפות בתכניות.  מהצעירות ובפרט

 כלוסייה זו יכוון בעיקר לשני תחומים:בשנים הקרובות פיתוח התכניות בתבת לאו

  חדש שנכנס לתכנית העבודה הרב תחום –פיתוח מודלים חדשים בתחום ההכשרה המקצועית-

 שנתית של תבת, והכוונה היא לעסוק בו באופן נרחב בפעילות התחום

 נים, מיפוי הביקוש לעובדים בדגש על ענפים עם פוטנציאל קידום ובחינת מסלולי קריירה בתחומים שו

 במטרה לייצר לצעירים אלו אופק התקדמות מקצועי וכלכלי.

 

לאורך שמונה שנות פעילותה פיתחה תבת תכניות בעבור אוכלוסיית הצעירים, ובפרט בעבור הצעירים בסיכון. 

תכניות אלו פותחו עם שותפים רבים ובראשם משרד הרווחה, ועסקו בפיתוח המסוגלות התעסוקתית של הפרט 

בודה ההולמת את יכולתו ואת צרכיו. התכנית המרכזית בתחום זה הייתה תכנית אפיקים, שמסיימת ובשילובו בע

יישובים. בחמש השנים הבאות תמקד  22-ידו ב-בימים אלו את שלבי ההטמעה במשרד הרווחה ומופעלת על

חומי תבת את הפיתוח בתכניות ההכשרה המקצועית ובמסלולי הקריירה כדי לסייע לצעירים להתקדם לת

 תעסוקה ולמקצועות עם אופק, שיאפשרו רווחה כלכלית להם ולמשפחות שיקימו בהמשך.

 

 

 

 

                                                        
 

 משאבים, מאפיינים: מוגבלויות בעלי וצעירים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים (2113ינסקי )'סטרבצ-כאהן ופאולה נאון דניז 65
 וינט מכון ברוקדייל.', מאיירס גבתעסוקה להשתלבות וחסמים

 .הכנסת של והמידע המחקר מרכז (,2112)מאי  בישראל יריםצע מדיניות סקירת 66
 חוקרי במסגרת יום עיון בפורום . הרצאההעבודה ושוק פנויות משרות לעובדים, הביקוש מעסיקים: ( סקר2113) אורנשטיין מיכאל 67

  .2.11.2113-ב הכלכלה, שנערך משרד, וכלכלה מחקר מינהל
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 תכניות ממשיכות

: לאחר השלמת ההעברה של התכנית והטמעתה במשרד הרווחה, תמשיך תבת לתמוך אפיקים 1

 במשרד בהדרכת הצוות לגבי מודל העבודה ולגבי המערכים שפותחו בתכנית.

ת נמצאת בשלבי הפיילוט הראשונים, בשיתוף פעולה עם הקרן למפעלים : התכנימשלבת אפיקים 2

מיוחדים בביטוח לאומי ועם משרד הרווחה, אגף תקון. ניתן ללמוד כבר בשלב מוקדם זה בפעילות על 

מורכבות החסמים באוכלוסייה זו של קצה הרצף בצעירים בסיכון, ועל הקושי הרב בהגעה 

, כמו גם מוגבלותה בין אוכלוסייה זו לאוכלוסיות של אנשים עם לאוכלוסייה. אפשר לזהות את ההשק

פוטנציאל לשיתוף פעולה עם שירות התעסוקה באשר לאוכלוסיית הצעירים בסיכון שמקבלים שירות 

בלשכות. הכוונה היא להתאים את המודל שפותח לאפיון האוכלוסייה המתגבש ולמסוגלות 

 התעסוקתית שלה, כפי שהם מזוהים עד כה.

: מהתכנית ניכר שיפור ליניארי בתוצאות הן בירידה בחזרה משוחררים אסירים בתעסוקה תמדהה 3

לכלא הן בשילוב בתעסוקה במהלך ארבע שנות פעילותה, אולם עדיין מדובר במספר קטן מדי של 

משתתפים שלא מאפשר את בחינת ישימותה והטמעתה בהיקפים גדולים. על כן הוחלט ביחד עם 

ר, עם המשרד לביטחון פנים ועם הרשות לשיקום האסיר, להרחיב את התכנית גם שירות בתי הסוה

לצפון הארץ ולהאריך את תקופת הפיילוט לשנתיים נוספות, שבמהלכן ייבחן אופק ההטמעה 

המשותף בתכנית זו. ניכר כי העיקרון של רצף הטיפול והשיקום מבית הסוהר ליציאה לקהילה, כפי 

 י ומשמעותי בקידום אוכלוסייה זו. שהוגדר בתכנית, הוא קריט

תכנית סטרייב, תכנית מרכזית שפעלה מהקמת תבת לקידום תעסוקתי של אוכלוסיית הצעירים, משנה  2

: פיתוח בתשתיות תעסוקה" סטרייב מסלוליאת הדגש של פעילותה ומתמקדת בפיתוח ובהפצה של "

כות התעסוקה של שירות בשיתוף עם תשתיות התעסוקה השונות, ובראשן לש מסלולי סטרייב

התעסוקה. לתכנית נוספו אוכלוסיות נוספות לצד אוכלוסיית הצעירים, על פי המיקוד של המרכזים 

 השונים
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 עובדים בשכר נמוךקידום 
 

 רקע כללי

ת בעלות של אוכלוסיו קידום תעסוקתיללשילוב וושיטות עבודה חזון תבת היה לפתח מודלים מאז ומתמיד 

 אתגר קיים בתעסוקה, ייחודיות אוכלוסיות ולשלב להמשיך האתגר לצד. שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה

, ופיתוח אופק תעסוקתי עובדיםידי פיתוח מענים לאנשים -פחות: סיוע בחילוץ משפחות מעוני על לא משמעותי

 .הכישורים הטמונים בהםאת יאל ושאינם ממצים את הפוטנצ ,עובדים בעלי כושר השתכרות נמוךלאנשים 

גם במקביל כיום(, יש  74%נמצא במגמת עלייה )עומד על  בישראל, אף ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה

אלף עובדים בגיל  551, 2111נכון לשנת  68(.%42עלייה במספר המשפחות העובדות שבכל זאת נשארות עניות )

משמעות  ;69,אלף בעלי השכלה עד תעודת בגרות 351-כ ( השתכרו עד שכר מינימום, מתוכם25-42העבודה )

הדבר שכרבע מהעובדים במדינת ישראל מרוויחים שכר מינימום ומטה. נוסף על כך בשנים האחרונות חלה 

 ירידה במוביליות של העשירונים הנמוכים, כמו גם הידרדרות של העשירונים האמצעיים לעבר התחתונים.

 הוא בישראל הפריון העבודה, ואכן בשוק הפריון על גם היתר בין פיעמש מתאימה והשכלה הכשרה היעדר

לשעת עבודה לעומת  DCEOe(33.3$-פריון העבודה בישראל נמוך מהפריון במדינות ה מהנמוכים בעולם:

לשעת עבודה לעומת  33.7$ –, נמוך מזה שנמדד בשנה קודמת 2112-כפי שנמדד ב(. יתרה מזאת, הפריון 22.4$

 32מבין  24מקום  – eDCEO-הודה. בעקבות כך, מוקמה ישראל במקום נמוך בדירוג הפריון של לשעת עב 32$

  מדינות הארגון.

כדי להגדיל את הפריון,  70הפריון הנמוך הוא תוצאה של גורמים אחדים, והמחסור בהון אנושי הוא רק אחד מהם.

את הדעת היא העובדים בחלקיות  תופעה נוספת שיש לתת עליה יש להשקיע הן בתשתית הן בהון האנושי.

איש העובדים  215,111-ברוקדייל, נמצא כי מבין כמכון  ג'וינט ידי מאיירס-משרה שלא מרצון. בניתוח שנערך על

עובדים במשרה  111,111-( מעוניינים להגדיל את היקף משרתם; כלומר כ34,111בחלקיות משרה, כרבע )

 71חלקית שלא מרצון.

גים לעיל היא כי יש צורך להשקיע מאמצים לא רק בשילוב אוכלוסיות ייחודיות בשוק המסקנה מהנתונים המוצ

התעסוקה, אלא גם בקידומן. החשש הוא שאף שיותר אנשים מאוכלוסיות ייחודיות נכנסים לשוק העבודה, הם 

יה בעיה לאומית המאופיינת במגמת עלי ימשיכו להיכנס לחלק התחתון של התפלגות ההכנסות ובכך מסתמנת

 של עובדים בשכר נמוך. 

 ,פנים: בהתבוננות ברמת המיקרו כמהלהשקעה בפיתוח מודלים וכלים לקידום עובדים בשכר נמוך אם כך, 

להתפתח מקצועית וכלכלית. יכולת זו משפיעה על והפן המרכזי הינו יכולת הפרט להתפרנס בכבוד לאורך חייו 

 ן הכללית.ותורמת לרמת הפריו ,כלכלית של המשק-מקרוהרמה ה

המתמידים בעבודתם אך הינם בעלי כושר קידום עובדים פיילוט לתבת תכנית  תחתמפ 2112החל משנת 

אינם ממצים את ותם עובדים בשכר נמוך, אשר לפתח כלים ושיטות עבודה לא. מטרת התכנית נמוךהשתכרות 

פיתוח מודל עבודה צתי, כלים לליווי תעסוקתי אישי/קבו: באמצעות הפוטנציאל והכישורים הטמונים בהם

 .פיתוח סולמות קריירהוכן  מנטורים מתנדביםומערך של 

                                                        
 

 .העבודה שוק פרק, ישראל בנק דוח לפי 68
 .ס"הלמ של ההכנסות סקר לנתוני וינט מכון ברוקדייל'מאיירס ג של ניתוח לפי 69
אתר המכון  ,2113חוברת הכנה לכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה  ,מעידוד תעסוקה לעידוד פריון( 2113) מישל ,סטרבצ'ינסקי 70

 .הישראלי לדמוקרטיה
 וינט מכון ברוקדייל", המופיע במסמך זה.'גמאיירס  – עתיד, הווה, עבר: נתונים ניתוחמתוך הנספח " 71
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בחינת תכניות דומות לאחר ו 72מודל ההפעלה של תכנית קידום בתבת נבנה לאחר סקירת ספרות מקיפה

 במטרה לספק למשתתפים את ההתערבות שתסייע להם להתקדם בשוק העבודה. תכנית ,המופעלות בעולם

רשומים במערכת שותיקים וחדשים בתכניות תבת, ) הינה תכנית רוחב אשר פונה למשתתפים פיילוט קידום

 , אשר מוינו ונמצאו כבעלי בשלות ומוטיבציה לקידום.25-21בני המתמידים בעבודתם,  המידע(

תעסוקתי הנמדד בין שתי נקודות זמן, לפי ארבעה ממדים: שיפור  במסגרת התכנית הוגדר הקידום כשיפור

)הרחבת היקף משרה; עלייה בשכר; שיפור בתנאים הסוציאליים(, התפתחות מקצועית )מעבר לתפקיד  כלכלי

מקצועי יותר; הרחבת תחומי אחריות(, שיפור בתנאי העבודה )מעבר לעבודה עם אופק תעסוקתי; מעבר 

מידת יבי )להעסקה ישירה; מעבר לשעות עבודה נוחות יותר( ושיפור בהיבט הסובייקט מהעסקה כעובד קבלן

שיפור הביטחון ה; שכר, אפיקי הקידום ותנאי העבוד, שביעות הרצון מניצול הכישורים האישיים, יחסי עבודה

 (.התעסוקתי

אשת תכנית משתתפים ממגוון אוכלוסיות ותכניות )יוצאות אתיופיה מ 121 לוט קידום כוללתיכיום, תכנית פי

, חרדים מתכנית תעסוקה צעירים מתכנית רשות מקדמתחיל, צעירים חסרי עורף משפחתי מתכנית סטרייב, 

ומציגה  ,ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס גמחקר מלווה של במפתח ובדואים מתכנית ריאן דרום(. התכנית מלווה 

 םמשתתפיהמ 92% ,הכשרה מקצועיתל( יצאו ללימודים/ 21%) משתתפי הפיילוט 22 ביניים יפות עד כה: תוצאות

התקדמו מבחינה מקצועית/ תנאי  92%-ו בשכר החודשי( 01%-של למעלה מ עלייה) תהתקדמו מבחינה כלכלי

 עבודה.

ממגוון אוכלוסיות ותכניות. בשלב  משתתפים נוספים 921-הכולל גיוס של כ ,במקביל החל שלב ב של הפיילוט

 מחקר משותפים.ללניסוי וולצאת לבנות את השותפות עם הביטוח הלאומי השאיפה היא הבא 

 

 של התחוםהעל  מטרת

לשם  ,לקידום תעסוקתי בממשלה, בעסקים ובתכניות תעסוקה בשדה העשייה הטמעת הכלים ושיטות העבודה

 וצמיחה כלכלית במשק. עובדים בשכר נמוך קידום תעסוקתי של

 

 יעדים וכיווני פעולה

עניים וכלים קידום תעסוקתי, עובדים של בעקבות צוות החשיבה האסטרטגי שהוקם בתבת לבחינת סוגיות 

 תובנות ובעקבותיהן המלצות אופרטיביות לפעילות התחום בשנים הבאות: כמהגובשו  ,יםיפיננס

 הקריטריוניםצורך בדיוק ו "עובדים בשכר נמוך מתמשך"הגדרת אוכלוסיית היעד כצורך ב 

 ולא של אוכלוסייה זו או אחרת בלבדזיהוי עובדים בשכר נמוך כבעיה לאומית , 

 נהל מחקר ותכנון ימתכנית חדשה עם  – תמן במחקר וניסוי עם הביטוח הלאומימס שיתוף פעולה

 והקרן למפעלים מיוחדים

  ריבוי כליםכלול קידום לתכנית  כי עלחידוד 

 שניתן להציע במרכזי התעסוקה תומכי קידום אוריינות פיננסית ומיצוי זכויות ככלים 

  קידוםלם להתפתחות מקצועית ולימודי בעבור קרן חיסכון לעובדים ענייםצורך בפיתוח 

 קרן לעידוד השקעות הון אנושי"צורך ב" 

  צורך בהכשרות המאפשרות שילוב עבודה ולימודים 

                                                        
 

 , תבת.סקירת ספרות –מודלים וניסיון מהעולם  התמדה וקידום בתכניות תעסוקה:( 2111גל זוהר ורונה משיח ) 72
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 /אי מוביליות מתוך הקובץ המנהלי של הביטוח הלאומי בקשה לניתוח רגרסיה של מוביליות 

  גי האוצר וביטוח נצי קצב,-יונתן בשכר נמוך בהובלת דקלהבחינת ההצעה של קרן חיסכון לעובדים

 הקרן למפעלים מיוחדים ויציאה לפיילוט. – לאומי

 

לפי ניתוח ההתפלגויות  73,אומדן האוכלוסייה להתערבות בנושא קידום תעסוקתי של "עובדים בשכר נמוך"

 ( בגילי222,222שכירים ) 211,111-בישראל כנהל מחקר ותכנון בביטוח הלאומי: יתבת באדיבות מ בעבור שנערך

 211,111-מתוכם כ, ₪ 2,511-ל ₪ 2,111" ומשתכרים בין העונים להגדרה של "עובדים בשכר נמוך 22-91

 74.החודשים האחרונים 92חודשים מתוך  02( מתמידים בעבודתם 222,212)

לפיכך, לצד  להגיע לתוצאות של קידום תעסוקתי עם עובדים בשכר נמוך יש צורך בריבוי כלים. כדי ,כאמור

 כמהושיטות העבודה ב בפיתוח הידע יושם דגשמחקר, בשנים הבאותבם ביטוח לאומי בניסוי ובניית השותפות ע

 תחומים נוספים:

ויציאה לפיילוט המשלב משתתפי תכניות, עובדים חדשים ועובדים בשכר נמוך  פיתוח סולמות קריירה 1

ם של בשותפות עם העסקים, האגף להכשרות מקצועיות, מנהלת קשרי המעסיקי – מטעם הארגון

 בהתאם לצורך ,נטיים נוספיםוותבת וגורמים רל

קיימא, בשותפות עם העסקים, לטובת חניכה של -בר פיתוח מודל העבודה ומערך מנטורים מתנדבים 2

מחלקת ההתנדבות עם בחינת שותפות עם מיזם ההתנדבות הארצי ו ;משתתפים בתהליכי קידום

 בג'וינט )בהובלת רונית בר(

 י זכויותפיתוח הידע בנושא מיצו 2

, בשותפות עם מנהלת תכנית כלים אורייניות פיננסיתאיסוף וגיבוש הידע והגופים המומחים בנושא  2

 םיפיננסי

 ."סל משפחתי לקידום" בעבור מיפוי הידע הקיים והגדרת הקריטריונים לצד פיתוח מנגנון זכאות 5

 

 

                                                        
 

צוות חשיבה אסטרטגי שהובילה תבת, בהשתתפות נציגים ממינהל -הקריטריונים של "עובדים בשכר נמוך" כפי שגובשו בתת 73
, )לגילים הצעירים ייערך אפיון 25-21וינט מכון ברוקדייל הם )לא סופי( גילי 'בביטוח לאומי, רשות המיסים ומאיירס ג מחקר ותכנון

חודשי של הפרט הוא עד השכר האחרונים, ה 22חודשים מתוך  12של האוכלוסיות הזקוקות להתערבות(, עובדים ומתמידים לפחות 
 .הזוג הוא עד פעמיים השכר הממוצע במשקהשכר של שני בני , ומשכר המינימום 111%

 .2112ידי אסתר טולדנו וד"ר דניאל גוטליב ממינהל מחקר ותכנון בביטוח לאומי ביולי -לפי ניתוח התפלגויות שנערך על 74
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 : התחום פריסת יעדי פעילות

 על פני יעדי זמן פירוט הפעולות המרכזיות פעולות מרכזיות
 

 הערות כלליות
 

 9102 9102 9102 9102 9102  

תכניות 
 ממשיכות

בחינת והפעלה   פיילוט קידום
 אפשרויות הטמעה

הרחבת התכנית לעוד 
 יישובים 11

התחלת תהליך 
 ההטמעה

הטמעת התכנית תלויה באישור  ליווי הטמעה העברה לממשלה
 השותף המרכזי

התנדבות עובדים 
כמנטורים 
 בתעסוקה

בחינת ופיתוח 
יתרונות וחסרונות 

 להטמעה

הפעלה והרחבת 
 111הפעילות עם 

 מתנדבים נוספים

המשך הפעלה/ התחלת 
תהליך הטמעה )בהתאם 

 להחלטה(

המשך הפעלה/ 
העברה לגוף 

 המטמיע

המשך 
הפעלה/ ליווי 

 הטמעה

הפעלה: קשרי  שיקולים להטמעה/
מנטורינג לקשרי מעסיקים  הגומלין בין

 התנדבות –מנטורינג לג'וינט  כמו גם
פיתוח ויציאה  סולמות קריירה

 לפיילוט עם מעסיק
והרחבת  הפעלה

הפעילות עם 
 מעסיקים נוספים

כתיבת תדריך ו
 הפעלה

 הפעלה
 תחילת תהליך ההטמעה

העברה לגוף 
 המטמיע

הטמעת התכנית תלויה באישור  ליווי הטמעה
 השותף המרכזי

בדיקת היתכנות  סל משפחתי
 בת התכניתוכתי

הרחבה לתכניות  הפעלה פיתוח ויציאה לפיילוט
 מקור נוספות

תחילת תהליך 
 ההטמעה

התכנית בהובלת תחום קידום בשלב 
 ראשון בשיתוף עם תחום חרדים

 יעדי פיתוח
 זכויות מיצוי

 

 כתיבת) ידע פיתוח

 (וסילבוס תדריך

 הפעלה
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 כלים פיננסיים תומכי תעסוקה

 
 ן לעובדים עם שכר נמוך לאורך זמןתכנית חיסכו

 הנחות יסוד והרקע לתכנית:

שוק העבודה בעשורים האחרונים מתאפיין בדינאמיות גבוהה, בחדירה של טכנולוגיות חדשות בקצב מהיר 

ובהתיישנות של כישורי עובדים. אופי זה של שוק העבודה מצריך עדכון מתמיד של כישורי העובדים כדי לשמר 

ות פרודוקטיביים ותחרותיים ולהתקדם בשוק העבודה. לעתים קרובות עובדים המחזיקים את יכולתם להי

במשלחי יד המוגדרים כ"בלתי מקצועיים", או חלק ניכר מהעובדים במקצועות המוגדרים "שירותים ומכירות", 

 אינם שייכים למעגל הזוכה לאפשרויות שונות לעדכון כישורים.

מהעובדים בישראל מוגדרים  4%מרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי נתונים עדכניים שפרסמה הלשכה ה

-יש לציין כי לחלק מ 75עובדים בעבודות המוגדרות כשירותים ומכירות. %21-כעובדים בלתי מקצועיים, ועוד כ

אלף עובדים נוספים, המוגדרים כעובדים מקצועיים, גם אין תמיד האפשרות לעדכן את כישוריהם  511

 ד כישורים שאינם ספציפיים למקום העבודה.המקצועיים, ובמיוח

מכלל משרות השכירים במשק היו הפרשות לקרן השתלמות. אחוז נמוך של בעלי  32.4%-ל 2114בשנת 

ברחבי  76(.%11( וחקלאות )%11.5(, בינוי )%3.5הפרשות לקרן השתלמות נמצא בענף שירותי אירוח ואוכל )

ם" הניבה תכניות שונות, שהמשותף להן הוא סיוע ממשלתי העולם, ההכרה בהכרח "לתת חכות ולא רק דגי

  77לתכניות חיסכון המיועדות לעובדים עניים:

ובמסגרתה ממשלות וגם  ,OOPeOclpvplu oelrvrolAarcfe nnlucfrבארה"ב קיימת תכנית החיסכון קרויה 

חסך העובד. תקנון הקרן קרנות מפקידות בחשבון חיסכון אישי בין דולר אחד לשלושה דולרים בגין כל דולר ש

קובע שאחרי כמה שנות חיסכון, הסכום הנצבר יכול לשמש רק להשקעה בתשתית אישית המסייעת ליציאה 

מעוני: דיור, הכשרה והשכלה, פתיחת עסק וכיוצא בזאת. בנוסף לכך נדרשים החוסכים לעבור הכשרות בתחום 

שהם עתידים להשקיע לצרכים השונים בתקופת  הכלכלי, כולל ניהול נכון של תקציב משק הבית ושל הכספים

החיסכון. מהמחקר המלווה עולה כי המשתתפים מצליחים לחסוך משום שהם לומדים לצרוך מזון, פנאי ושאר 

 הוצאות שוטפות בצורה נבונה יותר.

במאמרם "בשביל כבוד צריך גם לחסוך" מציינים החוקרים כי ממצאים אמפיריים מצביעים על כך שהחוסכים 

מאושרים יותר, פעילים יותר בקהילותיהם וילדיהם משפרים את הישגיהם בבתי הספר. תכנון וחיסכון לצבירת 

. ממחקרים נוספים בתחום עולה 78נכסים, אף אם הם צנועים, מסייע בפריצת מעגל העוני והעברתו מדור לדור

ת, משפחה יציבה ומוביליות כי סיום של לימודים גבוהים משויך להחזקה רבה יותר של נכסים, פחות חובו

כמו כן מדווח במחקר שחיסכון וצבירת נכס משנים את הגישה  79דורית גבוהה יותר.-חברתית וכלכלית בין

ללימודים ומייצרים הצלחה גדולה יותר בלימודים; הסטודנטים שחסכו ללימודים בתכניות החיסכון מוקירים את 

 מאמץ האקדמי ולשיפור ביצועים.ערך הלימודים, והדבר עורר בהם מוטיבציה רבה ל

                                                        
 

 ,למ"ס.2111. נתוני סקר כוח אדם 9100שראל במספרים, י 75
יות והטבות נלוות של השכר בסיס נתונים מזווג, מדגם מדדי הפרשות סוציאל( 2112)זנטי סיגל, גינת איילה ואבוגנים מיכל  76

 יירות טכניים, למ"ס.נסדרת , 9112 ,תעסוקה ושכר עם קובץ מס הכנסה משרות שכיר
  .לחסוך גם בשביל כבוד צריך ,יקותיאל צבע ומיכל גרינשטיין וייס 77
 שם. 78

79eMichal Grinstein Weiss, Michael Sherraden,William G. Gal, William M. Rohe, Mark Schreiner, Clinton. 

Key Long-term effects of Individual Development Accounts on postsecondaryeducation: Follow-up evi-

dence from a randomize experiment. 
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מדינות ברחבי ארה"ב, כחלק מתכנית הרווחה המקומית,  31-תכניות מסוג זה ביותר מ 1,111-כיום פועלות כ

משתתפים. נמצא כי משתתפים עניים מסוגלים בהחלט לחסוך במסגרת תהליך  15,111-ולוקחים בהן חלק כ

 חשו שביטחונם הכלכלי ומידת שליטתם בחייהם גדלו.דיווחו כי  45%-מלווה בתמיכה מקצועית; וקרוב ל

 

 צרכים:

  ,פיתוח מודל ישראלי של תכנית חיסכון בעבור עובדים בשכר מתמשך נמוך, שבה יהיו שותפים העובד עצמו
 פילנתרופיה, הממשלה ומעסיקים

 .הכספים ייועדו למימון המחיה בתקופת הלימודים, ואולי אף למימון חלק מהלימודים עצמם 

 סגרת ההשתתפות בתכנית ילמד המשתתף לחסוך, להתנהל כלכלית נכון יותר ולדעת לתכנן לטווח במ
 רחוק

 ביצוע סקירת ספרות מקיפה שתספק תובנות באשר למודל הרצוי ביותר 

  מיקוד אוכלוסיית היעד הרלוונטית 

 הבניית מודל כלכלי מיטבי וישים 

 .איתור שותפים פוטנציאליים לתכנית 
 

 ד:היע אוכלוסיית

תמוקד יותר בהמשך; התכנית תפנה לעובדים בשכר נמוך מתמשך אשר ללא התערבות לא יוכלו לשפר את 

 .מצבם ויהפכו לעובדים עניים

 

 העל: מטרת

הבניית מודל כלכלי לחיסכון לעובדים בשכר נמוך, אשר יסייע לאותם עובדים לקדם את עצמם מבחינה 

 עגל העוני.מקצועית, לבנות עתיד נכון יותר ולהתרחק ממ

 

 :דגשים וכיווני פעולה

תכנית אשר תיתן מענה למשתתפי תכניות תבת אשר מועסקים בשכר נמוך  2115תבת תפתח החל משנת 

מתמשך, שללא התערבות חיצונית לא יוכלו לקדם עצמם ויהפכו לעובדים עניים. התכנית תסייע בבניית מודל 

 .את הליווי לטובת החיסכון ולטובת לימודים מקדמי קריירהנכון לחיסכון בעבור הפרט, וכן תיתן את התמיכה ו

תתמקד באיסוף מידע באשר לתכניות שנעשו בעולם ובהסקת מסקנות באשר לאוכלוסיית היעד  2115שנת 

התכנית תכלול מרכיבים של חיסכון, אוריינות  הרלוונטית לתכנית בארץ; לאחר מכן ייבנה מודל מתאים לישראל.

.ים שיעלו מתוך תהליך הלמידהפיננסית וכלים נוספ
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 מודלים בהכשרה מקצועיתפיתוח 
 

 רקע כללי

 הצורך בתגבור ההכשרה המקצועית בישראל

ידי גורמים שונים במטרה להציע -נושא פיתוח ההכשרות המקצועיות בישראל נבדק בשנים האחרונות על

מצוין הצורך בהרחבת  2113-2117שנים פתרונות לייעול מערך ההכשרות. בניירות עמדה שנכתבו בנושא ב

על הכשרה מקצועית בישראל,  OECD-ארגון ה כך גם בדוח של 80ההשקעה בהכשרות מקצועיות בישראל;

  2112.81שפורסם באפריל 

גם בדוח הוועדה למלחמה בעוני, בראשות מר אלי אלאלוף, מצוין הצורך בהרחבת ההכשרה המקצועית 

 הכשרה קידום תכניות של אפשרות לבחון יש, דל חניכות בפרט: "בפרטבישראל בכלל ובהוספת הכשרה במו

 לאפשר בכוחן יש, לדרישות המעסיק מחוברות על היותן נוסף אשר, (Apprenticeship)חניכות  רכיב הכוללות

הדוח אף נוקב בסכום ההשקעה הממשלתית  82ההכשרה. במהלך ניסיון לצבור המקצועית בהכשרה למשתתף

 . ₪מיליון  121 –לשיטתו  הדרושה לשם כך,

-מקובל במדינות הלבין הפער בין ההשקעה בהכשרה מקצועית בישראל ה יש הסכמה לגביכל המקורות ב

OECD םהבהשקעה ההפרש  משמעות הכספית שלה 71.83: עד 1:3.5סדר גודל של , פער שהיקפו עומד על 

 .₪מיליון  351-ל ₪מיליון  151סכומים הנעים בין 

מסר שר הכלכלה מר נפתלי בנט את תגובתו, ואמר: "על מנת להתמודד עם האתגרים  עם פרסום הדוח

וההמלצות לשיפור ]שהומלצו בדוח[, נפעל לחזק את מערכת ההכשרה המקצועית ולתקצב אותה כך שתספק 

מענה טוב יותר לאתגרים הכלכליים של ישראל, באמצעות הכשרת כוח אדם איכותי ונדרש. אנו מגבשים בימים 

 84ו ממש הצעה להגדלה תקציבית משמעותית לקידום ההכשרה המקצועית בישראל."אל

כיוון זה של משרד הכלכלה, המדגיש את חשיבות ההרחבה והפיתוח של ההכשרה המקצועית בישראל, נידון 

גם במסגרת ועדת ההיגוי של תבת; בוועדה המליצו נציגי משרדי הכלכלה והאוצר לבחון פיתוח מודלים 

 . 2117-2115תחום ההכשרה המקצועית לקראת תכניות העבודה לשנים חדשניים ב

הצורך בחשיבה על נושא ההכשרות המקצועיות עלה גם מתוך תכניות תבת השונות, במיוחד בתכניות הקידום. 

נמצא כי עובדים רבים ששולבו בעולם העבודה במסגרת תכניות תבת הם עובדים בשכר נמוך, שלא מצליחים 

העוני. לגבי חלק גדול מהעובדים, שעובדים בעבודות בלתי מקצועיות, הכשרה מקצועית תהיה  לפרוץ את מעגל

 המסלול לקידום וליציאה מהעוני.

                                                        
 

נה כוללת והמלצות בחי –הכשרה מקצועית למבוגרים ( 2117)חברת עדליא המסמכים שהצעה זו מסתמכת עליהם הם:  80
 , מרכזבישראל העבודה שוק וצורכי למבוגרים מקצועית הכשרה( 2111נתנזון ) ; ד"ר רובימנכ"ל משרד התמ"תמוגש ל ,למדיניות

הקואליציה  (,2112) בדגש על האוכלוסיות בגילאי הביניים ונשים – ידום הכשרה מקצועית בישראלקמדינית;  לכלכלה מאקרו
/ מאיירס פרק ה: שוק העבודה – 9109דוח בנק ישראל לשנת ; ח עבודה רב גילי ומרכז מהותוום לקידום כלהכשרה מקצועית, הפור

: שוק העבודה (OECD)התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח ( 2112וינט מכון ברוקדייל )'ג
 משרד התמ"ת.  ,ישראל –והמדיניות החברתית 

81 OECD (2014) OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Skills Beyond School Review of 

Israel.e 
 (, מוגש לח"כ מאיר כהן, שר הרווחה.23.4.2112)דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל  82
גבריאל מימון, מנכ"ל  , מוגש לרו"חבחינה כוללת והמלצות למדיניות –הכשרות יום )קצרות( מתוקצבות ( 2117חברת עדליא ) 83

. המדידה המדויקת תלויה בהגדרה של תכנית ההתערבות, באיזו מידה מדובר בתכניות לשילוב בשוק 2משרד התמ"ת, עמוד 
 העבודה ו/ או ברכישת "כישורים רכים" ו/ או בהכשרה שהסמכה בצדה. 

84 6948A8587CEF.htm-A26A-45D5-8FB3-www.moit.gov.il/NR/exeres/B7310F1F 

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/B7310F1F-8FB3-45D5-A26A-6948A8587CEF.htm


 מודלים בהכשרה מקצועית כלים

114 

לאור ההמלצות האלה, הוחלט לפתח מודלים חדשניים בהכשרה מקצועית. מודלים שיפותחו בתבת ויימצאו 

 גף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה.יישום ויעילים, ישולבו בעתיד במערך הפעולות במסגרת הא-בני

החל תהליך בחינה, בשיתוף עם נציגי משרד הכלכלה ונציגי תכניות שונות בתבת, במטרה לתכנן  2112בשנת 

כבסיס לפיתוח תכנית  Apprenticeshipהתערבות אפשרית חדשה בתחום זה. בהמשך התהליך נבחר מודל 

ת למבוגרים, הנהוג בהכשרות מקצועיות ברחבי העולם; , שבמרכזה פרויקט חניכו2114-2115פיילוט בשנים 

 התהליך נעשה בשיתוף עם האגף להכשרות מקצועיות במשרד הכלכלה. 

פיתוח התכנית יאפשר לבצע את ההתאמות הנדרשות בשיטות הנהוגות בהכשרה מקצועית מסוג זה בעולם, 

שרד הכלכלה הצורך בפיתוחים כדי שיתאימו לשוק העבודה הישראלי. בהמשך הפעילות ייבחן יחד עם מ

 נוספים בתחום זה.

 

 מודלים קיימים 

בדוח מוזכרים גם בתי הספר  85מצוין מגוון ההכשרות המקצועיות הקיים בישראל. OECD-בדוח של ה

להנדסאים, המכללות והאוניברסיטאות. בתחום ההכשרה המקצועית שאינה אקדמית, רוב ההכשרה 

האגף להכשרה מקצועית. משרדי ממשלה נוספים, כגון משרד  – המקצועית היא בסמכות משרד הכלכלה

 התיירות, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, עוסקים בהכשרה מקצועית בענפים הנוגעים לתחום אחריותם.

 במסגרת האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה פועלים כמה מודלים:

 ללמוד במסלולים ה"אקדמיים". הכשרה מקצועית לנוער כאלטרנטיבה בעבור אלו שאינם מסוגלים 

  בעיקר  –קורסים מתקציב המשרד אשר פועלים במרכזי הכשרה של המשרד או במכללות בפיקוח

 לאוכלוסייה של מובטלים.

  ידי מכללות פרטיות -הכשרות מקצועיות המבוצעות על –קורסים "עסקיים" של הכשרות מקצועיות

כלכלה. ההשתתפות בהכשרות אלה אינה ממומנת ידי האגף להכשרה מקצועית במשרד ה-ומפוקחות על

ידי משרד הכלכלה. מסיימי ההכשרה נבחנים -ידי גורם ממשלתי, למעט במודל השוברים המופעל על-על

 ידי האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה.-ומוסמכים על

  ידי האגף -כלי מימוני להשתתפות בהכשרות מקצועיות, המופעל על –מודל השוברים להכשרות מקצועיות

להכשרת מקצועית במשרד הכלכלה. כלי השוברים מופעל בעבור אוכלוסיות שהוגדרו כאוכלוסיות יעד 

של המשרד, כגון דורשי עבודה בשירות התעסוקה, נשים ערביות וגברים חרדים. המימון בשובר מועבר 

 באופן מדורג ובהתאם ליישום אבני הדרך שהוגדרו.

 41%-44%כאשר המפעל מתחייב לדאוג להשמה של  –במפעל"  הכשרות מקצועיות במודל "כיתה 

מהתלמידים )במפעל עצמו ובמפעלים אחרים(. למפעל שמתקיימת בו ההכשרה יש השפעה מסוימת על 

תכנית הלימודים, אולם ככלל, תכנית הלימודים, הבחינות וההסמכות במודל זה הן התכניות הנלמדות גם 

  במרכזי ההכשרה ובמכללות הרגילות.

 

 צרכים 

הצורך בפיתוח מודלים נוספים מעבר לכלים הקיימים כיום להכשרות מקצועית בישראל, נובע מכמה כיוונים 

 המשלימים זה את זה:

                                                        
 

85eOECD (2014) OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Skills Beyond School Review 

of Israel, 16-19. 
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 הצורך של עובדים באופק תעסוקתי

עובדים רבים מועסקים כיום בעבודות המוגדרות בישראל כ"לא מקצועיות". בעבור עובדים אלו, הכשרה 

לק ממסלולי הקידום ופיתוח הקריירה והיא מנוף ליציאה מעוני. באמצעות פיתוח מודלים של מקצועית הינה ח

הכשרה מקצועית המבוססים על סולמות קריירה בענפים שונים, והפעלתם בשיתוף פעולה עם מעסיקים 

ת רלוונטיים, ניתן לקדם עובדים "חסרי אופק תעסוקתי", העובדים כיום בשכר מינימום, לעבודה מקצועי

 שתאפשר גם התקדמות מדורגת בשכר.

 

 הצורך של המעסיקים בעובדים מיומנים

  בישראל, כמו במדינות מערביות רבות אחרות, קיים פער גדל והולך בין צורכי המשק והחברה למאפיינים

 NEET= not in)של הצעירים הנכנסים לשוק העבודה. המושג של צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים 

employment education or training)  אחוז הצעירים בני  2113מבטא אתגר זה בבהירות. בסוף שנת

רוב מדינות אירופה  86מיליון איש. 12, שהם %15.2באירופה שלא עבדו ולא למדו עמד על  15-23

מחקרים רבים  87משתתפות בתכנית של האיחוד האירופי שמטרתה לצמצם מספר זה בעשור הנוכחי.

ורך בפיתוח מערכת מקיפה שתסייע למעבר מעולם החינוך וההשכלה לשוק העבודה מצביעים על הצ

(Transition from School to Work ,)  והכשרה מקצועית מהווה מרכיב נכבד בתהליך הזה. אוכלוסיית

היעד של התהליך הם צעירים בעלי השכלה נמוכה, צעירים בעלי השכלה אקדמית ללא מקצוע וצעירים 

, נמצא כי ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס גידי -דות מזדמנות. גם בישראל, במחקר שנעשה עלהעובדים בעבו

 הכשרה מיעוטי שהם עובדים 33,111-כ ועוד לומדים, ואינם עובדים שאינם 23-14צעירים בני  51,111-יש כ

 חסרי"כ גם עצמם מגדירים השכלה ללא העובדים מאלה כשליש(. פחות או לימוד שנות 12עם ) והשכלה

 88"מקצועית. הכשרה כל

  בישראל קיים צורך במענים נוספים להכשרות מקצועיות המותאמות לצורכי המעסיקים, לצד כלי ה"כיתה

מפעלית" הקיימים. חלק מהמעסיקים הגדולים מכשירים את העובדים -במפעל" וה"הכשרה התוך

ות כלכלית לממן הכשרות מסוג החדשים בעצמם ועל חשבונם, אולם למעסיקים בינוניים וקטנים אין אפשר

 זה; כמו כן כמויות העובדים שהם מגייסים מצומצמות ואינן מאפשרות הכשרה. 

 

 הצורך של המשק בשיפור פריון העבודה 

נושא פריון העבודה בישראל עלה לאחרונה לדיון מעל כמה במות; מוסכם שהשקעה בשיפור ההון האנושי היא 

 העבודה.  אחד הכלים המסייעים לשיפור פריון

 

 מה היקף הבעיות?

 הצורך של עובדים באופק תעסוקתי ובקידום א

                                                        
 

www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/youth.htme מתוך: 86

training-or-education-entemploym-in-not-people-young-http://epthinktank.eu/2013/12/18/neets/. 
87eYouth Employment Initiative. 
צעירים בישראל שאינם עובדים  (2112) קונסטנטינוב וצ'סלבו הדר עלסיקרון, י-ואזן יאתסטרבצ'ינסקי, ל-כאהן אולהנאון, פ ניזד 88

 יל.וינט מכון ברוקדי', מאיירס גמשאבים, חסמים וצרכים –השתלבות בתעסוקה  ואינם לומדים:

http://www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/youth.htm
http://epthinktank.eu/2013/12/18/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training/
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רוב המשרות המוצעות הן משרות  89עובדים במשק הישראלי. 51,111-71,111-בכל זמן נתון יש ביקוש לכ

מהשיח עם מעסיקים בשכר מינימום, בתפקידים אשר, על פי המקובל בישראל, אינם דורשים הכשרה. 

. הנחת היסוד היא שפיתוח מסלולי קריירה אלו קיימת גם תחלופה גבוהה של עובדים עולה, כי בתפקידים

אשר יביאו להתמקצעות בענפים הללו יענה על הצורך של העובדים )והמעסיקים( באופק התפתחותי, 

מכלל השכירים בישראל  25%הכולל שיפור בשכר ויתר יציבות. היקף הבעיה, על פי הגדרה זו, הוא עד 

 90(. 2111בשנת  ₪ 2,171-מהשכר החציוני במשק, כ 2/3מוגדר כנמוך ) אשר שכרם

 הפער בין מאפייני הצעירים הנכנסים לשוק העבודה לצורכי המשק ב

העומדים בראשית  –כמחצית מאוכלוסיית הצעירים בישראל על פי מחקרו של שי צור מבנק ישראל, 

הם אין כל הכשרה ההולמת את צורכי תיכונית, ולרבים מ-הם חסרי השכלה על –דרכם בשוק העבודה 

שיעור התעסוקה  נשים ובפריפריה מעודדת אף פחות.בקרב התמונה בקרב ערבים,  91;שוק העבודה

 תיכונית ירד בשנים האחרונות.-היחסי של צעירים חסרי השכלה על

 יפורבש הטמון הפוטנציאל את ומשקף גדול, מקצוע חסרי לעובדים מקצוע בעלי עובדים בין השכר פערי

 ממצאים העלה זה בנושא ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג שערך מקיף כאמור, מחקר. צעירים של ההכשרה

 מיעוטי שהם עובדים 33,111-כ ועוד לומדים ואינם עובדים שאינם 14-23צעירים בני  51,111-כ 92:דומים

 גם עצמם מגדירים השכלה ללא העובדים מאלו כשליש(. פחות או לימוד שנות 12עם ) והשכלה הכשרה

 ". מקצועית הכשרה כל חסרי"כ

 מטרות שתי של הגדרה מחייב הצעירים, של לצרכים המשק של הצרכים בין לגשר לצורך מענה מתן

 aotsnhahrs morf noirrs ar) לתעסוקה מחינוך הכשרה מערכת בניית –המערכת  ( ברמת1 :על

krow), ולמעסיקים לעובדים תמריצים ויצירת מדורגות הכשרה תכניות, קריירה מסלולי לרבות 

 עם בעבודה להשמה מובילה אשר ונגישה, זמינה מקצועית הכשרה –האזרח  ברמת (2אלו;  ללימודים

 . לעתיד אופק

 

 הצורך של המעסיקים בעובדים מיומנים ג

כולים צורך זה בא לידי בטוי מובהק בענפי התעשייה, הבנין והסיעוד. במיוחד ענפי התעשייה לייצוא אינם י

לאומי בתחומים עתירי עבודה, ולכן הם מתחרים בתחומים עתירי השקעה בהון -להתחרות בשוק הבין

העודף במשרות  2111בשנת  93הפיזי )טכנולוגיה( ובהון האנושי. על פי המחקר של מרכז מאקרו,

ת משרו 71,111-משרות מקצועיות בלבד )לעומת מחסור בכ 4,111-7,111מקצועיות פנויות עמד על 

-הלא העבודה מחפשי 71,111 מבין 7111 של הכשרה הקצר בטווח אחרות, בלתי מקצועיות(. במילים

 מענה לתת יכולה –( ועוד הבינוי התעשייה, ענפי) מההיצע גדול הביקוש שבהם למקצועות מקצועיים

 יםעובד דרושים שבהם ליישובים הסמוכים מהיישובים באים המוכשרים שהעובדים הזה, ובלבד לצורך

 . מקצועיים

 הצורך של המשק בשיפור פריון העבודה ד

                                                        
 

 .של הלמ"ס סקר כוח אדםנהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה וישל מ סקר המעסיקיםמתוך  89
 מדינית. לכלכלה מאקרו , מרכזבישראל העבודה שוק וצורכי למבוגרים מקצועית הכשרה( 2111נתנזון ) ד"ר רובי 90
(, ביוזמה משותפת של משרד הרווחה, 12.3.2111ברמת אפעל ) צעירים ותעסוקה בישראל(, מחקר שהוצג בכנס 2111שי צור ) 91

 תבת וקרן גנדיר. 
 משאבים, מאפיינים: מוגבלויות בעלי וצעירים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים (2113ינסקי )'סטרבצ-כאהן ופאולה נאון דניז 92

 וינט מכון ברוקדייל.', מאיירס גבתעסוקה להשתלבות וחסמים
 

 מדינית. לכלכלה מאקרו , מרכזבישראל העבודה שוק וצורכי למבוגרים ועיתמקצ הכשרה( 2111נתנזון ) ד"ר רובי 93
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(. יתרה $ 22.4לשעת עבודה לעומת  $ 33.3) OECD-מהפריון במדינות ה -פריון העבודה בישראל נמוך 

 $ 32לשעת עבודה לעומת  $ 33.7 –, נמוך מזה שנמדד בשנה קודמת 2112-כפי שנמדד במזאת, הפריון 

 32מבין  24מקום  – OECD -האל במקום נמוך בדירוג הפריון של לשעת עבודה. בעקבות כך מוקמה ישר

 94הפריון הנמוך הוא תוצאה של גורמים אחדים, והמחסור בהון אנושי הוא רק אחד מהם. מדינות הארגון.

תכנית רחבת היקף להכשרה מקצועית יכולה לסייע בשיפור הפריון רק אם יוסרו גם החסמים האחרים, 

 הון וביצירת מקומות עבודה. ובפרט המחסור בהשקעות 

 

 מטרות מרכזיות בפיתוח מודלים חדשים בהכשרה מקצועית

  ,פיתוח ההון האנושי בקרב העובדים ומחפשי העבודה בישראל במטרה לשפר את הפריון במשק

 בצורה המותאמת לצורכי המעסיקים

 פיתוח מודלים שיאפשרו הכשרת עובדים במקצועות שחסרות בהם ידיים עובדות 

 רה של סולמות קריירה בענפים שונים ויצירת הכשרות מקצועיות שיאפשרו מוביליותהגד 

  הסבה מקצועית ולימוד מיומנויות חדשות לעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ו/ או נמצאים בסכנה

 לאבדו )עובדים באזורים מסוימים, בגיל מסוים ובענפי תעסוקה מסוימים(.

 

ל כל ההגדרות הללו היא תכניות הכשרה מקצועיות מכוונות קידום, יש לשים לב לכך שההנחה המוקדמת ש

ולאו דווקא מכוונות השמה; משמע שאוכלוסיית היעד של התכניות תהיה מורכבת ברובה מאנשים עובדים ו/ או 

 בעלי ניסיון תעסוקתי ו"אישיות עובדת". 

 למבוגרים חניכות – Apprenticeship תכנית
 

 לתכנית והרקע יסוד הנחות

כאמור, נושא הפער בין המיומנויות הדרושות למעסיקים לבין המיומנויות של כוח העבודה בכלל ושל הצעירים 

 הנכנסים לשוק בפרט, מעסיק את העולם המערבי בשנים האחרונות. 

 הכשרה מקצועית, ובכלל זה הכשרה במקום העבודה עצמו, נותנות מענה מיטבי לאתגר זה.

 פיק הזה:כמה מדינות בעולם פונות לא

  כמה דוחות אשר עוסקים בהרחבה ובשיפור של תכניות הממשלה  2113בבריטניה פורסמו בשנת

 להכשרה מקצועית במודל חניכות

  מיליון $ בתחום. 411בארה"ב הכריז הנשיא אובמה באפריל השנה על השקעה פדראלית של 

 

המוביליות החברתית, מתן מענה  מודל הכשרה זה מתפתח במדינות רבות בעולם, ונחשב ככלי מוביל בתחום

לצורכי המעסיקים וצמצום הפער ההולך וגדל בין המיומנויות של האוכלוסייה הנכנסת לשוק העבודה 

 למיומנויות הדרושות בענפים. 

ניתן אישור לכניסה לתהליך פיתוח  21/1/2112על שמך האמור לעיל, בוועדה המקצועית שהתקיימה בתאריך 

 ותיה: של תכנית, שאלה עקרונ

                                                        
 

, המכון 9102 חוברת הכנה לכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה – פריון לעידוד תעסוקה מעידוד( 2113מישל סטרבצ'ינסקי ) 94
 הישראלי לדמוקרטיה.
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  התאמת תכניותApprenticeshipeלישראל 

 תכנון וביצוע ההכשרה בשיתוף מעסיקים 

 שילוב התכנית בהסמכה מודולרית/ מדורגת. 

 

Best practice  

בעבור הבנק העולמי  2113מדינות, אשר נערך בשנת  11-בApprenticeshipe בניתוח משווה בין תכניות במודל 

 בתחום: Best Practice-או ההמלצות האלה ל, נמצלאומי-הביןוארגון העבודה 

 

 משתתפים והיקף ההשתתפות

 מקצועות המתאימים גם לנשיםתוך שימת דגש ב ,התכנית קיימת ברוב המקצועות .1

 התכנית פועלת בערים הגדולות ובפריפריה .2

 תנאי הסף לכניסה לתכנית ברורים ומפורסמים היטב לכל המועמדים הפוטנציאליים .3

שאינם עומדים בתנאי הסף כדי לסייע להם  הית" )לא במקומות העבודה ( לאלישנה הכשרה "חיצונ .2

 כנס לתכניתילה

  מגזרית-שותפות בין

ין: ארגוני המעסיקים, יכל בעלי הענApprenticeship -שותפים בקביעת התכנים ובפיתוח תכנית ה .5

 הגופים המכשירים, ארגוני עובדים והממשלה

 

 תפקיד הממשלה וההסמכות

 דירה בבהירות את הדרישות הן מההכשרה במקומות העבודה הן מההכשרה העיוניתהממשלה מג .4

 הממשלה מפקחת על ביצוע ההכשרה הן אצל המעסיקים הן בגופים המכשירים .7

 (קטיביים )לא המעסיק או המכללהיהבחינות וההסמכה הן באחריות גופים חיצוניים ואובי .4

 ההגדרות אל ;והידע הנדרשים בכל שלבהממשלה אחראית על הגדרות ברורות של המיומנויות  .3

 מתעדכנות בתדירות גבוהה

 וניתן לדעת בקלות מה המיומנויות והידע שנרכשו בכל שלב ,תוכן ההכשרות מצוי באינטרנט .11

 מעסיקים

 הרשמה עם דרישות ממעסיק גדול/ קטן כדי להשתתף בתכנית יש מערכת .11

 יחס בין מספר החניכים למספר החונכים מוגדר בכל ענףה .12

 חונכים במקומות העבודה עוברים הסמכה מסודרת והשתלמויות מקצועיות מדי זמןה .13

 שותפים מרכזיים בקביעת התכנית ותכני ההכשרותהם ארגוני המעסיקים  .12

רשם גם כגופים המלמדים את החלקים העיוניים ייש למעסיקים ולארגוני המעסיקים רשות לפנות ולה .15

 הם עומדים בדרישותאם  בתכנית

 

 . 15-ו 11, 2למעט סעיפים  שלעיל,מלצות המבוססת על ה כאןיילוט המוצעת תכנית הפ 
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 מטרת הפיילוט 

מטרת תכנית הפיילוט המוצעת כאן לעדכן, להרחיב ולמסד את מסלולי ההכשרה המקצועית למבוגרים, 

 הכוללים הכשרה בכיתה והכשרה תוך כדי עבודה אצל מעסיקים, כבר משלבי ההכשרה הראשונים. 

 

 יםהשותפ

אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם וג'וינט ישראל תבת חברו יחד כדי לפתח תכנית פיילוט שמטרתה 

להרחיב, לעדכן ולמסד מסלול הכשרה המשלב לימודים עיוניים לצד הכשרה מעשית אצל המעסיק כבר משלב 

עסקת עובדים ההכשרה. הכוונה היא ליצור מסלול הכשרה המותאם לצורכי המשק והמעסיקים )מבחינת ה

מיומנים ומקצועיים במקצוע, צמצום התחלופה והגדלת הפריון( לצד מענה על צורכי העובדים )הכשרה 

 והסמכה, תעסוקה במקצוע ואפשרויות לקידום מקצועי(. 

שילוב נציגי ממשלה, מעסיקים ועובדים בפיתוח התכנית הינו כלי מרכזי במציאת המענים המותאמים הן לצורכי 

 ורכי המעסיקים והעובדים. המשק הן לצ

 

 

 

 :תהליך העבודה יכלול את השלבים האלה

 

 מיפוי צרכים ואיתור מעסיקים ועובדים פוטנציאליים  – 0שלב 

מיפוי צורכי השוק באזורים נבחרים בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים: הרשות המקומית, לשכת התעסוקה, 

ון, ארגוני מעסיקים ועוד. בהתאם למיפוי בשטח יוחלטו מגמות מינהלות התעשייה, מינהל אזורי פיתוח, מרכזי הכו

 הלימוד שיפעלו באזור זה, תוך מתן עדיפות למגמות נבחרות. המגמות הנבחנות כעת: 

 )בענף הרכב: אוטוטרוניקה )שלב א עם אפשרויות קידום לשלב ב וניהול מוסך 

 יות קידום לשלבים מתקדמים ו/ בענף המלונאות: טבחות, קונדיטאות, מלונאות משולבת )עם אפשרו

 או מסלול ניהולי(

  בענף במתכת: עיבוד שבבי ממוחשב )אפשרויות קידום בעיקר בהרחבת מנעד הכישורים וברכישת

 שליטה במכונות נוספות(

 )בענף המטפלות: טיפול בקשישים )עם מסלול קידום לאחיות מעשיות 

 

וגיסטיקה וניהול מחסן ממוחשב, סוכני תיירות נכנסת כמו כן מתקיים דיון לגבי אפשרות הכניסה לתחומים: ל

לאומי, מזכירות רפואיות. מגמות נוספות ייבחנו בהתאם לצורכי השוק באזורים 1-ויוצאת, ייבוא ייצוא וסחר בי

שבהם תפעל התכנית, בהתחשב בנחיצות המקצוע, במסלולי הקידום והקריירה לאותה מגמת לימוד ובשיקולים 

 יגוי הארצית. נוספים של ועדת הה

 

 יצירת תשתית לשיווק ולמיתוג התכנית – 9שלב 

 היובפני מידע בדפי, התקשורת באמצעי התכנית שיווק ללא כי עולה ,דומים פרויקטים בביצוע האגף מניסיון

 םיפוטנציאלי תלמידים ושל מחד מעסיקים של קריטית מסה התכנית לגייס תצליח לא ,הרלוונטיים לגופים יזומה

שיווק התכנית צפוי להיתקל בחסמים ניכרים מצד משתתפים פוטנציאליים ומצד מעסיקים גם יחד; לשם . מאידך

 כך מומלץ להכין תשתית אשר תאפשר מיתוג "גבוה" ושיווק מוצלח של התכנית:

 ניסוח מסר בהיר באשר למחויבות הנדרשת מהמעסיק ולתמריצים הניתנים לו 
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 בחירת שם שיווקי לתכנית 

  קשר נגישים ללקוחות: אתר אינטרנט, דף פייסבוק וכדומה.בחירת אמצעי 

 

 גיוס מעסיקים ומשתתפים – 2שלב 

  מבחינת מחויבות, חונכות, השמה ואף אפשרות  –גיוס מעסיקים המוכנים להיות שותפים לפרויקט

 להעסקה בשלב ההכשרה

 ון, היחידה להכוונת גיוס מועמדים רלוונטיים לקורס )שותפים אפשריים: לשכות התעסוקה, מרכזי הכו

 חיילים משוחררים במשרד הביטחון(.

 

 טרום הכשרה  – 2שלב 

  אישור מרכז הכשרה או מכללה שעומדים בדרישות הפיקוח להכשרה עיונית ומעשית )סדנת לימוד

 ומורים מקצועיים רלוונטיים( במגמת הלימוד הנדרשת

 המגמה ולדרישות המעסיקים  מיון של התלמידים המתאימים להשתתף בפרויקט, בהתאם לדרישות

 )בליווי הפיקוח המקצועי, רכז המגמה ונציגי המעסיקים או המעסיקים עצמם(

 .התאמת כל תלמיד למקום עבודה ולמעסיק אפשרי, בהתאם לדרישות המעסיק ולצורכי העובד 

 הבניית תכנית לימודים ותכנית בחינות המותאמת למודל המוצע )המבוסס על תפיסת "הפירמיד 

 ( לדרישות השוק, לצורכי המעסיקים ולצורכי העובדים 95פכת"המתה

  בנייה ועריכה של תכנית השתלמות בעבור החונכים, שישולבו בה עובדים ותיקים ומקצועיים מטעם

המעסיק אשר יעברו השתלמות לחניכת העובדים החדשים. דרישות הקבלה לשמש כחונך מקצועי 

 יחידה לתכניות הלימודים, בתיאום עם הפיקוח המקצועי.ידי ה-ותכני ההשתלמות לחונכים ייקבעו על

 

 ההכשרה – 2שלב  

 אלא  25 -פתיחת הקורס, קבלת אישור פיקוח ומספר פעולה; כמות התלמידים בקורס לא תקטן מ(

 באישור מיוחד של מנהלת האגף(

  תחילת ההכשרה העיונית, בכפוף לתכנית הלימודים 

 96ה, בכפוף לצורכי הענףשילוב העובדים במקומות העבודה בהדרג 

  לימוד חלק מהמיומנויות המעשיות, שהוגדרו בתכנית הלימודים כחובה, במוסד הלימוד 

  ליווי מקצועי לאורך כל תקופת החניכות מטעם הרכז המקצועי )בעדיפות גבוהה שרכז זה יהיה מורה

נכות מהמכללה של התלמידים( במקומות העבודה כדי לפקח ולראות שאכן מתבצע תהליך חו

 במקצוע הנלמד ובמיומנויות המעשיות שהוגדרו בתכנית הלימודים

  ליווי של צוות הפרויקט כדי לסייע בהסרת חסמים נוספים, לפתור קשיים בשיבוץ של העובד למקום

 העבודה ולשבצו במקום אחר במקרים הנדרשים.

                                                        
 

הכשרה או במכללה שנבחרה לצורך העניין, ילמד "המודל המתהפך" פירושו שלאחר תקופת הכשרה עיונית ראשונית במרכז  95
 התלמיד חלק מהמיומנויות המעשיות הנדרשות במקום העבודה באמצעות חונך שהוכשר לכך. 

כך למשל ייתכן כי בענף ההארחה, בתקופות שיש בהן עומס עבודה ישולבו התלמידים במקומות העבודה, ואילו בתקופות רגועות  96
 תלמידים יותר שעות מהחלק העיוני.)כמו עונת החורף( ילמדו ה
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)תלוי במגמת הלימוד(,  בשלב ההכשרה יקבל התלמיד כבר מהיום הראשון להכשרה, או לאחר תקופה קצרה

שכר מהמעסיק בהתאם לשעות העבודה שעבד. נשקלת האפשרות להעניק בשלב זה דמי קיום מגוף שלישי 

 מעביד". -כדי להתגבר על הסוגיה של "יחסי עובד

 

 

 

 

 תמריצים 

 97נשקלת האפשרות להעניק דמי התמדה לתלמיד אחד לתקופה שתיקבע א

ריצים האלה: תשלום חלקי בעבור החונך במקום נשקלת האפשרות להעניק למעסיק את התמ ב

העבודה )גובה התשלום ייקבע בהתאם לכמות הנחנכים ולשעות שהחונך נדרש להשקיע בתהליך 

בעבור כל תלמיד שסיים בהצלחה את הקורס, עמד  החניכה(; מענק הצלחה )מענק שיקבל המעסיק

השמה )מענק בעבור מעסיק אשר בבחינות העיוניות והמעשיות וקיבל תעודה מטעם האגף(; מענק 

 בחר להעסיק את העובד כעובד מן המניין למשך תקופה שתוגדר מראש, מרגע סיום הקורס(. 

 

 ההסמכה – 2שלב 

  בסיום ההכשרה יידרש התלמיד לעמוד בבחינה עיונית )אחת לפחות( ובבחינה מעשית, בכפוף

 לדרישות תכנית הלימודים

 מיד בתעודה מקצועית מטעם האגף.עמידה בבחינות בהצלחה תזכה את התל 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

דמי התמדה קיימים כבר במגמות לימוד שנקבעו כבעלות עדיפות לאומית, ויש אפשרות להרחיבם למענקים נוספים, בהתאם  97
 למה שיוגדר בתכנית. 
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 מסלולי סטרייב בתשתיות תעסוקה

 

 רקע כללי

תכנית סטרייב, מהתכניות הראשונות שפותחו בתבת, הינה מסלול לשילוב בעבודה של אוכלוסיית צעירים 

אשר עבר התאמות המרוחקים מעולם העבודה. תכנית סטרייב היא תכנית ותיקה המבוססת על מודל אמריקני 

לישראל. בבסיס התכנית קיימת התפיסה כי האדם במרכז, תוך הסתכלות הוליסטית על צרכיו ועל השפעת 

 התעסוקה על מעגלי חיים נוספים.

מודל התכנית כולל שילוב של ליווי קבוצתי, הדמיית עולם העבודה ותרגול תוך כדי סדנה וליווי פרטני לטובת 

 יבים אלו נמצאו הכרחיים להצלחה בשילוב בתעסוקה ולהתמדה לאורך זמן.התמדה וקידום בעבודה. מרכ

 ליווימבוסס על  התכניתמודל . העבודה בשוק משתתפת שאינה לאוכלוסייה קריירה לפיתוח תכניתסטרייב היא 

 ותמצוינ – אופק) קריירה לימודי, אישי אימון, בעבודה השמה, לעבודה מכינה סדנה וכולל ,וחצי שנה של לתקופה

, ונעשה 21-21בני  מודרים צעיריםקהל היעד של התכנית הוא . מקצועית והכשרה תעסוקתי ייעוץ(, בעבודה

 .מוגבלות עם אנשיםו שמיעה וכבדי חרשים כגון ,נוספות אוכלוסיות משלביםה מודליםפיתוח התאמות ל

בע בתוך מרכז מעגל תכנית פועלת בערים הגדולות בישראל. סטרייב מוטמעת בעיריית באר שה 2114מאז 

החלה הטמעה של התכנית בעיריית ירושלים;  2112; במהלך Strive Built-inהחיים והתעסוקה, במודל של 

 אביב עתידה להיטמע.-וסטרייב תל 2113-סטרייב חיפה נסגרה ב

ר לאור הנתונים המשקפים את ההצלחה של מודל העבודה בקרב אוכלוסיות היעד, כפי שבאה לידי ביטוי בשיעו

השתלבותם של בוגרי התכנית בעבודה ובהתמדתם, הוחלט על הפצת מסלולי סטרייב לאוכלוסייה מגוונת יותר 

 תחת תשתיות תעסוקה ממשלתיות, כגון שירות התעסוקה, מרכזי ריאן ועוד.

נבנית התשתית להפצת מסלולי סטרייב יחד עם שירות התעסוקה ומשרד הרווחה, על בסיס  2112החל משנת 

ביססה סטרייב תשתית ראשונה  2112מקצועי והכלים הייחודיים שפותחו בתכנית. במהלך שנת הידע ה

ועתיד  –חיפה, חדרה וקריות  –בלשכות התעסוקה. מסלול סטרייב להורים יחידים החל לפעול בשלוש לשכות 

מעגלי , פועלת תכנית 2112לשכות תעסוקה, החל מחודש מרץ  14-לשכות. כמו כן בכ 11-להתרחב לעוד כ

ידי שירות התעסוקה על בסיס העקרונות והתפיסות של תכנית סטרייב. שתי תכניות -תעסוקה, אשר פותחה על

 , לאחר הוכחת היתכנות ואחוזי השמה מקדמים.2115אלו עתידות להתרחב בשנת 

ה סטרייב הורים יחידים בלשכת חיפה סיימה שני מחזורים של משתתפים אשר עברו סדנה אינטנסיבית שמדמ

השמת משתתפים בשוק העבודה יחד עם תרומה של השמה  41%-את עולם העבודה, וישנה עמידה של כ

 משמע דורשי עבודה אשר משתלבים בעבודה ללא תהליך ובעקבות שיוכם לתכנית. –בתמיכת לשכה 

י הייתה רוויית אתגרים, שבמרכזם האתגר של פיתוח מענים מתאימים בצורה מהירה בעבור היקפ 2112שנת 

משתתפים גבוהים, ובמקביל התחלת ביסוס "מודל" ותהליכי עבודה. הפעלת מסלול סטרייב ראשון במרכז ריאן 

 . 2115דרום, בעבור חיילים משוחררים, תהווה אף היא תשתית להמשך פעילות בשנת 

 

 תיוחד לכמה נושאים: 2115שנת 

 ע ובירושלים סיוע בהטמעה והתארגנות מחדש במסגרת הרשויות המקומיות בבאר שב 

 עם שירות התעסוקה, עם מרכזי ריאן, עם מרכזי מפתח ועם מרכזי מעגל  ההפצה מודל המשך בניית

 החיים והתעסוקה

 פיתוח ההתאמות הנדרשות במודל לתכניות השונות 
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  ביסוס ופיתוח פעילות המודל בשירות התעסוקה וחשיבה על כיווני פעולה משותפים לאוכלוסיות יעד

 נוספות

 ליווי מקצועי לצוותים המקצועיים בתשתיות השונות להפעלת המודל.הכשרה ו 

 

 צרכים:

צורך להרחבת ההשפעה בקרב אוכלוסייה חדשה, כדוגמת אוכלוסיית מקבלי הבטחת הכנסה והורים  1

 יחידים

 טיפול תהליכי עם אוכלוסייה בעלת חסמים עמוקים לטובת השתלבות לאורך זמן בעבודה 2

 וח הקבוצה לעבודה בהיקפים גדוליםשימוש בכלים אימוניים ובכ 3

 הטמעה והפצה של כלים בתחום התעסוקה לאוכלוסייה מגוונת. 2

 

 היעד: אוכלוסיות

 צעירים, מקבלי הבטחת הכנסה, חברה ערבית, חברה חרדית.

 

 בקצרה: התכנית תיאור

הפצת עיקר הפעילות נעשה עם צוותים הפועלים עם המשתתפים. ליווי הטמעת מסלולי סטרייב מתמקד ב

ידי עובדים מקצועיים המיומנים במודל סטרייב; משמעות הדבר היא יכולת הנחיית קבוצות תוך איזון -המודל על

של תוכן ותהליך, ליווי קבוצתי ואישי של משתתפים תוך בניית חזונם התעסוקתי, ויכולת עבודה סינרגטית 

 במרכז לטובת הצלחת שילוב המשתתפים בשוק העבודה.

י של מסלולי סטרייב מתחיל משלב איתור, גיוס והכשרת הצוות, דרך הפעלת המודל, חניכה וליווי הליווי המקצוע

בשטח. תפקיד תכנית הליווי המקצועי להכשיר הן את הצוות הן את תשתית התעסוקה לשילוב מוצלח של 

 המסלול בתוך המרכז ולעמידה ביעדי השמה והשתלבות בעבודה תוך קידום והתמדה. 

לי סטרייב מהווה גוף פיתוח וחניכה בעבור שירות התעסוקה, כתשתית הממשלתית הגדולה מעטפת מסלו

 ביותר, שכן בהטמעת המסלול מתפתחים שירותים חדשים וצרכים נוספים הנובעים מההשפעה ההדדית.

 

 :העל מטרת

י הטמעת תכנית סטרייב והפצת המומחיות המקצועית שפותחה במסגרתה בתשתיות תעסוקה שונות, ככל

 לקידום השמה איכותית והתמדה בתעסוקה.

 

 יעדי הטמעת מסלולי סטרייב בשנים הבאות

. צוות מעטפת בצורה מיטבית אשר מטרתו לשלב אוכלוסייה בשוק העבודה ,מסלול סטרייב הינו כלי יישומי

ך שנים את תהלישלוש עתיד ללוות במשך  ,מנהלי הדרכה מקצועיים שלושההמונה מנהל ו ,מסלולי סטרייב

ולהביא לקליטה מדורגת של המעטפת המקצועית וההדרכה  ,הטמעת המודל בתשתיות תעסוקה ממשלתיות

 להבטיח הטמעה מיטבית ולאורך זמן. כדי

-2114בשנים  רות התעסוקה.יבעיקר בש ,הונחה התשתית הראשונה להטמעת מסלולי סטרייב 2112בשנת 

תוך בחינת תהליך יציאה מדורג של  ,התעסוקה ותשיר יימשך תהליך ההטמעה וביסוס התשתיות בקרב 2115

 רות התעסוקה.ילאחר שייבנו חלופות מתאימות בש ,צוות המעטפת
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בביסוס המיקוד יהיה בשנים הללו  ןתל אביב,קרי ירושלים, חיפה, באר שבע  ,עירוניותהתשתיות בהתייחס ל

 תעסוקה אחרות. תכניותונות פתרביחס לו ,קהילת משתתפים במרכזי תעסוקהביחס לצורכי מודל סטרייב 

לאחר יצירת  ,2114שנת ויורחבו ב 2115שנת מרכזי ריאן יחלו בעם שיתופי פעולה ראשוניים עם מרכזי מפתח ו

 תהליכים במקביל. כמהתשתית ראשונה של למידה הדדית ולאחר בחינת היכולת ללוות 
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 עסקית ויזמות חברתיתיזמות 
 

 רקע כללי

 ,כמחציתם עסקים עצמאיים שאינם מעסיקים שכירים ם;אלף עסקי 233מים בישראל היו רשו 2111בשנת 

מועסקים מהווים  111עד עם מועסקים. עסקים קטנים ובינוניים  2-1 עםמהעסקים הם עסקים זעירים  כשלישו

מכלל המועסקים, והפדיון שלהם, בדומה לערך המוסף  55%-כמהעסקים בישראל. הם מעסיקים  33.3%

 .25%-וא כשלהם, ה

פריון העבודה של העסקים הקטנים והבינוניים נמוך באופן משמעותי מפריון העבודה של העסקים הגדולים. 

ההבדלים בפריון  מועסקים. 25-11 בינוניים המעסיקים-פריון העבודה הנמוך בעסקים קטנים בולט לרעה

 בענפים מוטי ההון. העבודה חריפים בעיקר

אינם  המכלל העסקים במדינה. עסקים אל 12%-כהמהווים  ,מ"פטורים ממע אלף עוסקים 43-כיש בישראל 

 98.אלף העסקים המופיעים בסטטיסטיקות 233במניין  נכללים

 

 יזמות עסקית ועוני

דומה לשיעור העצמאים ברמה  2אקונומית -לראות כי שיעור העצמאים ברמה סוציו מהתרשים שלהלן ניתן

 :ולה להוות מענה לאוכלוסיות מוחלשות כמו לאוכלוסיות חזקותמכאן שיזמות יכ ;7אקונומית -סוציו

 

 (9101כלכלי של היישוב )-: שיעור עצמאים לפי אשכול חברתי0תרשים 

 
(, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, 2113בישראל )יולי  ובינוניים קטנים בנוגע לעסקים תקופתי מצב דוח מקור:
 25עמוד 

 

ההכנסה הממוצעת לעצמאיים גבוהה מאשר  ,5אקונומית -לראות כי עד רמה סוציו פשרבתרשים הבא א

 :125%-הפער בשכר מגיע לכ 1אקונומית -לשכירים, כאשר ברמה סוציו

 

  

                                                        
 

קים קטנים ובינוניים (, הסוכנות לעס2113)יולי  בישראל ובינוניים קטנים בנוגע לעסקים תקופתי מצב דוחהנתונים לקוחים מתוך  98
 במשרד הכלכלה.
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 (9101כלכלי )-: הכנסה )חודשית ממוצעת( של שכירים ועצמאיים לפי אשכול חברתי9תרשים 

 
(, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, 2113בישראל )יולי  ובינוניים קטנים בנוגע לעסקים תקופתי מצב דוח מקור:
 25עמוד 

 

עם זאת עבודה שכירה נתפסת  ;שעבודה שכירה הינה דרך לפרנסה פייזמות עסקית הינה דרך להתפרנס כ

המעבר ים בשוק העבודה בישראל. יכעבודה יציבה יותר לאורך זמן, אף על פי שהתחוללו שינויים דרמט

יצרו  ,עבודה באמצעות קבלן משנהוכלה ב עבודה שעתיתו מ"קביעות" לעבודה לפי חוזה, דרך עבודה עונתית

 טחון תעסוקתי.ישוק עבודה אשר אינו יכול להבטיח ב

התעסוקתי  ביטחוןאת האחריות ל המעביר היאטחון תעסוקתי, ילהבטיח ב היכול האינ גם היא הקמת עסקאף ש

-סוציולו לייצר לעצמו שכר גבוה מאשר במסלול של שכיר, לפחות עד לרמה  תפשרואף מא ,לאדם עצמו

 .5ת אקונומי

בשני המישורים, הן בשילוב  הארגון פועל להוציא אנשים מעוני באמצעות תעסוקה. היאמטרת העל של תבת 

לב הוא המישור המש אנשים בשוק העבודה הן בקשר עם מעסיקים במטרה לפתוח דלתות לאוכלוסיות היעד.

עם פוטנציאל עתידי להיות  ,ובכך לתת מענה תעסוקתי משמעותי לפרט ,צר מעסיק שמעסיק את עצמוילי

 .יצר מקומות עבודה חדשיםימעסיק ובכך ל

מתחלקים הנותרים  24%-ומקימים עסק מתוך רצון להקים עסק, מהיזמים  52%-כניתן לראות כי  בתרשים הבא

 99.יזמים בעל כורחםהם  %20-וין רצון לבין הכרח מקימים את העסק כשילוב ב %17כך: 

  

                                                        
 

)(, מרכז עירא לעסקים יזמות בישראל  –דוח לאומי  GEM) Global Entrepreneurship Monitor(הנתונים לקוחים מתוך  99
 טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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 2117 המדד המשופר GEM: יזמות מתוך בחירה במדינות 2 תרשים

 
(, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, 2113בישראל )יולי  ובינוניים קטנים בנוגע לעסקים תקופתי מצב דוח מקור:

 23עמוד 

 

אנשים בעלי קושי להשתלב בשוק העבודה . מדובר בם מציאות חיים מורכבת"יזמים בעל כורחם" הם אנשים ע

רוב מדובר באנשים המתגוררים -פי-קטן כדי לייצר לעצמם פרנסה. על כשכירים, שנאלצים לפתוח עסק זעיר/

מונעת מהן להשתלב בה הן חיות שבאזור מוכה אבטלה בפריפריה, בנשים ערביות וחרדיות שהחברה השמרנית 

באנשים עבודה, באסירים משוחררים שהחברה מוקיעה, במבוגרים ששוק התעסוקה מתנכר להם, במעגל ה

אלף  222שנכותם מרתיעה מעסיקים רבים, ובעולים חדשים עם קשיי שפה וקליטה.  עם מוגבלות פיזית

מי העול פי מדד היזמות-על ,הם עסקים זעירים שאינם מעסיקים עובדים, ומתוכםמהעסקים הפועלים בישראל 

aCL ,31% ם.אלף עסקי 71-הוקמו בעל כורחם, קרי כ 

 

 תפיסת הפעלה

בתחום זה של יזמות ועסקים קטנים, תבת עובדת בצמוד לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל במשרד 

ים שיותאמו יהקשר בין הסוכנות לעסקים קטנים לבין תבת מאפשר לפתח תכניות ושירותים גנר הכלכלה.

עד של תבת לפי סדר העדיפויות של משרד הכלכלה, תוך ידיעה ברורה כי אותן תכניות יוטמעו לאוכלוסיות הי

ף הוקמו בחודשים "מרכזי המעו ."ףוישולבו בתשתיות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשם מרכזי מעו

 צית.צב כדי שיוכלו לתת שירותים מלאים ברמה אריומכאן שהם צריכים להיבנות ולהתי ,האחרונים

( 1: שתי תכניות מרכזיות ומשמעותיות המשמשות את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פותחובתקופה הזו 

תכנית שפותחה לפני  – יוזמים עסק( 2; עד של תבתילאוכלוסיות ה מתמכינה ליזמות, מותא – בדרך לעסקים

היום.צורכי וינט ועברה שדרוג והתאמה ל'הג ידי-עללמעלה מעשור 
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 חברתית יזמות

. להבדיל הסוגיה חברתית ופועל בכלים עסקיים כדי להשיג להתמודד עםהוא עסק שקם במטרה  עסק חברתי

אלא גם החזר השקעה (IDOe)לא רק החזר השקעה על ההון  – מעסק רגיל, לעסק חברתי שורת רווח כפולה

 לותו. א המניע את פעייה הוהמחויבות לשתי שורות רווח אל ,(IIDO)חברתית על ההון 

חברתית הינו תהליך שבו קהילות יכולות ליזום וליצור פתרונות משל עצמן לבעיות -פיתוח יזמות עסקית

וכך ליצור יכולת קהילתית ארוכת טווח, ליצור תעסוקה מקומית ולחזק את הקשר  ,הכלכליות המשותפות להן

 עם הקהילה.

 

 )הגדרה זמנית(:  הגדרה של עסק חברתי

 והם עושים שימוש באסטרטגיות עסקיות כדי להשיג מטרות אלה ,רות חברתיותארגונים שיש להם מט 

 המטרות החברתיות )או הסביבתיות( הן הסיבה להקמת הארגוןe(raison d'être) 

 המערך העסקי הוא האמצעי להשגת המטרות החברתיות. 

 

 עסקים חברתיים בישראל

ים. הקושי הגדול ביכולת להעריך את מספרם עסקים חברתי 311-ל 211ההערכה היא שבישראל קיימים בין  

 נובע מכמה סיבות:

 אין הגדרה ברורה לעסק חברתי 1

 אין מבנה משפטי ייחודי המבדיל בין עסק חברתי לעסקים אחרים 2

 .אין מדיניות מיסוי ייחודית לעסקים חברתיים 3

 

 התייחסות המדינה

המלצות צוות הוצגו ואושרו ה, של משרד ראש הממשל, במליאת השולחן העגול הממשקי 2112בנובמבר 

פעולתם, לשכללו הגדרה של "עסקים חברתיים", התייחסות להסרת חסמים  ,המשנה בנושא עסקים חברתיים

לצד ההגדרה הכללית של . בנושאבחינת האפשרות למתן הטבת מיסוי לעסקים והמלצות להמשך הפעילות 

 ,המעסיקים אוכלוסיות מועדפות עסקים חברתיים, הוחלט להתמקד באופן מיוחד בסוגיית העסקים החברתיים

 ובבחינת תמריצים לעסקים אלו. 

 

עלייה מצד אחד בשל  ,ה החברתית בארץ ובעולםיתחום העסקים החברתיים עתיד להיות במוקד העשי

ומהצד שני בשל הצורך של גופים הפועלים לקידום מטרות לייצר השפעה חברתית,  במודעות החברתית וברצון

משלבת בין קיימא אשר -בתחברתיות בגיוס מקורות מימון חדשים. כך מתאפשרת פעילות חברתית 

ומאפשרת השפעה במגוון רחב של מעגלים: החל מהעובדים אשר זוכים למקום עבודה,  לעסקים, רופיהתפילנ

 יזמים ועובדים אשר מעוניינים לעבוד במקום עם ערך חברתי מוסף. דרך ה בחייהם,לעתים לראשונ

 

 

 

 

 

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/matsa.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/matsa.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/matsa.pdf
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 המקום של ג'וינט ישראל תבת

קשה לדמיין מקום טבעי יותר שהג'וינט צריך להימצא בו; מדובר בתחום הנמצא בשלב פרלימינארי מכל 

, אין הגדרות ברורות לעולם תוכן הבחינות )אין כמעט עסקים חברתיים בשטח וגם זכות קיומם מוטלת בספק

הפוטנציאל העצום שיש זה, אין מנגנונים ממשלתיים וחסרה מתודולוגיה סדורה(; מאידך ניתן לראות את 

, בדרך המימון של שינויים חברתיים ובצמצום פערים לעסקים חברתיים לחולל שינוי משמעותי בשוק העבודה

 כלכליים חברתיים.

בת להוות קטליזטור הן בשטח הן במשרדי הממשלה במטרה לייצר סביבה תומכת תפקידו של ג'וינט ישראל ת

 לתחום העסקים החברתיים, כחלק ממערך המענים לפערים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל.

 

 תפיסת הפעלה

  :יםיגורמים עיקר שלושהשדה העסקים החברתיים מתחלק ל

 קיימא-סים לבנות מודל בראשר מרביתם הינם חדשים ומנ –העסקים החברתיים  1

רופיות, קרנות ממשלתיות, מלכ"רים הנותנים הכשרות, תמתווכי הון וידע כמו קרנות פילנ –המתווכים  2

 הדכות וייעוץ

 משרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה.ה ראש הממשלה,בשלב זה משרד  –משרדי ממשלה  3

 

אשר טרם יצרו רצף מענים  הללו,ורמים להוות את הגורם המחבר בין שלושת הגכה ג'וינט ישראל תבת צרי

 מטה ולהיפך.לוזרימת ידע ומידע מלמעלה 

 

 ת על ומטר

 פיתוח מסלולים שיאפשרו לאוכלוסיות תבת להתפרנס בכבוד באמצעות עסקים קטנים. :יזמות עסקיתתחום 

 קהילה.צמצום פערים כלכליים וחברתיים בין האוכלוסיות השונות המרכיבות את ה יזמות חברתית:תחום 

 

 יעדים וכיווני פעולה 

 יזמות עסקית:

 בעלי עסקיםלפיתוח שירותים תוך ניצול טכנולוגיות אשר יאפשרו נגישות רבה יותר ליזמים ו 1

הכשרת תשתיות תבת ותשתיות הג'וינט בתחום היזמות העסקית כך שנוכל לייצר רצף בין התשתיות  2

 ף."וניים באמצעות מרכזי מעוהשונות לבין התשתיות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינ

 יזמות חברתית:

 פיתוח מודלים להקמת עסקים חברתיים 1

להבין טוב יותר כדי יצירת תובנות, איסוף ידע מהשטח ומהעולם שיוכלו לשמש את משרדי הממשלה  2

 כאלהצר סביבה ידידותית יותר לעסקים ימה זה עסק חברתי, במטרה לי

 הפועלים בתחום. יצירת רצף בין שלושת הגורמים המרכזיים 3
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 פריסת יעדי פעילות התחום: 

 פעולות מרכזיות 

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן

   

 הערות כלליות 

 

 
9102 9102 9102 9102 9102 

 

תכניות 

 ממשיכות

 ביצוע התאמות     הטמעה יוזמים עסק

בדרך 

 לעסקים

כתיבת אוגדן      הטמעה

 הנגשות

 תכניות חדשות

    הטמעה פיתוח פיתוח טורפוןמנ

תהליך של  פיתוח פיתוח פיתוח פיתוח פיתוח הדרכות

פיתוח והטמעה 

 של כל הדרכה

E-learning ליווי על פני זמן הטמעה הטמעה פיתוח פיתוח פיתוח 

עסקים 

על חברתיים 

 תשתיות גבי

  צוביי צוביי פיתוח פיתוח פיתוח

עסקים 

על חברתיים 

 עסקים גבי

הפצת מודל    הטמעה פיתוח פיתוח

 הפעלה

 יעדי פיתוח

מודל 

עסקים 

  חברתיים

בניית המודל 

 ופיילוט

  יצוב פיתוח פיתוח פיתוח 
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 טכנולוגיותתעסוקה זירות 
 

 רקע כללי

 טכנולוגיה ודיגיטציה כיעד אסטרטגי – רציונל

סוקה ובכלל, מחייבת את ככלי עבודה בסיסיים בזירת התע םהחשיבות הגוברת של שימוש בכלים דיגיטליי

תבת להקדיש מחשבה, תכנון ומשאבים מהותיים לתחום. שימוש בכלים הטכנולוגיים השונים והטמעתם 

הופכים לקריטיים לצורך עמידת תבת במשימתה ובמטרותיה, הן בעבודה עם קהלי היעד בהשתלבותם בעולם 

 ארגונית.-התעסוקה, הן מבחינה פנים

 

 נתונים

מגמות מרכזיות בזירה הטכנולוגית והדיגיטלית, סקירת מגמות מרכזיות בתחום התעסוקה סקירת להלן יובאו 

 בזירה הדיגיטלית וסקירת המצב הקיים בתבת בהיבט הטכנולוגי.

 

 מגמות מרכזיות בזירה הטכנולוגית והדיגיטלית

רת מהפכת הטלפונים החכמים צוב מחשב בכל יד. –גידול בשיעורי החדירה של הטלפונים החכמים  1

תאוצה; בישראל היקף שיעור החדירה של הטלפונים החכמים הוא מהגבוהים בעולם, ועל פי הערכות 

. בד בבד מחירי הטלפון החכם בישראל ובעולם יורדים וצפויים להמשיך %45-ל %55שונות נע בין 

ליקציות בעלות מערכות החיבור לאינטרנט בכל זמן ובכל מקום, והשימוש הגובר באפ 100לרדת.

לה פשוטות וידידותיות למשתמש, מגבירים מהותית את הגישה לכלים דיגיטליים של קבוצות הפע

 אוכלוסייה שונות, וביניהן קהלי היעד של תבת, כמו גם עובדיה ושותפיה. 

 

 (:9100: שיעורי חדירה של אמצעי תקשורת למשקי בית )%, 0תרשים 

 
 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

                                                        
 

 html-www.calcalist.co.il/internet/articles/1,7340,L.3618027,00, מתוך IDCחברת המחקר  100

file:///C:/Users/USER/Documents/Shirly/Tevet/אסטרטגי/תכנית2015/www.calcalist.co.il/internet/articles/1,7340,L-3618027,00.html
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שם רחב  םה "טכנולוגיות ענן. "מאפשר נגישות גוברת לפתרונות ולכלים מתקדמיםריבוי שירותי ענן  2

המתאר שימוש ביכולות מחשוב )תוכנה וחומרה( אשר אינן מותקנות ומתוחזקות באופן מקומי 

באופן ישיר על היכולת  משפיעותטכנולוגיות הענן  101.ושהגישה אליהן מתבצעת באמצעות האינטרנט

ומאפשרות גישה למגוון רחב מאוד של פתרונות, ללא השקעות גדולות, של עסקים רבים לצמוח 

מורכבים של תוכנות התנסות ועוד. שירותי הענן, במידת מה, מהווים תחליף לתהליכי פיתוח והטמעה 

בליבת הארגון. בנוסף לכך, פתרונות ענן מאפשרים זמינות של מידע וכלים ללא תלות במיקום. בכך 

  רתים רק ארגונים אלא גם עובדים, לקוחות ומשתמשים.פתרונות הענן אינם מש

המשך התפתחות הרשתות החברתיות והמדיה החברתית, מעבירה את הכוח להמון ומחייבת ארגונים  3

הגידול העצום בשימוש ברשתות החברתיות, והאינטנסיביות של השימוש בהן, להתאים את עצמם. 

רגונים; בין היתר קבוצות שיח של עובדים, הגברת משנה רבים מהממשקים הפנימיים והחיצוניים של א

מודעות לארגון ולמטרותיו, בניית קהילות ייעודיות, הסתמכות על "חוכמת ההמון" כתחליף לחוכמת 

המומחים, חשיפה לביקורת והתארגנות בין לקוחות ועוד. יותר ויותר ארגונים לוקחים חלק פעיל בזירה 

ם את היתרונות שהיא מאפשרת, ובמידה מסוימת בכדי החברתית באופן חכם וממוקד כדי למקס

 להישאר רלוונטיים בסביבה המשתנה. 

שירותי תקשורת מרחוק הופכת לקלה יותר )וזולה יותר(, ומטשטשת גבולות של זמן, מרחב ושפה.  2

ועוד, מאפשרים לנהל Skype,Google Hangouteואודיו, כדוגמת  ותקשורת חינמיים התומכים בוידיא

עיל תקשורת בארגונים מבוזרים ומרובי מיקומים; פתרונות מתקדמים אף מאפשרים תרגום באופן י

סימולטני והתגברות על מגבלות שפה. הצגת מצגות ושיתוף תכנים תוך כדי שיחה גם הם הפכו 

  102לזמינים וקלים, ומצמצמים את המגבלות הפיזיות הכרוכות בפגישות מרחוקות, נגישות וניידות.

, יחד עם פתרונות הענן, התקשרות והרשתות טלפון החכםהדיגיטלית שמאפשר ה האינטנסיביות 5

Digital Immigrantse-לDigital Nativeseהחברתיות, מייצרים הפרדה בין   Digital) "לייליד דיגיט".

Nativee)זכה לראשונה  המחשב האישי בהש, השנה 1341נו מונח המתייחס למי שנולד לאחר שנת הי

ניצול לבמיומנות גבוהה בכל הקשור לתפעול ומאופיינת  ככלל, אוכלוסייה זו. לתפוצה גבוהה

מצו את הטכנולוגיה בשלב מאוחר יוא 1980 רכיהם. אלו שנולדו לפניוהאמצעים הטכנולוגיים למילוי צ

לאור פערי המיומנויות נוצרת  .(Digital Immigrants) "םמהגרים דיגיטליי" יותר בחייהם מכונים

דורי -"; חינוך ולימוד לשימוש בכלים דיגיטליים חיוני לצמצום הפער הביןער דיגיטלי"פ המכונהתופעה 

  103שנוצר.

טק עולמית, ארגונים רבים בישראל מגייסים את היכולות המקומיות לפיתוח -ישראל מעצמת היי 4

ישראל מרכזת מספר רב של יזמים ויזמויות דיגיטליות במגוון חדשנות המשרתת את מטרותיהם. 

לאומית, כמו גם מרכזי פיתוח של תאגידי תוכנה וחומרה -ורים, חברות ענק בזירה הדיגיטלית הביןסקט

לאומיים. יותר ויותר ארגונים "מסורתיים" מקימים מערכי תמיכה לסטארטאפים בתחומים -בין

השיקה  31-הרלוונטיים בעבורם; לדוגמה, פרטנר הודיעה על הקמת חממה בתחום המובייל, הדקה ה

                                                        
 

 .il/?p=80http://azure.microsoft.co: מיקרוסופט 101
 ל שריד, מנהל תחום פרודוקטיביות במיקרוסופט, יועץ טכנולוגי.ט 102
103 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native 

http://azure.microsoft.co.il/?p=80
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native
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ונה "בית" לסטארטאפים בתחום התיירות והפנאי, מט"ח מנהלת פרויקט שמעודד יזמות בתחום לאחר

 החינוך ועוד. 

 Big. קצבי החדירה של טכנולוגיות משנות את פני השוק: מגמות מהותיות נוספות בעידן הדיגיטלי 7

Datae–  לצורך קבלת מיצוי המידע העצום הנאסף בכל ארגון בעידן הדיגיטלי לשיפור השימוש במידע

כלכלה שיתופית שזוכה להצלחה רבה בסקטורים  – Shared-Economyהחלטות ושיפור השירות; 

חיבור של ריבוי  – Internet of Thingsמסוימים, ביניהם הלוואות, צרכנות שיתופית, תחבורה ועוד; 

תים חלקיים ריבוי שירו – Self Digital Serviceמכשירים לאינטרנט, הפעלתם והפקת מידע מרחוק; 

שימושיות במרכז, ממשק משתמש  –UI/UXeומלאים באינטרנט ובמובייל כתחליף לשירותים פיזיים; 

 קל ונוח בלב ההצעה הפונקציונאלית. 

 

 מגמות מרכזיות בתחום התעסוקה בזירה הדיגיטלית

וקה ירידת חשיבות המיקום הפיזי מובילה לגידול בהיקף העובדים מהבית, ומייצרת הזדמנויות תעס 1

כלי תקשורת וניהול מרחוק מאפשרים שליטה ובקרה טובה על עובדים שאינם מרוכזים  חדשות.

במיקום גיאוגרפי אחד. בעקבות זאת יותר ויותר משרות מותאמות לעבודה מרחוק, בבית או במרכזים 

מות מרוחקים, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן חלקי, ובכך מצטמצם פער גיאוגרפי ופיזי בין מקו

 תעסוקה לקהלים פריפריאליים ו/ או מוגבלים.

כהמשך ויזמות דיגיטלית, מהווים הזדמנות תעסוקה מהותית. Gig Economyeהתפתחות מהירה של  2

ביצוע שירותים ו/ או  – Gig-Economyישיר לעבודה מרחוק, מתפתחת בקצב מהיר תעשייה המכונה 

ק. פלטפורמות דיגיטליות המקשרות בין עבודות מכירת מוצרים בפלטפורמות דיגיטליות באופן אד הו

e(marketplaceeלמועסקים על בסיס פרויקטלי צוברות תאוצה, ומאפשרות העסקה נקודתית של (

נותני שירות שונים. היקפי ההכנסה יכולים להוות מקור הכנסה משלים או חלקי, ובמקרים מסוימים 

לאומיות תומכות בתשלום -מות הביןאף להוות "עסק" בעל היקף הכנסות משמעותי. הפלטפור

 ובהעברת תשלומים מכל נקודה לכל נקודה בעולם. 

 2113בשנת השפעת הכלים הדיגיטליים השונים על מציאת תעסוקה גם בשוק העבודה ה"מסורתי".  3

חברתיות מועמדים ברשתות הבודקים את פרופיל שהם  משאבי האנוש ממנהלי %51דיווחו מעל 

ל המועמד הופך לכרטיס הביקור שלו לצד קורות החיים הפורמאליים. מנגד, לפיכך פרופי 104.ישראלב

השימוש ברשתות חברתיות ובאתרי לוחות לצורך מציאת עבודות ובחירתן עולה משמעותית גם הוא. 

בנוסף לכך מוקמות פלטפורמות חדשות באינטרנט ובמובייל שמטרתן לחבר עובדים למעסיקים. 

טנציאליים עם הזירות החדשות האלו, מצמצת את יכולתם למצות היכרות מוגבלת של עובדים פו

 הזדמנויות קיימות בשוק. 

 

 כלים טכנולוגיים בשימוש תבת כיום

. 2113; נכנסה לשימוש בשנת Webהמערכת בנויה באופן מבוזר ומבוססת  – ספוט CRM מערכת 1

ב ולניהול מידע על המערכת משמשת כלי עבודה לניהול משתתפי התכניות ולטיפול בהם וכן למעק

נתוני השמה, התמדה וקידום בתעסוקה. המידע משמש את עובדי תבת, חוקרים  –אודות המשתתפים 

                                                        
 

104  http://www.hrus.co.il?p=38680. 

http://www.hrus.co.il/?p=38680
http://www.hrus.co.il/?p=38680
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לאחרונה הוחל בפיילוט בניסיון להפעיל את המערכת בכל  וגופים המפעילים את התכניות השונות.

 הקשור להגדרת מעסיקים, משרות והצמדות בין המשתתפים למשרות.

מערכת המאגדת את כל המעסיקים והמשרות תחת בסיס נתונים אחד. השנה החל  – פורטל מעסיקים 2

 פיילוט לשימוש בפורטל בפריסה ארצית.

הוקם פורטל פנימי לעובדי הג'וינט. הפורטל כולל כלים שונים,  2111בשנת  –פורטל תבת באתר הג'וינט  3

ים למערכות מידע פנימיות , לוחות מודעות אקטיביים, קישורSharepoint-כגון שיתוף מסמכים ב

קיימות ולמערכות הזמנות )הזמנת ציוד, דיווחי שעות, דיווחי נסיעות(; היקף השימוש הנוכחי בפורטל 

 נמוך.

המערכת משמשת את הנהלת החשבונות של תבת בלבד. המערכת בעלת  –מערכת הנהלת חשבונות  2

 שנה הקרובה.במהלך ה SAPשנים ומתוכננת להיות מוחלפת במערכת  25-ותק של כ

. כמחצית מהכניסות לאתר נעשות 2113אלף פעמים בשנת  141, נצפה 2111הוקם בשנת  –אתר תבת  5

מהכניסות הינן של אורחים )כניסה ראשונה לאתר(. האתר  32%בעקבות הפניות מאתר הג'וינט. 

 משמש בעיקר אנשי מקצוע, בתוך הארגון ומחוצה לו.

לניהול פרמטרי של התכניות ושל הרשאות המשתמשים.  מערכת ששימשה לאחרונה בעיקר –תפוח  4

 כיום עומדים לסיים את הליך הפיתוח וכל מערכת הגדרת מורשי הכניסה תעבור לספוט.

הנם קבוצה הטרוגנית במאפייניה וצרכיה, אך המהפכה הדיגיטלית לא פסחה גם על  משתתפי תבת 7

 קהלים אלו. לדוגמה: 

  "שוק אפליקציות ייעודי לקהל  –ופתיחת אפיק  החרדיתלאוכלוסייה השקת "טלפון חכם כשר

באופן גלוי וגובר  ףהחרדי. פיתוח אפליקציות כשרות יאפשר לאוכלוסייה החרדית להיחש

 לכלים דיגיטליים. 

  המחקרי שוק שונים מוכיחים כי האוכלוסיי – האוכלוסייה הערביתגלישה גוברת בקרב 

 היעדר"עוקפת" את  תגלישה הסלולארי. התהערבית עושה שימוש רב בגלישה סלולארי

 תשתיות האינטרנט הפיזיות במקומות יישוב של המגזר. 

  מבוגרים הינם הקהל בעל שיעורי  –לרשתות חברתיות  +21בני התחברות הולכת וגוברת של

 הצמיחה הגבוהים ביותר ברשת פייסבוק.

 בגיל הכניסה למעגל התעסוקה הינם  צעיריםDigital Natives . 

 

עם זאת, חלק מקהלי היעד הינם בנחיתות מובנית בתחום ההתמצאות הדיגיטלית ביחס לקבוצות אחרות יחד 

טלפון החכם הינם  היעדרבאוכלוסייה. התמצאות במערכות דיגיטליות מתקדמות, צורך לשימוש רב באנגלית ו

 חלק מהאתגרים שעומדים בפני חלק מהמשתתפים בתבת. 

 

 מסקנות צוותי העבודה

מות הללו, התכנסה בתבת ועדה לתכנון הנושא, אשר גיבשה כמה עקרונות מנחים בפיתוח התכנית לאור המג

 האסטרטגית של תבת בתחום הטכנולוגיה והדיגיטל: 

קיימים ועובדים  םתבת תעדיף לאמץ פתרונות טכנולוגיים ודיגיטליי – םהעדפת נכסים דיגיטליים קיימי 1

ת לצרכיה. העדפת הפתרונות הקיימים תעשה בכל תחומי על פני פיתוח ו/ או התאמת מערכות גדולו

הפעילות של הארגון: ניהול תהליכים, תקשורת פנימית, הצפת ידע, הדרכה והכשרה מרחוק, שיווק 

 ועוד. 
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העדפת שיתוף  –העדפת זירות בעלות ריבוי משתמשים ו/ או שימוש תדיר של משתמשים רלוונטיים  2

ש במערכות רלוונטיות מרובות משתתפים )אימוץ העיקרון של פעולה ו/ או אינטגרציה ו/ או שימו

"פיזור סוכר על שביל הנמלים"(, לדוגמה: רשתות חברתיות, לוחות דרושים, מערכות שיתוף וידיאו, 

 מערכות ניהול משאבי אנוש, אפליקציות מובייל מרובות משתתפים וכדומה. 

השינויים התדירים  –על פני פרויקטי "ענק" העדפת פרויקטים "קטנים" עם יעילות פוטנציאלית גבוהה 3

בטכנולוגיות והתנהגות משתמשים, מחייבים קצב תגובה גבוה. במקביל, הזמינות של פתרונות ענן 

ותוכנה מאפשרים קצב אימוץ מהיר של כלים ופתרונות. על כן ההעדפה תהיה לפרויקטים בעלי 

על פני פרויקטים הדורשים תהליכי תכנון, פיתוח קצר, -יעילות גבוהה הניתנים לביצוע בטווח זמן בינוני

 והטמעה ארוכים. 

עיקרון מנחה בגיבוש מהלכים ובאפיון מערכות העונות על צורכי  – שימושיות לפני פונקציונאליות 2

הארגון, הינו הערכת אופן ומידת השימושיות של קהלי המטרה השונים. פיתוח מערכות בעלות 

וש נמוכה אינן כדאיות. ממשק המשתמש והפשטות בשימוש הינם פונקציונאליות עשירה ורמת שימ

 עקרונות מנחים לפיתוח מערכות וניהול תהליכי הטמעה יעילים. 

 

 מטרת העל של התחום

בניית ידע ופיתוח יכולות טכנולוגיות אשר יאפשרו לתבת להוביל ולהגדיל את היקף שילוב משתתפיה במעגל 

 התעסוקה. 

 

 מטרות משנה: 

קידום חדשנות דיגיטלית ומינוף פלטפורמות דיגיטליות קיימות להעלאת תוך  סים דיגיטלייםבניית נכ 1

 המודעות לארגון ולמטרותיו. 

שיפור ומיצוי הידע הייחודי הנצבר בארגון, לצורך  ארגוניות-תפעול פנים בנייה ושיפור של תשתיות 2

 ם ופרויקטים בארגון. רשמית( ושיפור יכולת ניהול תהליכי-שיפור התקשורת )הרשמית והלא

 בקרב משתתפי התכניות ועובדי תבת.( Digital Literacy) בניית ידע ויכולות בתחומי הדיגיטל 3

 

 יעדים וכיווני פעולה 

 בניית מאגר מידע דינמי הכולל משתתפים, מעסיקים ומשרות וחיבורו למאגר הספוט: 1

 שיפור מיצוי הזדמנויות התעסוקה שנוצרות בתבת 

 דה לצוות המקצועי לניהול ומעקב אחר משתתפים, מעסיקים ומשרותבניית כלי עבו 

 בחינת היתכנות ל-marketplace ישיר בין משתתפים למשרות 

 ריכוז כלל ארצי של תכניות התעסוקה השונות: 2

 ריכוז מידע עדכני על תכניות תעסוקה שונות ברמה ארצית ופרטי התקשרות של מוביליהן 

  חדשות ועדכון תכניות קיימותשיפור היעילות בבניית תכניות 

 הגברת התקשרות ותיאום המאמצים בין הגופים השונים העוסקים בקידום תעסוקה 

 הגברת מודעות בזירה הדיגיטלית לתבת, למטרותיה ולכלים שמציעה לאוכלוסיות היעד: 3

 הגברת מודעות בקרב מעסיקים, משתתפים וסביבת העבודה לארגון ולמטרותיו 

  ,מסלולים ועוד באמצעות רשתות חברתיותהנגשת תכנים, כלים 
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 הקמת חממה ליזמויות בתחום התעסוקה: 2

 עידוד יזמות דיגיטלית, חברתית ועסקית בתחום ההשתלבות בעבודה והתעסוקה 

 בישראל ובעולם בתחומי התעסוקה הרלוונטיים  יהובלת חוד החנית הדיגיטל 

 פיתוח סביבה מציפת תוכן בארגון: 5

 והשימוש בידע הייחודי הנצבר בארגון המבוזר שיפור תהליכי הצפת התוכן 

 ארגונית לומדת ומעשירה -בניית סביבה פנים 

 שיפור תשתיות תקשורת פנימיות אשר יתמכו בפעילותה השוטפת: 4

 לאומיות של תבת-שיפור יכולות התקשורת הבין 

 סכון בזמן אפשור קיום פגישות וידאו כתחליף לפגישות פיזיות בארגון מבוזר וכלל ארצי )יצירת חי

 ועלויות(

 הגברת השימוש בכלי תקשורת בלתי אמצעיים 

 הטמעת מערכות ניהול מפגשים: 7

  ניהול יעיל של תכניות הכשרה, כנסים ומפגשים בתבת 

 מעקב אחר השתתפות 

 ארגוניים באשר לאירועים, למפגשים ולתכניות -הצפת ידע וריכוזו למשתמשים פנים וחוץ 

 (:Elearning)מערכות למידה והכשרה מרחוק  4

  בחינת כדאיות ויעילות של הטמעת מערכות לימוד מרחוק 

  הנגשת תכנים לקהלים נבחרים באמצעים דיגיטליים 

 וצמצום הפער הדיגיטלי: Digital Literacy""-הכשרת משתתפים ועובדים ל 3

 צמצום הפער הדיגיטלי בין קהלי המטרה של תבת לצרכים בסיסיים בזירת התעסוקה כיום 

  ניית כלים וידע חיוניים למשתתפים להשתלבות בעבודה בזירה הדיגיטליתהק –בסיסי 

  הקניית כלים וידע ליצירת יתרונות "תחרותיים" בהשתלבות בעבודה בזירה הדיגיטלית –מתקדם 

 הכשרת עובדי תבת לשימוש בכלים דיגיטליים יעילים לעמידה בייעוד הארגון 

ים נבחרים כדי למקסם את ההזדמנות לתעסוקה בניית תכניות ליזמות ולתעסוקה דיגיטלית לקהל 11

 ולהגדלת הכנסה:

  הנגשת הזדמנויות תעסוקה לקהלים רלוונטיים בזירה הדיגיטלית 

  .עידוד יזמות בזירה הדיגיטלית הצומחת 
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  105פריסת יעדי פעילות התחום

שתחום זה הוא דינמי, ש לציין כי כיוון . י2117-2115דירוג הפרויקטים לפי יעילות ומשאבים, בחלוקה לשנים 

 ייתכנו שינויים בתכניות עבודה אלו בהמשך, בהתאם לצרכים רלוונטיים שיעלו בשוק ובתבת.

ציון  פירוט המהלכים/ פרויקטים על פני יעדי זמן מטרת על
 כולל*

  9102 9102 9102 9102 9102  
בניית נכסים דיגיטליים 

שיאפשרו הובלה של תחום 
התעסוקה וההשתלבות 

דה, הרחבה ומיצוי בעבו
הזדמנויות טוב יותר בעולם 

 התעסוקה

-מאגר משתתפים
משרות -מעסיקים

 )שדרוג ספוט(

פיתוח  אפיון
 והשקה

 11 הטמעה הטמעה הטמעה

בניית מאגר 
תכניות תעסוקה 

פנימי בסיסי 
 )כרטסת(

אפיון 
 והשקה

 4 עדכון עדכון עדכון עדכון

שיוווק והגברת 
מודעות בזירה 

 הדיגיטלית

ול ניה
 שוטף

ניהול 
 שוטף

ניהול 
 שוטף

ניהול 
 שוטף

ניהול 
 שוטף

11 

הקמת חממה 
טכנולוגית לייזום 

פתרונות 
תעסוקתיים בעבור 

 קהלי המטרה

 7 פיתוח פיתוח השקה אפיון 

בניית תשתית תפעול 
 ארגונית ושיפורה-פנים

בניית סביבה 
 מציפת תוכן

 11   עדכון עדכון אפיון

שדרוג מערכת 
 תקשורת

ל ניהו
 שוטף

ניהול 
 שוטף

ניהול 
 שוטף

ניהול 
 שוטף

ניהול 
 שוטף

3 

מערכת ענן לניהול 
 מפגשים

אפיון  
 והשקה

 11 פיתוח פיתוח פיתוח

הטמעת מערכות 
 לימוד והכשרה

 7   פיתוח השקה אפיון

בניית ידע ויכולות בתחומי 
הדיגיטל המשפיעים על 
השתלבות בעבודה ועל 

 מסוגלות תעסוקתית

 הכשרת עובדים
ומשתתפים 

לשימוש בכלים 
 דיגיטליים

אפיון 
 והשקה

 12 הטמעה פיתוח פיתוח פיתוח

הכשרה למקצועות 
דיגיטליים חדשים 

 ויזמות דיגיטלית

אפיון 
 ופיילוט

 11   פיתוח פיתוח

 

 ., סבירות להצלחה ומשאביםיעילות *הציון הכולל של הפרויקט הוא שקלול שלושת הפרמטרים:

  

                                                        
 

שנתית וכן לפירוט הפרויקטים המתוכננים; מפאת גודל -ניתן לפנות לתבת בבקשה לקבלת פירוט מלא של תכנית העבודה הרב 105
 .המסמך הוא אינו מצורף לתכנית העבודה השנתית
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 ידי-על ו)חלקם יבוצעהאלה את התפקידים כוללת להפעלת התכניות  כוח אדםינת ההיערכות הנדרשת מבח

 בעלי תפקיד קיימים בארגון(: 

 יכולת הובלת בעל יישומים, עם בעל היכרות מעמיקה עם תשתיות ו – מנהל טכנולוגיה ודיגיטל ארגוני

 ספקים חיצונייםעם תהליכי אפיון ופיתוח 

  יקה עםבעל היכרות מעמ – תוכןומנהל ידע SharePoint , יכולת לבנות ויכולות הטמעה בארגון בעל

 עולם תוכן וידע פנימי 

 תחזוק קהילות ודפים אטרקטיביים ברשתות חברתיות לו הבעל יכולות לבניי – מנהל מרקום דיגיטלי

 שונות

  בעל  – יהיה צורך לגייס מנהל להובלת הפרויקט ,תבת תבחר להקים או להפעיל חממת מאיץאם

 ת בתחום ההשקעות בזירה הדיגיטלית.יכולו
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 קשרי מעסיקים
 

 כללי רקע

 פעולה שיתופי על בעיקר מתבססת עבודתו, מטה גוף בהיותו .עשייה בתבתהת הוא ליב מעסיקיםהקשרי תחום 

 .ההכשרות ומערך הידע ניהול תחום ועם בתבת השונות התכניות עם ארגוניים-פנים

בעלי העניין בתחום  .תשתית ארציתבסיון עשיר וינלתבת מערך קשרי מעסיקים גדול מאוד, והיא מחזיקה ב

 שותפיםבתכניות תבת ו קשרי מעסיקים, רכזי בינוניים וקטנים ,עסקים גדוליםקשרי מעסיקים רבים ומגוונים: 

הפורום ואקדמיה הינים, יעשרות התעסוקה, משרדי ממשלה, רשויות, התאחדות התיעמותות, ש שונים, כגון

 .הישראלי לגיוון בתעסוקה

לכל תכנית מאגר המעסיקים שלה; כמו כן ישנו מערך הקשרים של מטה תבת. את מערך קשרי המעסיקים 

מפעילים רכזי קשרי מעסיקים בתכניות השונות. רכזי קשרי מעסיקים עוברים הדרכות מקצועיות בתכנית 

ר מתודולוגיית עבודה אחידה ומקצועית. הצוותים נפגשים גם בפורומים ובמערך ההדרכות של תבת כדי לייצ

מקצועיים ללמידה; מן המפגשים עולה הצורך במתן מענה מתכלל מטעם תבת לריבוי אנשי קשרי המעסיקים 

 שבשטח, ומן השותפים במגזר העסקי עולים קולות הקוראים לתבת לייצר מנגנון יעיל יותר וכוללני.

המעסיקים.  –התכניות, ומן הצד השני  –קשרי המעסיקים יש שני לקוחות: מצד אחד  יש לזכור שלתחום

 המעסיקים הם השותפים להטמעת הפיתוחים של תבת, ואתם יש לייצר ולפתח דיאלוג מקצועי.

 

 פעילות תחום קשרי מעסיקים בתבת מורכבת מכמה נדבכים:

 מוטמע יחד עם התכניתמערך ה – תשתית ענפה של רשת קשרי מעסיקים בפריסה ארצית 

 לכל תכנית המאגר שלה – מאגר קשרי מעסיקים 

 קורס קשרי מעסיקים מתחילים ומתקדם – מתודולוגיה מקצועית אחידה לרכזי קשרי מעסיקים, 

 הכשרות פנימיות לאנשי צוות

 מענה  , ונותנתדיאלוג שונה עם מעסיקיםמנהלת תבת  – סדנאות למעסיקיםו פורומים אזוריים

מגזריים -פורומים אזורים תלת, ימי מנהליםבאמצעות  לצרכים של החברה העסקיתמודולארי 

 הכשרות משותפות ו

  עובדים.שימור וקידום  ,השמה ,אבחון ,מיון ,איתור –שיח עם מעסיקים על כל הרצף 

 

אחת המטרות במהלך הפיתוח האסטרטגי בתחום קשרי מעסיקים הייתה להתחקות אחר מנגנון הביקושים. 

 תבת גדל במיפוי ביקושים קיימים ומגמות בשוק העבודה כבסיס לפעילות בתכניותהולך וצורך  יש בימינו

המשק הישראלי דינמי ומורכב, ויש לתת את הדעת על מצב הביקושים כאן ועכשיו ועל  .פיתוח תכניות חדשותלו

לתהליך הזה היו שותפים איזה מקצועות ישתנו? ייעלמו? יתווספו?  –מה שצופן העתיד בהקשר למקצועות הללו 

רבים, וביניהם נציגים מגוף מחקר, מעסקים ומשירות התעסוקה. נעשה ניסיון ללמוד מהארץ ומהעולם, אך טרם 

 נמצא מנגנון שעונה על כל הדרישות.

בתהליך  התקיימההלמידה שעל סמך ו בתבת מעסיקים קשרי בתחום המצטבר הידע בסיס נוסף על כך, על

 של רב מספר המאפשרים, גדולים מעסיקים עם תבת של מערכתית לעבודה יתרון יםקי כי , נמצאהתכנון

 בשנים, ואכן. כמה תכניות של סינרגטי חיבור תוך, ומקצועות עובדים בגיוון, ארצית בפריסה עבודה מקומות

הרחיבה תבת את מספר המעסיקים הגדולים שעמם היא נמצאת בקשר, העלתה את המודעות של  האחרונות

 עולה השטח יחד עם זאת, מן .ומוכר מקצועי ידע גוף בעבור המעסיקים והיוותהיקים לתעסוקה מגוונת המעס
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 הבאות שהשנים וקטנים, וניכר בינוניים עסקים בעבור גם עבודה שפה ומתודולוגיית, כלים בפיתוח צורך יש כי

 .זה באתגר ייצבעו

 

 בין הישגי תחום קשרי מעסיקים:

 שותפים עם בתעסוקה יחד גיווןל הישראלי הפורום הקמת 

 של תבת בתחום  העבודה למתודולוגיית המעסיקים, הנוגעים בעבור כלים נוספים ופיתוח התמקצעות

 והקידום העובדים, ההדרכה שימור הגיוס,

 שונים בחברות העסקיות תפקידים בעלי עם ארגונית-פנים פעילות 

  ,הדנות באתגרי גיוס, מיון וניהול העובדים.העברת סדנאות לחברות עסקיות בנושא הגיוון בתעסוקה 

 

 שזו התחום משום של מתכללת ראייה שדרושה היא בתבת המעסיקים קשרי תחום את המובילה התפיסה

עם  ,קיםיעסמ עם בדיאלוג, עם הממשלה ועם המגזר השלישי. המעסיקים עם מערכתית עבודה מאפשרת

 התכלוללהשתמש ביכולת על תבת ים, עולה כי שותפים נוספעם ממשלה ועם משרדי ההתכניות שבשטח, 

 ומגזריים,ם יאוגרפייבטים גיתן מענה להימעסיקים, שתהשונה למבנה מערך קשרי ולהציע דרך חדשה כדי  השל

על תחום קשרי מעסיקים, יחד עם שותפיו, לחקור, שונים של עסקים. לשם כך  ולסוגיםמגוונות  לאוכלוסיות

 שיתמוך בצרכים של כולם. ,המבנה החדשארכיטקטים של להפוך לו ללמוד

הציבורי  ,שלה במגזר העסקי ה"אני מאמין"את  והיא מתמידה במשימתה להטמיע ,היא גוף פיתוח תבת

יציאה ממעגל העוני, עובדים עניים, אוכלוסיות מודרות, גיוון תעסוקתי, רגישות תרבותית, סולמות  :והשלישי

ארגז הכלים של מי כחלק מאנוש השפת משאבי ים לאט הופכ-אטש יפירה ועוד הם מטבעות לשון מקצועייקר

 תהליך הפיתוח, ההדרכה וההכשרה המתמשך של תבת מסייע למנף מקצועות חדשים,שמעסיק עובדים. 

על סביבת העבודה של אף להשפיע  תוכל תבתעבור מעסיקים, יוקם ב" שלתעסוקה הספר ביתובאמצעות "

 העובדים במדינת ישראל. 

 

 צרכים

 עם מעסיקים, עם תכניות תבת, הממשלה עם בשיתוף פעולה –מעסיקים  קשרי מערך שינוי חינתב 

 מפעילות ועם עמותות

 לבניית, להכשרות מכוונת כיד, מהעולם למידה בסיס על –הישראלי  במשק הביקושים נושא חקר 

 והפרט הממשלה המעסיקים לבין בין הדיאלוג ולשכלול לקידום, קריירה סולמות

 של , תבת פיתוחי של המקצועי יום-היום את לשרת –כגוף מתכלל  השגרתית העבודה המשך

 .השונות ושל התכניות ההדרכות

 

 מטרת העל של התחום

מעסיקים , תבת ופיתוחי תכניות המעסיקים: ממשלה, קשרי בתחום השותפים לכל השירות את לשכלל

 העסקי. במגזר העבודה סביבת ועל (המשתתף) הפרט של ההכוון על להשפיע ובכך שותפות, ועמותות

  

 יעדים וכיווני פעולה

 ביקושים בנושא מחקר  

 לתעסוקה ספר בית הקמת 
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 חלופות ומציאת השותפים עם מעסיקים תחום קשרי מבנה בחינת 

 מחקר /חומרים הפקת 

 ושל השותפים. תבת של השותפת לעבודה מענה המשך 

  

 : תחום קשרי מעסיקים בתבת0תרשים 
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 : ענפי ליבה במגזר העסקי9תרשים 

  
מידע חסוי ומוגן

Collective Impact - 2013\4\20140429 NGO Forum

הענפים הכלכליים המהווים את ליבת המגזר העסקי

  נ י ליב  ב ג ר     י 

  היי טק
...  תרופות  תוכנה  אלקטרוניקה

  תעשייה
...  מתכות  מזון ומשקאות  כימיקלים

  שירותים מקצועיים
...  אדריכלות  ח רו  ד עו

שירותים פיננסים וביטוח

בינוי

  מידע ותקשורת
...  טלפוניה  אינטרנט

  בריאות ורווחה
בתי חולים פרטיים  בתי אבות   קופות חולים

מסחר סיטונאי וקמעונאי

כלל הענפים  

הכלכליים  

במשק  

הישראלי

סינון הסקטור  

הציבורי

מנהל מקומי וציבורי

בטחון

מוסדות חינוך ציבוריים

בתי חולים ממשלתיים

שירותי דת

גריעת ענפים בעלי  

הון אנושי נמוך יחסית

חקלאות

בידור ופנאי  אמנות

שירותי תעסוקה

אבטחה  שמירה   

וחקירה

תחזוקה וגינון

שירותי אירוח ומזון

 יב   של  ר    ל      ר

   בניג   ל רג נים  יב ריים  ג     ניבר י      ב י   לים   של יים 

     ר  יים  שר   בלים  י      של י  ל י-        לים     רג נים    יים

C B AD

 
  אסטרטגיה שיווקית –חברת שלדור  מקור:
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 פריסת יעדי פעילות התחום: 

 פעולות מרכזיות 

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן
   

 הערות כלליות 
 

 9102 9102 9102 9102 9102  

פעולות 
 ממשיכות

 מחקר -הכוון -מיפוי -יםביקוש

השקעת משאבים משותפת עם  •
הממשלה למיפוי הביקושים, 

חיבור לתכנון לבחינת מגמות ול
הפעילות בתבת, בשירות התעסוקה 

 ובאגף להכשרות מקצועיות

בחינת שילוב חברות עסקיות וחיבורן  •
 לתכנון 

פעילות עם תשתית קשרי  •
המעסיקים בתכניות תבת, בשירות 

ף להכשרות התעסוקה ועם האג
אוגרפי וענפי ימקצועיות על בסיס ג

 ליצירת תחזיות ביקושים 

סימון ענפים מרכזיים שבהם  •
מסתמנים שינויים )שינוי ברגולציה, 

( והעמקה וכוליהשקעות ממשלתיות 
 (2ראו תרשים בהם )

 יצירת סקר לאנשי קשרי המעסיקים  •

יצירת מאגר המנפיק דוח ביקושים  •
 רבעוני ושנתי

 
 

 ובחינת המודל  שנת למידה
המתאים על פי מודלים בעולם 

מודלים קיימים בחברות על פי ו
 עסקיות

  תחילת פיילוט על פי סקטורים
 נבחרים

  כמה הקמת צוות למידה של
 שותפים

 בין  יבור להכשרות מקצועיותח
 ממשלההתבת ו ,עסקיהמגזר ה

  קשרי מעסיקים בקרב מחקר
 תכניותב

 

 
 

בחירת מפעיל 
שיבצע ויתחזק את 

א הביקושים עם נוש
 מחקר מלווה

הסקת מסקנות 
מהפיילוט על 

 סקטורים מסוימים 
חיבור להכשרות 

 מקצועיות
 

 
 

הפעלת המנגנון 
כולל חיבור 

ת מקצועיות ולהכשר
 ולמחקר

 
 

שימוש 
 במערכת

 המשך מחקר

 

 
 

בחינת הרלוונטיות 
בהתיחסות לביקושים 

יד מכוונת הם ועד כמה 
 ת בשטחאמתי

 
 

הטמעת 
 התכנית תלויה

באישור 
השותף 
 המרכזי
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 פעולות מרכזיות 

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן
   

 הערות כלליות 
 

 9102 9102 9102 9102 9102  

פעולות 
 חדשות

 קשרי מעסיקיםתחום מבנה ל
מבנה המושתת על מטריצה שנותנת 

למגזר  ,מענה לגודל הגוף העסקי
)ראו תרשים אוגרפי יהמקצועי ולאזור הג

 כמענה לשטח ולצרכים של תבת (1

  המשך הפעילויות השגרתיות של
כשנת מעבר לפיתוחים  ,התחום

 החדשים

 למידת הנושא 

 מת ועדת היגויהק 

 חברות מ ,למידה מהמגזר העסקי
 מעסיקיםומהשמה 

 תכניותלמידת הצרכים מה 
 ומהשותפים במגזר העסקי

 למידה ממודלים בעולם 

 עודיות על פי יפיתוח הכשרות י
 המטריצה

 ידי-עלאישור המבנה 
 כל השותפים 

 ית המבנהיבנ
 הגדרת תפקידים
מינוי התפקידים 

החדשים על פי המבנה 
 חדשיםוההגדרה ה

 לוט המבנה החדשיפי
 הסקת מסקנות

סל כלים לפי המטריצה 
תוך מיקוד השונה 

 גודל הגוף העסקיב

 הפעלת המבנה
 למידה

הפעלת המבנה 
 למידה ושיפורים

התכנית  
בהובלת 
 התחום 

 יעדי פיתוח

קבוצות מיקוד  ,סקר, למידה  תבת כבית ספר לתעסוקה למגזר העסקי 
 מהעולם ואיסוף ידע

 ט ראשוני על בסיס לויהפעלת פי
על , הקיים הקשרים והניסיון

הפלטפורמה של מערך ההדרכה 
 של תבת

 משך הפעילות אצל המעסיק ה
ב חהרו תכניותעם  שיתוף פעולהב

 והשטח
 

פיתוח פיילוט 
ראשוני על פי 
המודל החדש 

-הנעשה בשיתבסס 
2115 

הכנת חומרים 
 והפקתם

אמצעי לימוד 
טכנולוגיים כמו 

 למידה מרחוק ועוד
 ציאת שותפיםמ

 ספרההפעלת בית 
המשך הפקת 
 חומרים ותיעוד

 הידוק הפלטפורמה
התאמת התכנים 

 מעסיקים הלצורכי 

, הפעלה
מציאת  ,למידה

שותפים 
 נוספים 

 עריכת ימי שיא 

  הפעלה

י קשרי שירות המשך הענקת  הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה
 מעסיקים לפורום

  גיוס עסקים 

המשך פעילות על 
 תכניתפי אתגרי 

 העבודה

המשך הפעילות על 
 תכניתפי אתגרי 

 העבודה

המשך 
הפעילות על פי 

 תכניתאתגרי 
 העבודה

המשך הפעילות על פי 
 העבודה תכניתאתגרי 
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 פעולות מרכזיות 

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן
   

 הערות כלליות 
 

 9102 9102 9102 9102 9102  

 למעסיקים הכשרות וסדנאות גיוון 
עם שותפים  שיתוף פעולהב

לשכלל את תהליכי  כדינוספים 
 תהמיון והניהול לאוכלוסיו ,הגיוס

 תבת ובכלל

 והעברתו פיתוח קורס ניהול הגיוון 

  כדייצירת קשרים עם האקדמיה 
 משאבי האנושלהשפיע על דור 

 הבא

  פיתוח המליאות בשיתוף פעולה
 ובחסות עסקים מובילים

 יווןהמשך פיתוח אות הג 

 פיתוח חומרים למעסיקים 
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 מרכזי תעסוקה –תעסוקה מקומיות  תשתיות
 

 רקע כללי

גדרתה מהווה מסגרת המספקת מענה תעסוקתי לתושבי האזור. לעתים המענה תשתית תעסוקה מקומית בה

ידי תשתית או גורם אחר באזור. תשתית מקומית עוסקת -ישיר, ולעתים הוא שילוב של הנגשת שירות הניתן על

 בארבעה תחומים עיקריים:

מקורות הכנסה אזוריים לבין -פיתוח שירות תעסוקתי היוצר רצף בין תהליכי פיתוח כלכלי מקומיים 1

 והזדמנויות תעסוקה

 פיתוח סל שירותים ומענים לפתרון חסמים ליציאה לשוק העבודה 2

 הנגשת שירותים נלווים תומכי תעסוקה )תחבורה, מסגרות לילדים ועוד( 3

 זיהוי, עידוד ופיתוח יכולות קהילתיות להתארגנות סולידרית בתחום התעסוקה. 2

 

מקדות בשלושה צירים מרכזיים: פרט, קהילה ומעסיקים. תשתיות התעסוקה שפותחו במסגרת תבת מת

המאפשרת מקסום העבודה  השלושת הצירים הללו זוכים לקשב ולערוצי פעילות מקבילים, עד לקבלת סינרגי

 ברמה המקומית והאזורית.

 

 קריטריונים להגדרת תכנית תשתית תעסוקתית מקומית בתבת

  מבנה פיזי המיועד ומותאם לכךתכנית התשתית פועלת במסגרת של  –מבנה פיזי 

 תכנית התשתית מבוססת על צוות עבודה )יותר מעובד אחד( המסוגל לתת מענה תעסוקתי כולל  – צוות

 ומגוון

 מגזרית, שיש בה נציגויות לרמה -ארגונית ובין-תכנית תשתית מהווה מסגרת לשותפות בין – שותפות

 הארצית ולרמה המקומית.

 "תכנית התשתית המקומית מהווה מסגרת היכולה להכיל בתוכה תכניות  – פלטפורמה "שער לתעסוקה

תעסוקה נקודתיות של תבת ושל ארגונים אחרים; התשתית המקומית מספקת לתכניות התעסוקה 

)תכניות המסלול( תשתית פיזית, ארגונית ואף כוח אדם למימוש התכנית, ומהווה מסגרת למיון ולסינון 

 מקומיתתכניות תעסוקה לאותה הרשות ה

 תשתית מקומית נבנית לטווח בינוני ומעלה; עליה להיות מסוגלת לתת מענה למצבים  – תכנית לטווח ארוך

 תעסוקתיים משתנים

 תכנית תשתית נותנת מענה לאוכלוסיית יעד רחבה מבחינת מגזר, קהילות, גיל,  – אוכלוסיית יעד רחבה

 מגדר, עולים, אנשים עם מוגבלות ועוד

  תכנית תשתית מהווה מרכז ידע מקומי בתחום התעסוקה; לתשתית המקומית חייב  –מרכז ידע מקומי

מיפוי אוכלוסיות היעד, מיפוי  –להיות מידע מעודכן על אודות התעסוקה במרחב הרשות המקומית 

המעסיקים, מיפוי חסמי התעסוקה ומיפוי הגורמים הפועלים. התשתית מהווה מקור למידע ומעדכנת את 

 טיים, ובכלל זה הרשות המקומית.הגופים הרלוונ

 

מרכזי תעסוקה הנמצאים כיום בשלבי הטמעה  –מאז הקמת תבת פותחו כמה סוגים של תשתיות תעסוקה 

 מתקדמים בממשלה:
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הן מוותיקות תכניות  )רמ"ת( רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילהו מעבריםתכניות התשתית לתעסוקה 

מתקדמים במשרד הרווחה ובשירות נמצאות בשלבי הטמעה יות ; שתי התכנהתעסוקה בתבת ג'וינט ישראל

התעסוקה בהתאמה. הדבר בא לידי ביטוי באיגוד הידע הדינמי והמתפתח לאורך השנים, בחוברות ותדריכים 

רשות מקדמת תעסוקה" שפורסמה לאחרונה וחוברת "תהליך הליווי  –מקצועיים כגון חוברת "ארגון לומד 

 ת עבודה" שאיגדה ידע משתי התכניות ותפורסם בקרוב. הפרטני: מתודה ופרקטיקו

המעבר של רשות מקדמת תעסוקה ממשרד הכלכלה )לאחר שלוש שנים( לשירות התעסוקה בתחילת שנת 

הביא אתו צורך להתאמה מחודשת של התכנית למשרד הקולט החדש )שירות התעסוקה(. לכן במהלך  2112

יך משותף בין צוותי הניהול ברשות מקדמת תעסוקה ובשירות תמשיך תבת להשקיע מאמצים בתהל 2115שנת 

 התעסוקה, שבסופו יגובש מודל מותאם לשירות התעסוקה, שיאפשר קליטה מוצלחת של התכנית.

בנוסף לכך, מעצם הגדרתה כתשתית היא מהווה מקום למגוון שירותים תעסוקתיים, דבר המאפשר עיבוי 

כי תעסוקה, כגון תכנית קידום; בשנים הקרובות תמשיך תבת המענה והחדרת תכניות מסלול וכלים תומ

 בהטמעת כלי קידום בתוך תשתיות התעסוקה.

כמו כן פיתחה תבת תשתיות תעסוקה מקומיות הנותנות מענה לאוכלוסייה ייחודית ומאגמות את הידע המצטבר 

נמצאים כיום בשלבי ית מרכזי מפתח לאוכלוסייה החרדואת עקרונות הפעולה של תשתיות תעסוקה מקומיות: 

ידי תבת והמשך הפעלה -הטמעה במשרד הכלכלה, תוך המשך ליווי ההטמעה והמעטפת המקצועית על

במסגרת התכניות  בשותפות ממשלת ישראל וג'וינט ישראל )פירוט על התכנית בפרק על האוכלוסייה החרדית(.

ין ממשלת ישראל, ג'וינט ישראל, וקרן המופעלים בשותפות במרכזי ריאן, פותח בתבת מודל  לחברה הערבית,

 יד הנדיב באמצעות אלפנאר )כמפורט בפרק על החברה הערבית(.

 

היכולות המקצועיות של הצוות המקצועי ובמיסוד ההטמעה  התמקדה בשדרוג פעילות תבת בשנים האחרונות

 של התכניות במסגרת משרדי הממשלה.

ידי צוות מרכזי רשות מקדמת תעסוקה, דבר שתרם -לאמנת שירות ע נבנתה בתכנית רשות מקדמת תעסוקה

 לחידוד האחריות המקצועית ומרכיבי התפקיד של מקדם התעסוקה על כל גווניו. 

מהלכים להתאמת התכנית להפעלה במסגרת שירות , נעשו יחד עם אנשי המקצוע בשירות התעסוקה ,במקביל

, לצד כתיבת מודלים 2115החל משנת להעסקה ישירה של מנהלי התכנית  היערכותהכנה ו :התעסוקה

 .דריכים מקצועיים בנושאים מגווניםות

תיק כניסה לעובד חדש, ליווי פרטני )משותף  התדריך לעובד הקהילתי התעסוקתי, ונכתב בתכנית מעברים

לרשות מקדמת תעסוקה( ועוד. הדבר נעשה כחלק מהפעילות לתשתית מבוססת להטמעה מתקדמת במשרד 

 הרווחה.

ם נרקמה למשל בתכנית מעברי ,תבת לסייע בפיתוח מודלים חדשים בתכניות המוטמעותהמשיכה  כמו כן

קורס ליווי לגיל נבנה נוסף על כך ; +22תכנית לפיתוח תעסוקתי לבני ג'וינט ישראל, שהולידה שותפות עם אשל 

תי של אוכלוסייה ידי התכנית, במטרה לשילוב איכו-שהעצים את אפקט השירות התעסוקתי שניתן על השלישי

 זו בשוק העבודה.

בתכנית מעברים התקיים תהליך של ו, הכולל קשרי המעסיקים מערךתבת המשיכה לתמוך בתכניות במסגרת 

אזורי בפריפריה. תהליך זה עדיין בעיצומו ונשען על -הבאת יוזמות מעסיקים גדולים תוך עידוד פיתוח כלכלי

 יאן.למידה מתכניות אחרות, ובכלל זה מתכנית ר

קרן  -עמותת יחדיועם משרד הרווחה ועם בשנתיים האחרונות פיתחה תבת, בשיתוף עם עיריית באר שבע, 

. המודל מאפשר איגום משאבים ברמה העירונית מעגל החיים והתעסוקה –מרכז תעסוקה רש"י, מודל של 

 אר שבע. ושילוב של שירותי תעסוקה בפעילות המחלקה לשירותים חברתיים בב ,בתחום התעסוקה
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רמה הארצית ולהפיצו לרשויות מקומיות לפתחו במשרד הרווחה לאור הצלחת המודל ברמה המקומית, החליט 

ולאזורים נוספים. מטרת המהלך ברמה המערכתית לחבר בין כלל שירותי התעסוקה הקיימים בשירותי הרווחה 

הרווחה מאידך. ברמת הפרט המקומיים למוקד מקצועי אחד בהובלת הרשות המקומית מחד, ולמטה משרד 

פיתוח מסוגלות  עבודה יציבה,כלכלית,  למצב של עצמאות הרווחהרותי ישלקוחות  מכוון הפרויקט לקדם את

 .תעסוקתית גבוהה ומעורבות בקהילה

 

 מטרת העל של התחום

שירותי עם יכולת איגוד וקליטה של מגוון  ,ביסוס הידע המקצועי לטובת תשתיות תעסוקה פיזיות ומקצועיות

 תעסוקה והנגשתם למגוון אוכלוסיות.

 

 לשנים הקרובות פעולה כיוונייעדים ו

תבת הציבה לעצמה כיעד להמשיך ולסייע לממשלה בתהליך הטמעת התכניות במשרדי הממשלה, תוך 

אחריות והובלה מלאה מצד הממשלה של תשתיות התעסוקה שהוטמעו. בד בבד מבקשת תבת להגביר את 

ין התכניות השונות למען שיפור מתמיד של השירות הניתן במסגרתן. זאת נוסף על הטמעת שיתופי הפעולה ב

כלים ומודלים חדשים שיפותחו בתבת, המגבירים את סיכויי ההשתלבות בשוק העבודה בכלל והשתלבות 

 איכותית בפרט, כגון תכנית קידום, השואפת להגברת ההעסקה האיכותית של משתתפי התכניות. 

 ; כךתומנגנוני הניהול של התכניבמסגרת ות להמשך הקשר המקצועי במסגרות למידה והכשרה וישנה חשיב

תוך המשך יציאה של תבת והעברת תפקידי  יימשך, ת רשות מקדמת תעסוקה ומעבריםוהטמעה של תכניהליווי 

 ההובלה המקצועית למשרד הקולט.

קומיות, והניסיון בהקמה ובהפעלה של על בסיס הידע בגיבוש התפיסה המקצועית של תשתיות תעסוקה מ

מרכזי תעסוקה, תסייע תבת בליווי מקצועי למשרד הרווחה בפיתוח מודל של מרכזי תעסוקה, המתבססים על 

שפועל בבאר שבע. תבת תלווה מקצועית את פיתוח המודל והפצתו, ותהיה  מעגל החיים והתעסוקהמודל מרכז 

 ל פי השיטות ודרכי העבודה שפותחו בתבת.אחראית להדרכת הצוות המקצועי במרכזים ע
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 :פריסת יעדי פעילות התחום

 פעולות מרכזיות

 

 פירוט הפעולות המרכזיות על פני יעדי זמן

 

 9102 9102 9102 9102 9102 

תכניות 

 ממשיכות

 מעברים

המשך ליווי הטמעה במשרד הרווחה, 

 במיוחד במרכיבי פיתוח ידע

, המשך ליווי הטמעה במשרד הרווחה

 במיוחד במרכיבי פיתוח ידע

המשך ליווי הטמעה 

במשרד הרווחה, במיוחד 

 במרכיבי פיתוח ידע

המשך ליווי הטמעה 

במשרד הרווחה, 

במיוחד במרכיבי 

 פיתוח ידע

המשך ליווי הטמעה 

במשרד הרווחה, 

במיוחד במרכיבי 

 פיתוח ידע

רשות 

מקדמת 

 תעסוקה

המשך ליווי הטמעה בשירות 

תאמת המודל התעסוקה, במיוחד ה

 לשרות

 המשך ליווי הטמעה בשירות התעסוקה

 ויישום הדרגתי של המודל המותאם

המשך ליווי הטמעה 

ויישום  בשירות התעסוקה

הדרגתי של המודל 

 המותאם

במיוחד  ליווי הטמעה,

 במרכיבי פיתוח ידע

במיוחד  ליווי הטמעה,

 במרכיבי פיתוח ידע

 

  פיתוח

מעגל החיים 

 והתעסוקה

ל מהפיילוט העירוני פיתוח המוד

בבאר שבע להפעלה במסגרת 

פעילות משרד הרווחה בבאר שבע, 

 בירושלים, בחיפה ובתל אביב

התאמת המודל להקמת שמונה מרכזים 

נוספים מעבר לארבע הרשויות 

הקיימות. פיתוח מודל של מרכז 

 תעסוקה גם ליישובים קטנים ובינוניים

המשך הליווי המקצועי 

 12-לייצוב המודל ב

רשויות המקומיות שבהן ה

 הוא יפעל
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 חדשנות
 

בפיתוח שירותים, תשתיות והתערבויות בכל הקשור לתעסוקה. עסק גוף פיתוח אשר מאז הקמתו  אהי תבת

 חלוצה בתחום ומצאה כר נרחב לפעילות חדשנית ויצירתית.  הייתהתבת 

שותפה  והייתהת, הפריסה הארצית של המענים אשר תבת יצרה כיום, לאחר למעלה משבע שנות פעילו

שהארגון נמצא בתהליך כתשתית ומיסוד של העבודה ושל הארגון במקביל. בנקודת זמן זו,  מהווהלהקמתם 

מעבר מארגון צעיר לארגון בוגר, החליטה תבת לייצר התערבויות פנימיות שיאתגרו את הארגון ביצירת פתרונות 

 יצירתיות יאפשר אשר עבודה תהליך אלא, קוד שם אינה "חדשנות" המילה .לא שגרתיותושיטות חדשות ו

 ."לקופסה מחוץ" חשיבה על המתבססים ומענים חודייםיי מענים לייצר כדי וחדשנות

Olpcaealerelte היא דרך האמרה: ,יחוד בארגון העוסק בפיתוחיהדרך להסביר את החשיבות של החדשנות, ב

fprer areWpooelcoLeor leflealereltefprer ar.  בו נעשים דבריםשחדשנות אמורה להתמקד בשינוי האופן; 

 -בתוצאות ובהשלכות של אותם שינויים על הגם אלא  בזה,החדשנות הפרקטית מתמקדת לא רק 

ygolochceT ecngirgoog ssBrogBB. ה יש מקום לבחון את ההשלכות עלש ייתכן ,בעולם החברתי- 

noegiegoerco ecngirgoog ssBrogBB  ,ההתערבות(.ועל  החוויה ללקוחעל )השפעות על הארגון 

לחדשנות )המהווה את ביצוע תהליך השינוי( יש שלב מקדים הנקרא יצירתיות, אשר הינו השלב המאפשר 

כדי לאפשר יצירתיות וחדשנות, יש להוביל תהליכים מובנים אשר יאפשרו  ."מחוץ לקופסה"חשיבה אחרת 

ביבה תומכת ומעודדת. סביבה זו בנויה מכמה רבדים: מבנה ארגוני, תהליכי עבודה, גורם אחראי יצירת ס

 וגורמים מקצועיים מלווים.

 

 פעולה ניכיוויעדים ו

לכיוון מודל  נטייהמותאם, עם  Cההמלצה היא לאמץ את מודל , S-ו R, C :מודליםשלושה על בסיס הסרגל של 

R מחה לתחום.וידי צוות מ-ובמקביל מרכז את הנושא על ,ם של הארגוןחוזר. מבנה זה משתף את העובדי 

 

 

 

 נשענת גם על גורמים חיצוניים )כגון אנשי שטח, שותפים, מלכ"ריםופתוחה, המבוקשת היא חדשנות ה

 אקדמיה(.ו
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 יועץ מומחה לתחום חדשנות ,אריאל פליגלר –רמות, מתוך סדנה  3נות וטכנולוגיה מקור: צבי ינאי, חדש

 

 תומך באמצעות תהליכי חדשנות מוביל/ תבת כארגון מעודד/הצעה למודל עבודה: 

 

עם זאת היצירתיות והחדשנות כתוצר ינבעו  ;המודל יתבסס על גורם מרכז ומתמחה בתחום תהליכי חדשנות

 מהצוותים המקצועיים ומאנשים מחוץ לארגון.

  ענייןדשנות על פי החל /עובדי תבת יהיו שותפים לתהליכים הקשורים ליצירתיות 1

 מקצועי חיצוני גורם ידי-על ילווה אשר בתבת חדשנות אחראי ימונה 2

 רבדים מרכזיים של הארגון: שלושהכנס לינושא החדשנות י 3

o  עליהןתכניות ותיקות שיש מקום לרענן את החשיבה 

o התערבויות חדשות /תכניות 

o וירהויצירת שפה וא/ ארגון 

 סוג ההתערבותבהתאם לו ענייןה על פיתית שילוב חברות המתמחות בחשיבה יציר 2

 תהליכים שיאפשרו הבניית המתודות: 5

o למידה ופיתוח תפיסת עבודה ארגונית 

o פיתוח כלים רלוונטיים לעולם החברתי 

o יעדים ומדידה 

o מבנה ארגוני מאפשר. /חדשנות כחלק מתהליכי העבודה – הטמעה בארגון 
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 פיתוח
 

 מהו פיתוח בתבת

 ונית:הפיתוח ברמה הארג

 יםרעיון חדש, מענה או התערבות חדש – פיתוח תכנית חדשה 

o מבנה, שותפויות, היבטים מערכתיים  – פיתוח מקרו של תכנית 

o כלים ומרכיבים, מודלים של פעולה, כלים רוחביים – פיתוח מיקרו של תכנית 

 הגדרה של למידה תוך כדי תנועה, עדכון התכנית והמודל, המשגה ו – בשלב היישום פיתוח תכנית

 פעילות הפיילוט

 פיתוח ידע ברמה של תכנית או ברמה  –כולל בשלב ההטמעה  ,דלים או מרכיבים של תכניתופיתוח מ

 .רוחבית

 

 סוגיות ועקרונות בתהליך הפיתוח

, מנגד. וטעייה ניסוי יםהמאפשר פעולה ומרחב חופש דורש תכנית פיתוח תהליך –מתח בין פיתוח להטמעה 

החופש  את מגבילה הלהטמע המכוונותהטמעה יכולה ליצור מצב שבו -ית שתהיה בתהכוונה ליצור תכנ

 .הממשלתית למערכת להתאמתהו להיטמע התכנית יכולתמתוך מכוונות ל ,הנדרש

  

לשם  ;כולל שיתוף השותפים בתהליכי הפיתוח ,ישנה חשיבות לרמות שונות של שיתוף –פיתוח כתהליך משתף 

מחבר את  ,השונים. שיתוף השותפים מעשיר את הדיון ואת החשיבהוהמנגנונים  כך מפורטים תהליכי העבודה

חשוב גם  ארגוני-השיתוף הפנים ;השותפים למהלך ומאפשר רתימת שותפים משמעותיים ומובילים לתהליך

 )החוצה תחומים ותכניות(. פיתוח תכנית רוחביתבאם מדובר  הוא,

 

 בניית הפיתוח בארגוןה את ארגוניים המקדמים-תהליכי עבודה פנים

 בשלוש רמות: לפעוליש  ,לקדם עבודה שיטתית של הפיתוח בתבת כדי

 
 רמת התרבות הארגונית: א(

 
 למידה מתמדת 0

 מיקוד( , מידע ממשתתפים )קבוצות(הספוט)מגמות העולות ממאגר הנתונים  – למידה מתכניות 

 אתרי ארגונים בעולם ;ז טאוב ועודאתרי ארגונים כמו הלמ"ס, בנק ישראל, מרכ – ידע מהארץ ומהעולם 

 תכניות על למידה אישית ולמידה ארגונית שיטתית של מחקרים על תכניות תבת ו – מחקרי הערכה

 תעסוקה

 והעברת ידע בתוך  ישנה חשיבות רבה לתיעוד תהליכי הפיתוח לצורך למידה – תיעוד תהליכי פיתוח

 הארגון.
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  ותחותכניות שפ שיתוף בידע והפצה של כלים/  2

תוך התייחסות  ,מחקרי ההערכה הכרת תהליכי הלמידה בתכניות והכרתו הכרת תכניות ומודלים 

זיהוי תכניות בעלות  –מודלים שנכשלו. כמו כן חשובה הלמידה מהתנסויות קודמות ללמודלים מצליחים ו

  .מאפיינים דומים )מבחינת המודל או מבחינת האוכלוסייה(

 

 :עבודהה הליומנגנונים ונהרמת  (ב

 כמפורט בהמשך אישור תכניות בתהליך שלבי 1

יש להגדיר את השלבים השונים של השיתוף  – ממשקי עבודה בתוך תבת בתהליך הפיתוח הגדרת 2

 ממשקי העבודה בין התכניותאת ידע וכן הבין מנהלי התכניות לצוות ההדרכה וניהול  בעבודה

האפשרית בהבניה תקציבית שתאפשר את מידת הגמישות את יש לבחון  – תקצוב תכניות בפיתוח 3

 הפיתוח הדינמי

 יש לזהות את התורם המתאים לשותפות במימון תהליכי פיתוח – תרומות לתהליכי פיתוח 2

ארגונית, כולל -ידע הפניםהיש לבסס את הידע בתוך הארגון על מערכת פיתוח  – ניהול הידע הארגוני 5

 התהליך אתעבודה שמייעלים ומקלים  תכלול הידע, בנק ידע, הנגשת הידע הבניית ממשקי

  .ידע ספריית, ארגוני פורטל – טכנולוגיה 4

 

 חלוקת תפקידים – אחריות והובלת תהליכי הפיתוח: רמת המבנה הארגוני (ג

 איתור וזיהוי צרכים, קשר לגורמים בכירים ולקובעי המדיניות, סדר עדיפות של הארגון/ – ראש תחום 

 ועלת, בחינת מכוונות להטמעהת התחום, תקציב ובחינת עלות/

 אחריות כוללת על התהליך; הפיתוח כחלק מתפקיד הליבה של מנהל תכניות בתבת – מנהל תכנית 

 עם תחום ניהול ידע באמצעות ממשקי עבודה מובנים  שיתוף פעולה – אחראית ההדרכה וניהול ידע

 .עם מנהלות ההדרכה והצוות

 

  בהתאמה לעקרונות הפיתוח חדשה בשלבים הצעה לארגון מחדש של תהליך אישור תכנית

לאישור על מעבר הוחלט על שינוי תהליך אישור התכניות ו ,במסגרת דיון בסוגיית הפיתוח בהנהלת תבת

ותמיד ייתכן שינוי  ,לפי רמת בשלות הפיתוח של התכנית ,מובן שיש לבחון כל מקרה לגופו ;בשלבים כדלהלן

 בתכנית בשלב היישום.

 

 רציונל 

 תהליכי הלמידה ויאפשר תהליך פיתוח אמתי אתתכנית בשלבים יקל  אישור 

 של התהליך גדולה יותר המבנה השלבי מאפשר שקיפות 

 שינויים תקציביים בו נדרשים שוימנע מצב שכיח  ,אישור בשלבים יאפשר גם תקצוב נכון של התכנית

 במהלך שלבי הפיתוח השונים.
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 תהליך העבודה השלבי

 ב ראשוןועדה מקצועית של –aDe/eTDeaD  להגדרת הצורך ולהסכמה על כיוון פעולה ועל תכנית

. במסגרת הדיון יוצג מחקר, חומר תיאורטי, סקירת ספרות, ידע מהעולם, בעתיד הטמעה-שתהיה בת

  מקרוהתייחסות לתכנית ברמת הוחלופות לכיווני פעולה 

 תחומי מתבת -הכוללת צוות רב ,ודהבניית המודל בקבוצת עב – תחומי-הבניית מודל לוגי בצוות רב

נציג מחקר  ;נציג ועדה מקצועית או נציגי שותפים ו/ ;נציג כספים ;בתוכו נציג תחום ניהול הידעו

 נציג קשרי חוץ ;מעסיק )אם רלוונטי( ;נציג שטח ;או ממשרד הכלכלה( ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג)מ

 סיונית נ אישור הפעלה מדגמית/ – ועדה מקצועית שלב שני 

 אישור תכנית מגובשת – ועדה מקצועית 

  אישור שינויים במידת הצורך בעקבות הפיתוח תוך יישום –בשלב היישום  בוועדה מקצועיתדיווח ודיון. 

 

 .הנוספות )ועד מנהל וועדת כספים( הוועדותבתהליך השלבי כדאי לבחון האם בכל שלב נדרש אישור 

 

 הפיתוח סט שאלות שחשוב לענות עליהן בתהליך

 )וכוליועדה מקצועית, במודל הלוגי בדיון המקדמי בויש להעלות במסגרות השונות לפי העניין ) השאלות אל

o  הגדירה תבת?שהאם ההתערבות עונה על היעדים האסטרטגיים 

o האם התכנית תואמת את תחומי הפעילות המרכזיים של תבת?  

o  של תבת?האם התכנית בנויה לפי תפיסות ההפעלה וגישות העבודה 

o מה נעשה בעולם בתחום? 

o  ?אילו התערבויות נוסו 

o ?האם נבחנו חלופות 

o ?מדוע נבחר אופן ההתערבות המסוים 

o כספי ממשלה שיועדו לכך? תורמים יעודיים? הזדמנויות? האם קיימים שיקולים אחרים לפיתוח התכנית? 

o  משיקה? או ומה? האם קיימת פעילות דהרלוונטי תחוםמהעם מומחים בג'וינט  התייעצוהאם 

o :קיימא/ משך התכנית-מודל כלכלי בר מפעילים אפשריים/ עלויות צפויות/ שאלות תפעוליות. 

o :שותף מובילוזיהוי  זיהוי צורך העונה לבעיה מרכזית מוכוונות להטמעה בשלב הפיתוח.  

 

 "פיתוח הפיתוח"

 :שותפעולות חדשל רעיונות ו ה שלולצמיח לפיתוח לקרות כלים ותהליכים שיעזרו

 

 ברמה כלל ארגונית

 מצד שני לאפשר מרחב  ;מדי שלא יהיה פתוח כדי מרחב מוגדר לפיתוח )מצד אחד להגדיר את המרחב

 של זמן ומקום(

 חשוב לעודד חדשנות, יצירתיות, גמישות, שיתוף, מקצועיות, זיהוי רעיונות כמענה לצורך 

 והזרמתו מהלכים של העברת מידע פנימי 

 וינט'ביחידות האחרות בג למידה מתהליכי פיתוח 

 מההעשרה והשראה בתחום החדשנות, "יציאה מהקופסה" וכדו 

  חשיבה והיוועצות בתהליכי הפיתוח –פורום פיתוח פנימי. 
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 ברמת מנהלי תכניות

 חשוב לסמן את מה שחסר ומה שיש עוד צורך לעשות 

 "ים, עמותות, )עלול להיווצר למשל ממשלה, ארגונים מקביל ,רעיונות שבאים מבחוץ – "רעיונות של אחרים

 שא של מכרזי עמותות(וקושי בנ

 ידע חדש המתבסס על הידע הקיים: – מקורות לרעיונות חדשים 

o (הגדרת חומרי החובה באופן שוטף) קריאת חומרים מקצועיים 

o מנתונים וגם ממשתתפים, למידה מתכניות – ערנות למה שקורה בשטח 

o למידה ממחקרי הערכה 

o ניתוח ולמידה – שימוש בנתונים 

o תחומיים-ןצוותי חשיבה בי 

o ואנשים שטרם חשבנו עליהם בעלי ידע ובעלי עניין, שותפים – הרחבת מעגל החושבים 

o מארגונים שהפעילו תכניות דומות, באמצעות פגישות אישיות, ו חילוץ ידע מאנשי מקצוע, ממשתתפים

 .תחום קבוצות מיקוד, תהליך ארגון לומד בתוך תכנית/

 

 תוח ידע פיברמת 

 :איסוף הידע מתכניות, המשגת הידע, הפצת הידע – שימור והזרמה של הידע הפנימי

 ספרייה נגישה של ניהול הידע בתבת – מאגר ידע פנימי של תבת 

 ג'וינטפדיה 

 שימוש בידע חיצוני 

 חשיפת כלים קיימים 

  ממחקרים, מנתונים ועוד( קהילת ידע, למידה משותפת באמצעות –הפצת ידע(. 

 

  תוח תכנית חדשהיתוח תכניות: פפי

 עבודה כרונולוגיה ושלבי א(

 היתכנותמענה ובחינת  פתרון/ שצריכה בעיה או זיהוי צורך

 /התכניות הקיימות, השטח, מחקר הערכה, ממשלה ושותפים,  מתוך –חשיפת בעיה  איתור/ זיהוי

 עמותות וארגונים, למידה וסקירת ספרות

 הגדרת מאפייני הבעיה 

 עולה בקנה היא ואם  ,לתחום ליבת הפעילות של תבת כתן אם יצירת מענה לבעיה שייחשוב לבחו

אסטרטגי ותכנית התכנון ה המנהל/ הוועד ידי-עליעדי תבת כפי שהוגדרו עם אחד עם מדיניות תבת ו

 העבודה

 ה נדרש המענהבעבור אפיון האוכלוסייה 

 סקירה ורקע של מידע מהארץ ומעולם 

 יםנכלל תבבדיקת היתכנו ;היתכנות של תכניותהקציב ייעודי לטובת בדיקת קיים ת – תכנותיבדיקת ה 

 .יום למידהו מחקר, תיעוד
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 מקרוהבניית מודל ה

 שותפויות 

  תכניתהמבנה כללי של  

 אבני דרך 

 יעדים ומדדים 

 החלטות ניהוליות ומנהליות 

 הבניית מסלול בספוט. 

 

 הבניית מודל המיקרו 

  כנית תשתית תבתכנית מסלול או מדובר בהאם 

 סל שירותים 

 (וכולי הגדרות מפורטות של תפקידי הצוות )מקדם תעסוקה/ מאמן/ רכז/ קשרי מעסיקים 

 של כל תפקיד קיבולת 

  להמציא שוב את  אין צורךתהליכים קיימים )מלמידה מכלים ו –הבניית תהליכי עבודה עם הפרט

 הגלגל(

 הבניית תהליכים אחרים. 

 

 ר סיום אישור תהליכי התכנית()לאח פיתוח בשלב היישוםב( 

 תוך כדי פעולה ומעקב אחר יישום התכנית: למידה

 אודות יישום כל פרט על בשלבי הפיתוח יש לחלץ את המידע מהצוות המקצועי  – ליווי הצוות המקצועי

 באבני הדרך ובמודל

 ות התכנית, הצוות המקצועי ידווח לחברי ועדת ההיגוי של התכנית על התקדמ – ישיבות ועדות היגוי

 צורךבמידת ה ,על שינוייםוקשיים ביישום החלטה ובעיות על 

  מפורט בהמשך( צריכה לקבל דיווח על )כ שאישרה את התכנית הוועדה – המקצועית לוועדהדיווח

 התקדמות התכנית לפחות פעם בשנה

 מחקר מלווה – מחקר 

 יישום המסלולובחינת התפוקות  – למידה וניתוח הנתונים בספוט 

 נת התוצאותבחי. 

 

 

 כתיבת תורת ההפעלהג( 

 .כתיבת התורה או מדריך ההפעלה צריכה להיות שיאו של תהליך הפיתוח, לאחר שנראה כי המודל הינו ישים

 

 מענה רוחבי – פיתוח תכנית

 כלים בתהליך פיתוח נושא רוחבי חוצה תחומים ותכניות, או בפיתוח תכנית מסלול על גבי תכנית תשתית:

 ד עם אנשי מפתח מהתכניות לבחינת ישימות הרעיון ולהגדרת מרחב הפיתוחקבוצת מיקו 1
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או צוות שטח של התכניות הרלוונטיות, צוות הדרכה  הכולל מנהלי תכניות ו/ ,תחומי-צוות פיתוח רב 2

  מהמטה ומהשטח, שותפים רלוונטיים

 לייעל ולקצר תהליכים כדישימוש בכלים טכנולוגיים בתהליך הפיתוח  3

  .אינם חלק מקבוצת הפיתוחאם תפים שיתוף השו 2

 

 פיתוח בתכנית מוטמעת

 חיבור המשרד המטמיע של התכנית לתהליך הפיתוח 1

 חיבור השטח והגורם המפעיל 2

 פיתוח בתכניות מוטמעותצורכי איתור  3

  .יצירת מנגנון תקציבי מתאים 2
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 הערכהמדידה ו
 

ובשימושים  תכניותוניים המשמשים להערכת היו, במחקרים חיצתכניותל תבתארגון שעורך פרק זה דן במדידה 

 נוספים שעושה הארגון במחקר. 

 
 106מדידה והערכה

 מדידה

יה באופן שוטף באמצעות איסוף מידע מן המשתתפים והזנתו למערכת ממוחשבת. תכניותמודדת את  תבת

 תבתקובל ב. מתכניותתוצאות העל השירותים שהם מקבלים ועל המערכת כוללת מידע על מאפייני הפונים, 

 לשלושה סוגים עיקריים: השמה, התמדה וקידום.  תכניותלחלק את מדדי התוצאות של ה

 ישנם כמה נושאים שניתן לפתח בתחום המדידה:

 ,בין היתר ,יה. בניית המודל הלוגי כוללתתכניותבונה מודל לוגי לכל  תבתפי מודל לוגי: -מדידה על א

לאחר מכן ניתן לבחור את התוצאות אשר ניתנות  ;פירוט של כל התוצאות הרצויות של התכנית

למדידה ולהחליט מה יהיו המדדים והיעדים. חשיבה זו על אופן המדידה של התוצאות כבר בעת בניית 

מומלץ להמשיך  ;המודל הלוגי תורמת ליצירת הגדרה מדויקת של התוצאות ולחידוד המדדים

 .תבתולהטמיע תהליך זה ב

מדד לשיעור המועסקים  תבתניתן להוסיף למדדי עסוקה בתכנית: הוספת מדד לעליית שיעור הת ב

מקרב משתתפי התכנית במועדים שונים: מועד הכניסה לתכנית, חצי שנה לאחר מכן, שנה לאחר מכן 

וכן הלאה. כך ניתן לשקף גם השמה וגם התמדה בפשטות במדד אחד, אשר מביא בחשבון גם את 

 4.5עד  4.2לפי מדד זה בסעיפים  תבת תכניותתוצאות  שיעור העובדים בכניסה לתכנית )ראו את

 .(ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג ידי-"ניתוח נתונים וסקירת מגמות" שנכתב על נספחב

 דוגמה, ל"זמן קלנדרי"למדוד השמה לפי  תבתכיום נהוג במדידת השמה לפי זמן אישי ולא רק קלנדרי:  ג

דה זו כוללת משתתפים שנמצאים מעט זמן מדי ;2112שיעור המשתתפים שעברו השמה בשנת 

, "זמן אישי"בתכנית יחד עם משתתפים שנמצאים בה זמן רב יותר. מומלץ למדוד השמה גם לפי 

שיעור המשתתפים שעברו השמה במהלך חצי השנה הראשונה מאז שכל אחד מהם התחיל  דוגמהל

וסקירת  ניתוח נתונים" פחנסב 4.7לפי מדד זה בסעיף  תבת תכניותאת התכנית )ראו את תוצאות 

שלהם זהה )חצי שנה שהוותק מדידה זו בוחנת משתתפים  .(ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג" של מגמות

מרבית ההשמות מתרחשות במהלך חצי השנה  תבת תכניות, כי בדוגמהזו(. היא מראה, ל דוגמהב

לפי זמן  ,עיף הקודםכמתואר בס ,הראשונה של ההשתתפות. מומלץ גם למדוד את שיעור התעסוקה

 כך נהוג גם במחקרים רבים בעולם. ;אישי ולא קלנדרי

עם מדדים של גופים  תבתכיום ישנו תהליך תיאום של מדדי  המשך תיאום המדדים עם גופים חיצוניים: ד

כן ישנו תיאום עם -. כמוברוקדיילוינט מכון 'מאיירס גכגון  ,תכניותשמבצעים מחקרי הערכה על ה

, כגון משרד הכלכלה. מומלץ להמשיך תהליך זה ואף לנסות לתאם תכניותוטמעות ההגופים שבהם מ

 .תכניות, גופים המבצעים מחקרי הערכה וגופים שבהם מוטמעות התבתבין שלושת סוגי הגופים: 

פיתחה מערכת של דוחות להפקה ממערכת המידע, המאפשרת שליפת  תבתהמסכם:  דוחהשלמת ה ה

אשר יסכם את תוצאותיה של כל  דוחאמת. להשלמת המהלך יפותח תוצאות מסוגים שונים בזמן 
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(. כך יכול איש צוות של תכנית, למשל, לבדוק בקלות בכל רגע נתון את dtnibrtodתכנית )מעין 

 דוחלפי הנתונים העדכניים במערכת. כדי ליצור  ,שיעורי ההשמה, ההתמדה והקידום בתכנית שלו

 המשלב השמה והתמדה, כמתואר בסעיף ב. ,דד שיעור התעסוקהפשוט ומובן ניתן לכלול בו גם את מ

ידי הצלבת נתוניה עם נתונים -על לעתיםנתוני מערכת המידע נבדקת  איכותבקרת איכות שוטפת:  ו

והיא כוללת רק  ,אולם בקרה זו אינה סדירה 107שנאספים בסקר שנערך במסגרת מחקרי הערכה.

שכדאי לערוך סקר בקרב מדגם משתתפי  ייתכןים, לשם בקרת איכות הנתונ לכן ;תכניותחלק מן ה

שסקר כזה אף יגביר את המוטיבציה של הצוותים בשטח למלא את  ייתכן .באופן סדיר תכניותה

  הנתונים באופן איכותי.

 

 מחקרי הערכה

יה. עד היום כללו מרבית המחקרים שני מרכיבים תכניותנעזרת במחקרים חיצוניים כדי להעריך חלק מ תבת

 יים: מרכז

הערכת מרכיבים שונים בפעולת התכנית, כגון גיוס הצוות בדיקת יישום מודל הפעולה של התכנית:  א

 והכשרתו, גיוס המשתתפים, עבודת הצוות, השירותים שניתנים למשתתפים ועוד.

הערכת מידת השילוב של משתתפי התכנית בתעסוקה )השמה, התמדה  בדיקת תוצאות התכנית: ב

 וקידום(.

 

 רונה ישנה מגמה להוסיף למחקרים שני מרכיבים:אולם לאח

 ;בתעסוקה של משתתפיה בדיקה זו בוחנת עד כמה ניתן לייחס לתכנית את השילובבדיקת השפעה:  ג

 108ידי בחינת השילוב בתעסוקה של אנשים שדומים למשתתפי התכנית אך לא השתתפו בה.-זאת על

 ישנן כמה שיטות מקובלות לבחירת אנשים כאלו:

אנשים שמתאימים להשתתף בתכנית ובוחרים מביניהם באופן אקראי את אלו מאתרים  0

(, ומערך המחקר otsdrf tnnhmsfnsa) "הקצאה אקראית"שישתתפו בה. שיטה זו נקראת 

 (.nginohfnsats dnnhms) "מערך ניסויי"נקרא 

תנאי הפעולה של התכנית. למשל, נניח שתכנית בעקבות בוחנים קבוצה מתאימה שנוצרת  9

משווים את משתתפיה  ;ועלת בקרב הפונים למחלקות לשירותים חברתיים ביישובים מסוימיםפ

לפונים למחלקות לשירותים חברתיים ביישובים דומים שבהם היא אינה פועלת. מערך זה נקרא 

 (.quasi-experimental design) "ניסויי-מערך דמוי"

ניתן לאתר במאגרי נתונים  לעתים, ניסויי-במקרה שלא ניתן להשתמש במערך ניסויי או דמוי 2

 אנשים שדומים למשתתפי התכנית, למשל בנתונים מינהליים או בסקרי הלמ"ס. 

 

שיטות אלו משמשות כאמור בשביל להעריך את המידה שבה השילוב של המשתתפים בתעסוקה נעשה בגלל 

 .תבת כניותתהשתתפותם בתכנית. מומלץ להמשיך במגמה הקיימת של הוספת מרכיב זה להערכת 

                                                        
 

מאיירס ג'וינט מכון  ,תבת של המידע מערכת נתוני ושלמות אמינות סקירת (בקרוב יפורסם) ופישמן ראו אייל 107 
 .ברוקדייל

מאנשי קבוצת ההשוואה או  %05ממשתתפי התכנית השתלבו בתעסוקה כעבור שנה, לעומת  %05-למשל, נניח ש 108 
 .05%הביקורת. הערכת השפעת התכנית תהיה ההפרש בין השניים, כלומר 



 מדידה והערכה תפיסת הפעלה

157 

החלה לאחרונה להעריך גם זאת,  תבת ,כאמור (:benefit-cost analysisעלות )-הערכת תועלת ד

 :כולל עלות-התועלת ומומלץ להמשיך בכך. ניתוח

 הכספי ערכן והערכת תכניות של ועלויות תועלות של שיטתי פירוט 1

 לעלויות התועלות בין השוואה 2

 .הכספית בהערכה שבוןבח הובאו שלא ועלויות תועלות של פירוט 3

 

 העומדים המשק )הגדלת המשאבים מבט: של נקודות משלוש והעלויות התועלות את בוחן הסטנדרטי הניתוח

 נקודת הכלכלי(. המצב בתקציב המדינה( ושל המשתתף )שיפור הממשלה )חיסכון החברה(, של לרשות

 ,יש להעריך את השפעת התכנית עלות-העיקרית. כדי לבצע הערכת תועלת כלל היא בדרך המשק של המבט

 כמתואר בסעיף הקודם.

 :וכדאי לשקול את ביצועם תבת תכניותישנם סוגי מחקר שלא התבצעו עדיין על  ,נוסף על מרכיבים אלו

ביחס הערכה זו בודקת את העלויות (: cost-effectiveness analysisהערכת יעילות העלויות ) ה

-משתתף בתעסוקה. ההבדל בינה לבין הערכת תועלת תוצאות התכנית, למשל עלות לשילוב שלל

כלומר, לא בודקים מה הערך  ;עלות הוא שהיא אינה בוחנת את השווי הכספי של התועלת מן התכנית

עלות, -בדיקה זו מספקת פחות מידע מהערכת תועלתאמנם הכספי של שילוב משתתף בתעסוקה. 

בהשקעה נמוכה  תכניותימושית להשוואה בין אך היא קלה יותר לביצוע. לפיכך היא עשויה להיות ש

 עלות.-יותר מן ההשקעה בהערכת תועלת

הערכה זו בוחנת את התרומה של רכיבים שונים : תכניותשל רכיבים שונים של היעילות הערכת  ו

מסוימת מגדילה את סיכויי ההשתלבות של המשתתף  סדנהלהצלחת התכנית, למשל עד כמה 

מרבית ביחס לעלות שלה לפני הטמעתה ליעילות הביא את התכנית בתעסוקה. הערכה כזו תסייע ל

במשרדי הממשלה. הדרך המומלצת ביותר לבצע בדיקה זו היא להפעיל את התכנית במתכונת שונה 

שמעוניינים לבחון ובחלקם לא  סדנהבמוקדים שונים, למשל, בחלק מן המוקדים להפעיל את ה

שיהיה מספר  לבדשלה, בהיעילות תן יהיה להעריך את ניבעזרת ניתוח סטטיסטי להפעיל אותה. כך 

היעילות ניתן גם לבחון את  ;רב של משתתפים בכל מוקד. הבדיקה אינה חייבת להתמקד ברכיב אחד

של גרסה מורחבת של התכנית לעומת גרסה מצומצמת שלה, כאשר ההבדל ביניהן יהיה שהגרסה 

 ומצמת. המורחבת תכלול כמה שירותים אשר אינם כלולים במצ

 

כך ניתן  ;התכנית מומלץ לערב את צוות המחקר כבר בשלבים מוקדמים של החשיבה על ו-גלצורך בדיקות 

 יהיה לחשוב יחד על דרכים לבניית התכנית באופן שמסייע לבדיקות אלו.

 

 לסיכום סעיף זה:

 ואת  תכניותלבדוק את ההשפעה של ה – מומלץ להמשיך את המגמות המחקריות שהתחילו לאחרונה

 עלות שלהן-התועלת

 או אם מעוניינים  ,עלות כדי לחסוך במשאבים-ניתן לבדוק את יעילות העלויות במקום את התועלת

 שמכוונות לאותה תוצאה תכניותבין בעיקר בהשוואה 

  ליעילות של שירותים מסוימים של התכנית כדי להביא את התכנית היעילות ניתן לשקול לבחון את

 לה לפני הטמעתה במשרדי הממשלה.מרבית ביחס לעלות ש



 מדידה והערכה תפיסת הפעלה

154 

 התכנית כדי לסייע בפיתוח  מומלץ לערב את צוות המחקר כבר בשלבים מוקדמים של החשיבה על

 מערכי מחקר מתאימים.

 

 שימושים נוספים במחקר

 מסתייעת במחקר גם באופנים נוספים שמומלץ להמשיך בהם: תבת

 איתור אוכלוסיות יעד  א

 רכת צורכיהן בתחום התעסוקההכרת מאפייני האוכלוסיות והע ב

  וכלים שונים. תכניותהעולמי בהפעלת  ניסיוןלימוד מן ה ג
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 בחינת הקצאת משאבי תעסוקה ויעילות תכניות תבת
 

 כללי רקע

, ישראל-חברת מקינזי, באדיבות חשיבה אסטרטגיתלליווי להיות הגוף שיקבל נבחרה תבת  2112במהלך 

 בונו. -פרוללא כוונת רווח,  לארגון אחד שנה סייע בכללבמסגרת נכונות החברה 

לבחון את ערכי היסוד של תבת, את מטרותיה ואת אופן ביצוען, וכן את הסביבה ה"עסקית",  הייתהמטרת הייעוץ 

בה היא נמצאת. התהליך נועד לבחון את מכלול הדברים הללו, ולסייע לתבת לקבל שהמקצועית והחברתית 

 ת היעדים ודרכים אפשריות לייעולן.החלטות מושכלות באשר לאופן השג

תהליך העבודה כלל בחינת הארגון בהיבטיו האסטרטגיים, ובסופו של דבר התמקדה הבחינה בשתי סוגיות 

 יסוד:

 יםלאומיהתעסוקה ה ייעדלביחס של תבת תעסוקה ההקצאת משאבי  1

 .השונות בתבת בחינת יעילות ואפקטיביות התכניות 2

  

 יםלאומיהתעסוקה ה ייעדביחס לת של תבתעסוקה ההקצאת משאבי 

במסגרת העבודה נבחנו המקורות המושקעים בכל אחת מאוכלוסיות היעד של תבת וכן בתהליכי רוחב שונים, 

ונבחנה התאמתם ליעדי התעסוקה של ממשלת ישראל ביחס לאוכלוסיות השונות, בהינתן הפערים הנדרשים 

, בראשות פרופ' צבי ועדה לבחינת מדיניות תעסוקההולגישור בהגעה ליעדי התעסוקה כפי שנקבעו בדוח 

 אקשטיין.

נוצלו לתכניות הנמצאות בשלבי הטמעה  2111-2113בשנים  תבתתכניות מתקציבי  45%-כהבחינה העלתה כי 

תכנית הקמת ובהרחבה של  ממשלהעברה ל. הצלחה ברורה ניכרה בה1בתרשים , כפי שניתן לראות שונים

  .מרכזי התעסוקה מפתח לאוכלוסייה והחרדיתשל וסייה הערבית ומרכזי התעסוקה ריאן לאוכל

תעסוקה הקיימת הלימה בין שיעור ההשקעה באוכלוסיות השונות לבין יעדי ברוב המקרים עוד נמצא כי 

. יש לציין כי במהלך הצגת 2בתרשים כפי שמוצג  109,בחברה הערבית ובתחום הצעיריםהממשלתיים, למעט 

ציגי האוצר את השאלה אם על תבת לפעול בהתאם ליעדים הממשלתיים הנוכחיים, התוצרים לממשלה העלו נ

בחינתם לעומק בהיינו בזיהוי פערי תעסוקה קיימים באוכלוסיות השונות,  ,או שמא דווקא להתמקד "בדבר הבא"

 פיתוח פתרונות לאוכלוסיות אלו.בו

 

                                                        
 

מרכזי  00ג'וינט ישראל, תכנית להקמת עם יד הנדיב ועם חלה הממשלה, בשיתוף ה 0500יודגש כי במהלך  109 
 מלש"ח. 080-תעסוקה לחברה הערבית, בהיקף של כ
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 שיעור ניצול תקציבי תבת לתכניות בשלבי הטמעה: 0תרשים 

 
 ישראל-ור: ניתוח צוות, חברת מקינזימק

 

 שיעור כיסוי הפער הנותר לצמצום באוכלוסיות השונות ביחס להשקעות תבת: 9תרשים 

 
לסקרי כוח אדם של  ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס ג; עיבוד נתונים של 15.17.2111של הממשלה מיום  1332מקור: החלטה מספר 

 , תבת2111הלמ"ס לשנת 
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 השונות בתבת ואפקטיביות התכניות בחינת יעילות

( Cost Benefit Analysis – CBA) עלות-בחינת היעילות והאפקטיביות נעשתה בשיטה של ניתוח תועלת

והערכת ערכן נבחרות פירוט שיטתי של תועלות ועלויות של תכניות  עלות כלל-ניתוח התועלת לפרויקטים.

בחשבון ו הובאעלויות שלא של פירוט של תועלות ותוך  השוואה בין התועלות לעלויותולאחר מכן  ,הכספי

 של רכיבים אלו. בהערכה הכספית

לגביהן היה ניתן לקבוע באופן שתכניות  כמהעם השלב הראשון בוצע במסגרת העבודה עם חברת מקינזי, 

עברה היו בתהליכי השהיינו תכניות שהועברו או  –מדויק את העלות הקבועה למשתתף במצב של תכנית "רצה" 

מודל תקצוב ברור, מנוטרל מעלויות הפיתוח. נבחנו התועלות למשק מן התכנית, כפי שבאו  ותבעל ןלממשלה וה

כספי לממשלה. התועלות שוקללו בהסתברות להצלחת ההשתלבות בתעסוקה של  חיסכוןלידי ביטוי ב

של אוכלוסייה שלא  התכנית, היינו הצלחה שהיא מעבר לסיכוי ההשתלבות המשתתפים שניתן לזקוף לזכות

שקעה של המשק על ההשתתפה )אוכלוסיית השוואה(. התוצר של הניתוח האמור תורגם לחישוב זמן החזר ה

 ההוצאה. 

חיל וסטרייב, ממנה עלה כי בכל אשת מפתח,  –תכניות דגל של תבת שלוש  של ראשון בוצעה בדיקההבשלב 

מציג דוגמה של חישוב לתכנית  3תרשים נה וחצי. אחת מן התכניות החזר ההשקעה נע בין פחות משנה לעד ש

 בה נמצא כי זמן החזר ההשקעה עומד על שנה וחצי.שסטרייב להשתלבות בתעסוקה, 

 

 בתכנית סטרייבעלות -דוגמה לביצוע השוואת תועלת: 2תרשים 

 
 ישראל-מקור: ניתוח צוות, חברת מקינזי

 

לבחינה  ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס גע מחקר בשיתוף בשלב השני, ומתוך רצון לחדד את תהליך הבדיקה, בוצ

מדוקדקת של הנחות הרקע ולבניית תחשיבים מדויקים יותר שיאפשרו להיות משוכנעים בתקפות המחקרים. 

 אומדני העלות והתועלת, כפי שיפורט להלן. של ההנחות ושל המכון ביצע בדיקה מחודשת של הנתונים, 

המיועדות לשלב  תבתשלוש תכניות לעלות -הערכת תועלתתבת  בורבע במסגרת העבודה ביצע המכון

מיועדת ה –מפתח ; מיועדת לנשים ערביותה –אשת חיל בחברה הערבית  :וכלוסיות מיוחדות בעבודהא

 .מיועדת לצעירים עם משאבים מוגבליםה –סטרייב ; לאוכלוסייה החרדית
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ינויים קלים שחידדו את ההגדרות, ובהנחות , אך בשCBAמודל העבודה היה דומה בעיקרו והשתמש בשיטת 

 110.שמרניות יותר

 שתי הערכות משנה שלבי: ביצוע-בוצעה בתהליך דו על התעסוקה של משתתפיהן תכניותהערכת השפעת ה

עור התעסוקה של אנשי קבוצת שישל , ושיעור התעסוקה של המשתתפים שנה לאחר הכניסה לתכניתשל 

קבוצת ההשוואה . כהפרש שבין השנייםהוערכה השפעת התכנית  ים.ההשוואה שנה לאחר שלא היו מועסק

 .בחשבון גם את המוטיבציה של האנשים להשתלב בעבודה הביאה

, ולגבי תכנית אשת חיל גם על מכרז שפרסם משרד הרווחה תבתהערכת העלות התבססה על הערכות 

התכנית על התפוקה של  השפעתחושבה ככלל כ הערכת התועלת הכספית מן התכנית להפעלת התכנית.

 התפוקה השולית השווה לשכר. מטעמי שמרנות, התייחסה עיקרון, כפי שנמדד בשכר על פי משתתפיה

 המשתתפים לתכניות.ממועד כניסת ההערכה לפרק זמן של שנתיים 

 

 ממצאי המחקר

גדולה  המשתתפים לתכנית, התועלת למשק בממוצע למשתתף מכניסתמן הממצאים עולה כי כעבור שנתיים 

 :תכניותמן העלות למשתתף בכל שלוש ה

 למשתתף ₪ 4,211עד  ₪ 4,311-התועלת נטו היא כ – אשת חיל 

 למשתתף ₪ 11,311עד  ₪ 4,211-התועלת נטו היא כ – מפתח 

 למשתתף. ₪ 4,711-התועלת נטו היא כ – סטרייב 

 

למשתתף משתווה לעלות פרק הזמן שבו התועלת מן התכנית  בדומה לאומדן הקודם שנערך, גם כאן חושב

זמן שבו התכנית "מחזירה את ההשקעה" למשק. פרק זמן זה הוא נמוך משנה במפתח ונמוך משנה היינו ה שלה,

התועלת  – פתח; משנים 1.2עד  1.3התועלת משתווה לעלות כעבור  – אשת חיל :האחרות תכניותחצי בשתי ה

 שנים. 1.2ת משתווה לעלות כעבור התועל – סטרייב; שנים 1.7עד  1.4משתווה לעלות כעבור 

כי העלתה  על שיעורי התעסוקה של משתתפיהן תכניותהתוצאות להערכת ההשפעה של ה בחינת רגישות

גם אם השפעתן קטנה בעשרה  ,התכניות נותרות רווחיות למשק כעבור שנתיים מכניסת המשתתפים אליהן

 .שהוערכהאחוז מזו 

 .2-1משתתף, לממשלה ולחברה נבחנה גם היא, והיא מוצגת בלוחות בדיקה של העלויות והתועלות בחלוקה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 ניתן למצוא את המחקר המלא באתר תבת.110 
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 הממשלהשל המשתתפים ושל המשק,  עלות מנקודות המבט של-תועלת – אשת חיל: 0לוח 

 
 ישראל-מקור: חברת מקינזי

 

 
 הממשלהשל המשתתפים ושל המשק,  עלות מנקודות המבט של-תועלת – (גברים)מפתח  :9לוח 

 
 ישראל-רת מקינזימקור: חב

 

 הממשלהשל המשתתפים ושל המשק,  עלות מנקודות המבט של-תועלת – )נשים(מפתח  – 2לוח 
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 ישראל-מקור: חברת מקינזי

 

 הממשלהשל המשתתפים ושל עלות מנקודות המבט של המשק, -: תועלתסטרייב – 2לוח 

 
  ישראל-מקור: חברת מקינזי

 

 

 בחשבוןהובאו עלויות ותועלות שלא 

 הןהדבר כרוך  ;עלות מחייבת החלטות רבות לגבי הגורמים שייכללו בהערכה הכספית-ערכת תועלתה

השפעות כוללות בחשבון בשל מגבלות הנתונים ו הובאבזמינות המידע. תועלות שלא  הןבשיקולים עקרוניים 

בי משפחה על קרו על התעסוקה של אנשים שלא משתתפים בתכנית, כגון השפעה תכניותרחבות יותר של ה
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על ם וכונות המעסיקים להעסיק אנשים דומים נוספיבכניסה לעבודה, על גידול בנ מכרים של המשתתפיםעל ו

 מעודדת אנשים דומים להשתלב בתעסוקה.תית האווירה קהילבגידול 

מגיע המימון של גופים שונים לתכנית  –בחשבון שתי עלויות עיקריות: האחת הובאו בשל מגבלות המידע לא 

מפנים לתכנית מחוזיים העובדים סוציאליים ושכר  ידי משרד הרווחה-שניתנים על שובריםכגון  ,קציבםמת

תומכים ביציאה לעבודה, כגון מעונות העלויות של שירותים  –חה. השנייה ומקבלים את משכורתם ממשרד הרוו

שר להשתתפותם בתכניות, אף כי עלויות אלו הינן בזכאות ישירה של המשתתפים ללא ק .ומה, הסעות וכדיום

 קבלת מידע ממשלתי( תשקף תמונת מצב מדויקת יותר. ידי-עלייתכן ואמידתם )בעיקר 

חשוב לציין כי על אף רצוננו לייצר מודל גנרי שיאפשר בדיקה כזו של תכניות בתכנון, המחקר העלה כי קיימים 

וח העלויות והתועלות צריך להיות משתנים רבים מדי בכל תכנית המקשים על מודל כזה, וכי ניתמרכיבים 

, היבטים נוספיםמבוצע באופן פרטני לכל תכנית, בהתאם למאפיינים הייחודיים לה. עוד יודגש כי קיימים 

 ערכים בחברה, כגון שיש להתחשב בהם בהערכת הממצאיםחשובים לא פחות מביצוע ההערכה הכלכלית, 

שיעור התעסוקה של אוכלוסיית היעד ות בעבודה, שאינם כלכליים בהכנסת אוכלוסיות מסוימות להשתלב

. לכן המחקר מציג רק תוצאות של שילוב תכניות התעסוקה במדיניות ממשלתית מקיפהו ומגמות דמוגרפיות

 ויש להתייחס לממצאים בזהירות ולא כמשתנה יחיד להכרעה. ,שיקול אחד מתוך רבים
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 הטמעה
 

משרדית לבחינת -תבת בממשלה, כפי שגובשו בוועדה ביןלהלן מוצגים עקרונות ודרכי הטמעת תכניות 

הטמעת תכניות תבת. ועדה זו דנה בסוגיית הטמעת תכניות, בהתייחס לתכניות או לרכיבים מתכניות שפותחו 

 במטרה להיות מוטמעות בממשלה.

  

 עיקרי ההמלצות 

ת חדשות תיעשה בחירת הנושאים וזיהוי הצרכים לפיתוח תכניו –מכוונות להטמעה משלב הפיתוח  0

ידי העלאת סוגיות מרכזיות במסגרת העבודה השוטפת של תבת עם -בתיאום עם נציגי ממשלה, על

ידי שיתוף חברי -ידי פגישות "צוות מול צוות" של תבת ומשרדי ממשלה וכן על-משרדי הממשלה, על

 הוועדות המקצועיות בתהליכי החשיבה.

כבר משלבי הפיתוח, הכרת מודל העבודה  מעורבות משרד מוביל –היערכות המשרד הקולט  9

המקצועי, היערכות מבחינה תקציבית ומנהלית, מינוי רפרנט המוביל את תהליך ההטמעה במשרד 

 ואת השינויים הנדרשים במודל בשלב ההטמעה.

בתכניות שיש בהן שיתוף פעולה של יותר ממשרד ממשלתי אחד, יש  –משרדיות -שותפויות בין

י הפעולה בין המשרדים כבר בשלב הפיתוח כדי שיישמרו גם בתהליך לפעול לחיזוק שיתופ

 ההטמעה. במקרה של משרד המטמיע תכנית שקיימת בה שותפות של משרד ממשלתי נוסף,

ההסדרה התקציבית צריכה להיעשות בין המשרדים מראש במהלך תהליך בכסף או בעין, 

 ההטמעה. 

יצירת מודל עבודה מוסדר  – ת המשרדיםוהיערכו תהליך מוסדר לבחינת המכוונות להטמעה 2

במסגרת מנגנוני תבת )ועדות מקצועיות וועד מנהל( לפיו תהליך הטמעה, לרבות מענה על השאלות 

עדות והאם יש להטמיע תכנית והאם המשרד נערך לקליטה, ייבחן לאורך חיי התכנית. הו

ליכי ההטמעה ואחר יישום יעקבו אחר התקדמות תה, ועד המנהלוובמידת הצורך גם ה ,המקצועיות

 עקרונות הפעולה המקדמים הטמעה בכמה נקודות על פני ציר הזמן מפיתוח להטמעה. 

אי התקדמות לעבר הטמעה בטווחי הזמנים שיוגדרו תצריך דיון בנוגע להמשך קיום התכנית, תוך 

ם את התייחסות להשלכות של סגירתה. בנוסף לכך תדווח תבת תדווח לוועד המנהל אחת לשנתיי

סטאטוס התכניות בהיבט של הטמעה ושל היערכות להטמעה )ראו מצורף תרשים זרימה לתיאור 

 התהליך ופירוט התייחסות לסוגיית ההטמעה בכל אחד מן השלבים(.

יש לבחון דרכים ליצירת רצף תפעולי במעבר תכניות תבת לממשלה.  –מנגנון ליצירת רצף תפעולי  .2

תכניות תבת תוך בחינת האפשרות של המשכיות מכרז תבת גם יש לפעול לגיבוש מדיניות כלפי 

 לבמשרדי הממשלה. יש להמשיך את השיח בין תבת לבין המשרדים המובילים לגבי הסכמה ע

על הבניה מחדש של תהליך מכרזי של תכניות במעבר מתבת לממשלה; זאת מתוך הבנה כי 

כבר באחריות היא נמצאת כאשר לפני היציאה למכרז,  ללמוד את התכניתהקולט המשרד 

מוסכם כי בניהול התכנית.  מבלי שעסקנסח מכרז ממשלתית, כדי להימנע ממצב שבו המשרד מ

 כל הבניה מחודשת תהיה מוגבלת בזמן ותגדיר אבני דרך ברורות.

תבת תלווה את הטמעת התכניות במטרה לשמר את הרצף המקצועי במודל  –ליווי הטמעה בתבת  .5

ת. שותפות תבת מוגדרת בראייה ארוכת טווח בהתאם לשלבי ההטמעה התכנית ובעבודת הצוו
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השונים, תוך יציאה הדרגתית ועל פי מודל אחיד. פיתוחים חדשים בתשתיות מוטמעות במתואם עם 

 המשרד 

 )ראו מצורף מסמך מתווה להשתתפות תבת בראייה ארוכת טווח(.

 מדידה והערכה  .4

מדידה שוטפת באמצעות מאגר הנתונים או באופן בכל התכניות תיעשה  – מדידה בשלב הפיתוח

 אחר, וכן מחקר הערכה ומדידת יעילות במהלך שלב הפיתוח

משרד הכלכלה ותבת יסכימו על סט הגדרות ומדדים מינימלי  – רצף במדידה בתהליך ההטמעה

ואחיד ועל כלי המדידה כדי לשמור על רצף במדידה בתקופת המעבר. יש לפתח כלים למדידה 

 מו לתכניות מוטמעות, כגון סקרים מדגמיים והתאמת הספוטשיתאי

יש לבצע מדידה והערכה בתכניות מוטמעות בהתייחס ליציבות  – הערכת הטמעת התכניות וההפצה

 התכנית במשרד הקולט, ליישום המלצות ועדת ההטמעה ולעמידה ביעדי התכנית לאורך זמן.

  

 וועד המנהל של תבת, לפי שלבי הדיון בתכניתהתייחסות להטמעה במסגרת הועדות המקצועיות וה
 

במסגרת דיוני הועדות המקצועיות  ההטמעה סוגייתבחינת ב הממוקדות והתייחסויות שאלות של פירוט להלן

 והוועד המנהל

  אישור עקרוני לתכנית/ לרעיון – 0ועדה מקצועית 

שא נמצא בסדר האם יש מעורבות של משרד ממשלתי בחשיבה? )מי? לפחות אחד שיצהיר שהנו

 העדיפות, מתיישב עם המדיניות של המשרד שלו או מתייחס לבעיה מרכזית או מהותית(.

  אישור התכנית להפעלה, הערות והמלצות והעברה לוועד המנהל – 9ועדה מקצועית 

 ועד מנהל 

 שאלות לאישור התכנית:

? האם יש מה מידת המעורבות של משרדי ממשלה ? האם הובא לידיעת דרג ניהולי במשרד 1

 איש קשר בתוך המשרד? האם יש נציג בוועדת ההיגוי של התכנית? 

 האם יש כלים לבחינת יעילות התכנית? האם מתוכנן מחקר מלווה? האם יש מדדים לביצוע? 2

 ידי הוועד המנהל, תחזור לוועדה המקצועית למעקב יישום עקרונות ההטמעה-תכנית שאושרה על

  התכנית( שנתיים מתחילת הפעלת-)שנה מוכנות להטמעהבחינת שאלת ה – 2ועדה מקצועית 

ידי המשרד המוביל -ידי תבת ועל-תכנית הטמעה מסודרת שגובשה על –הטמעה מגובשת  1

 מובאת לאישור הוועדה

 :סט שאלות לבחינת מוכנות ההטמעה 2

o מדדי יעילות של התכנית 

o ?מה עמדת השותפים במסגרת ועדת ההיגוי 

o  ידי המשרד המוביל כדי שיוכל להתארגן -)מתבת( עלהאם החל תהליך למידת התכנית

 תפעולית להטמעה 

o  יכולת להעמיד תקציב )סיכום תקציבי או מחויבות להסטת תקציב(; תכנון עם  –תכנון להטמעה

 תבת לגבי היקף התקציב הנדרש ולגבי חלוקת התפקידים בתהליך ההטמעה )מתווה הדרגתי(
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 מעההוועדה מצאה מוכנות והיערכות להט

 המשך התהליך: 

 ועדה מקצועית לאישור מודל הטמעה רב-

 שנתי

 שנים( הכוללת לו"ז  3-תכנית הטמעה )כ

 ומתווה יציאה של תבת.

 התאמות תפעוליות ותקציביות במודל 

  התארגנות המשרד לקליטה )רפרנט, כתיבת

מכרז או העברה בפטור ממכרז או 

 באמצעות רשות מקומית(.

 יערכות להטמעההוועדה לא מצאה מוכנות וה

באחת או יותר מהחלופות הבאות  – המשך התהליך

 ולאישור הוועד מנהל: 

 חלופה א:

  וגיבוש  התכנית סגירת של בהשלכות דיון

 המלצה בעניין זה לועד המנהל

הזדמנות  –המלצה על המשך התכנית חלופה ב: 

נוספת לבניית תכנית הטמעה )הגדרת לו"ז, משרד 

 מוביל וכולי(

פשרות להטמעת מרכיבים מסוימים של אחלופה ג: 

 התכנית.

 

 מתווה ליווי הטמעה 
 פירוט שותפות תבת בשלבים השונים של הטמעת תכניות 

 היערכות להטמעת התכנית:

למידה, הכרה והבנת התכנית במשרד הקולט: מודל העבודה, הגדרות התפקידים, יעדים, מדדים, 

 ה של העברה ממשרד למשרד, התהליך חוזר על עצמו( השותפויות והמנגנונים ברמת מטה ושטח )במקר

סיוע בהבניית התכנית במשרד הקולט: תמחור עלויות העסקת כוח אדם מקצועי, קריטריונים לבחירת גוף 

 מפעיל, מיסוד השותפויות 

 הסכמות לגבי תפקידי המשרד הקולט ותבת מעוגנים במזכר הבנות

 דרגתית )בדרך כלל עד שלוש שנים(:ליווי הטמעת התכנית לאורך זמן ביציאה ה

 ניהול ארצי )משרת מנהל(

 מנגנוני התנהלות והפעלה משותפים )המשרד המטמיע, תבת, גוף מפעיל(

 שותפות במנגנוני ניהול ומדיניות של התכנית )ועדת היגוי ארצית(

 שותפות במנגנוני ניהול מקומיים של התכנית )ועדות היגוי מקומיות(

 ידע וביסוסו בתכנית באמצעות חומרים מקצועיים, למידה והעמקה במודל ניהול ופיתוח

 פיתוח צוות, הדרכה והכשרה )משרה או חלקיות משרה של מרכזת הדרכה + פעולות הדרכה(

 מדידת הצלחה במערכת הספוט

 המשך קשר של תבת לתכניות מוטמעות בטווח הארוך:

 ועדת היגוי ארצית

 כנת המעקב והנתונים, בהתאם להסכמות במדדים ,בכלים ובהערכהמדידת הצלחה, תו – מדידה

 קשרי מעסיקים ברמה ארצית
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  לכלל התכניות שבהן התכניות המוטמעות: – פיתוח ידע, הכשרה ולמידה

פורום  בתכניות, פורום מנהלי הדרכה, עבודה בין צוותי תכניות מפגשי למידה/, השתלמויות ,ימי עיון ולמידה

 אשכולות של תכניות מסוגים דומים למידה והעברת ידע במסגרת ,מנהלי תכניות

 הרחבה לאוכלוסיות חדשות – מעורבות בתהליכי הפצה

 משולבות בתכניות מוטמעות )בדרך כלל על בסיס תשתיות( – תכניות חדשות

 מיסוד תהליך הכשרת עובדי תעסוקהעובדי התכנית לוקחים חלק ב
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 השפעה מערכתית
 

 כללי רקע

במסמך שגובש ואושר  . כך הוא הוגדרהינו מושג בסיסי בעבודת ג'וינט ישראל "השפעה מערכתית"שג המו

השפעה מערכתית רחבה משמשת כאחד האינדיקטורים המרכזיים להצלחה של  111:בהנהלת ג'וינט ישראל

 .יצירת שינויבאמצעות עסקי ארגונים במגזר הציבורי, החברתי והעל להשפיע על מערכות ו ניסיון ; זהופרויקט

 ההשפעה יכולה להתבטא בשלושה אופנים:

 הרחבת האוכלוסייה המקבלת שירות/; ה(יהרחבה או תוספת לקיים )שינוי מהמעלה השני – כמותי 

 תכנית

 או יצירת  מעלה הראשונה( ו/המ שינוי הקיים, שינוי פרדיגמטי, שינוי בתפיסות ובעמדות )שינוי – איכותני

 חדש שירות

 המגיע למספר נהנים גדול המהווה נפח  ,יצירת שירות חדש ו/ אושינוי בשירות  – יכמותי ואיכותנ

 משמעותי מכלל אוכלוסיית היעד.

 

לבדוק הצלחה של פרויקט יש  כדיו להשפעה מערכתית, חשוב להדגיש כי זהו רק אחד הקריטריוניםעם זאת 

; אף כולות להביא להשפעה מערכתיתפעולות הינמצאו בפעילות תבת עד כה  להתייחס לקריטריונים נוספים.

 .בצורה שיטתית או במחקר הערכה ההשפעה המערכתית טרם נמדדה על פי כן

אם  ,תכניות שתבת פיתחה הגיעו בשלב הפיתוח ובשלב ההטמעה להיקפי אוכלוסייה נרחבים –ברמה הכמותית 

 ב התכניות שהוטמעו בממשלה.וכי עדיין לא יושמה הפצה נרחבת בר

ושל  עמדות בקרב קהלי היעד ולהטמעה של ידעבפעילות תבת הביאה לשינויים בתפיסות ו –ית ברמה האיכות

 מושגים מכוננים וחדשניים בתחום התעסוקה.

 

הדוגמאות הבולטות הינן: הטמעת מושגים וערכים בנושא העסקה מגוונת באמצעות פעילות הפורום לגיוון 

תפיסות מעסיקים לגבי העסקת עובדים מקרב בשינוי  בתעסוקה, מיסודה של תבת, שבעקבותיה ניתן לראות

בתוך החברה  כמו כן שינוי תפיסה ;כגון עובדים מהחברה הערבית, יוצאי אתיופיה, חרדים ועוד ,מגוון אוכלוסיות

, הבאת שירותים בנוסף לכך ;החרדית ביחסה לעולם העבודה ולשילובם של בני הקהילה בעולם העבודה

בתעסוקה באופן מותאם לאוכלוסיות השונות וכמרכזי תעסוקה ייעודיים בחברה  הניתנים לשילוב ולקידום

 הערבית והחרדית. 

עם קהלי היעד הידועים ועם במישור התודעתי  תבת פועלתנוסף על פעילות במסגרת התחומים והתכניות, 

 גוון התחומיםמספק מידע נרחב וידע מקצועי במ אינטרנט של תבתהכלים נוספים: אתר עזרת בהציבור הרחב 

פרסום והפצה של ; תבת מתנהל קשר עם מגוון בעלי ענייןשל פייסבוק החשבון באמצעות  בהם;עוסקת  שתבת

מעת לעת מתפרסמות כמו כן  ;תכנית עבודה, מדריכי הפעלה, מחקרי הערכה ועוד דוגמת ,חומרים מקצועיים

שתתבסס  ,ית אסטרטגית של שיווק ופרסוםתכנ יחד עם דוברות ג'וינט ישראל תיבנה כתבות בכלי מדיה שונים.

 .על יעדי ההשפעה המערכתית

                                                        
 

 .Impact-Wide-System(, 0552מאי " )סיכום מפגש "חושבים פתוח 111
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 ,אם באמצעות מנגנוני השותפויות ,לבסוף, מעורבות תבת בפעילות בקרב קובעי המדיניות בממשלת ישראל

עדות כמו "ועדת העוני" או שילוב כלים שפותחו בתבת בהמלצות ובו אם באמצעות השתתפות נציגים מתבת

 יצרו כר להשפעה מערכתית רחבה. ,ועדת טרכטנברג

 

 יעדים בהשפעה מערכתית 

כיעד להבנות בתוך פעילות הארגון  תבת תהליך התכנון האסטרטגי שמה לה לאור הפעילות עד כה, במסגרת

לצורך מיקוד , כחלק מחידוד ומהעמקה של תפיסת ההפעלה של הארגון. מכוונות להשפעה מערכתית רחבה

 הפעילות יש להגדיר:

 בקרבם נרצה ליצור השפעה מערכתיתשעד מרכזיים יקהלי  1

הן ברמת התכניות הן ברמת הפעילות  ,בהם נרצה ליצור השפעה מערכתיתשתחומי פעילות  2

 הארגונית

 יעדי פעולה ודרכים להפצה 3

 הטמעה והפנמה של המכוונות להשפעה מערכתית בצוות המקצועי של תבת 2

 הבניית מדדים להשפעה מערכתית. 5

 

 וגדריםקהלי היעד המ

 רחבה: שלושה קהלי יעד מרכזיים לצורך יצירת השפעה מערכתיתבסוכם כי כיום יש למקד פעילות 

עובדים הבאים במגע עם ועובדים בתחום התעסוקה  – אנשי מקצוע במעגל הראשוני והמשני א

 כגון עובדים סוציאליים ,לא רק בהקשרים תעסוקתיים ,אוכלוסיות תבת

ניות תבת כמעסיקים פוטנציאליים, שותפים להבניית תהליכי קידום כאלו השותפים בתכ – מעסיקים ב

וכן כלל המעסיקים במשק הישראלי, גדולים, קטנים  ,ומסלולי קריירה, שותפים לתהליכי הכשרה ועוד

 ובינוניים

 שותפים בממשלה ג

 

 תחומי הפעילות ויעדי הפעולה המוצעים בהתאמה למגוון קהלי היעד : 0לוח 

פירוט קבוצות 
  קהל היעד בתוך

ארגוניים -תהליכים פנים יעדי פעילות אפשריים תחום פעילות
 נדרשים

אנשי אקדמיה  
בתחום חברה 

 וכלכלה

העמקת שיתופי 
פעולה מחקריים 

ואקדמיים והפצת 
 הידע של תבת

 מחקרים משותפים -

סטודנטים לפאנלים  -
 לחשיבה על פיתוח

 תכניותפרקטיקטום ב -
 תעסוקה

התמחות תעסוקה  -
 פרופסיהבתואר שני כ

 כנס מקצועי משותף -

חשיפת פעילות תבת  -
לאנשי אקדמיה דרך 

רובם בתכניות יע
 השונות באופן המתאים



 תפיסת הפעלה                                                                                השפעה מערכתית

173 

פירוט קבוצות 
  קהל היעד בתוך

ארגוניים -תהליכים פנים יעדי פעילות אפשריים תחום פעילות
 נדרשים

כלים ומושגים , ידע עובדים סוציאליים
מתחום התעסוקה 

ישמשו עובדים 
 סוציאליים בעבודתם

מנהלים בתבת  -
 סים/"כמנטורים לעו

בעלי תפקידים ל
 בתחום התעסוקה 

יצירת קהילה  -
ותפת מקצועית מש

לעובדים סוציאליים 
 עובדי תעסוקהלו

הקניית כלים לאנשי  -
הצוות בתכניות תבת 

לשמש כמנטורים 
אנשי  בעבור לתעסוקה

 מקצוע

אנשי גיוס ומשאבי 
  אנוש

 

ידע, כלים ומושגים 
בהעסקה מגוונת יהוו 

בסיס לידע מקצועי 
 בתחום משאבי אנוש

ימי למידה ופורומים  -
 משותפים

פרסום פעילות תבת  -
יות תקשורתיות במד

 השונות

השתתפות מעסיקים  -
במימון עלות העסקת 

עובדי תעסוקה 
 בתכניות

העברת מידע רלוונטי  -
מפעילות תבת לערוצי 

 הפרסום בארגון

הרחבת פעילות מערך  -
קשרי המעסיקים 

 112בתבת

שותפים וחברים 
במנגנוני השותפות 

של תבת ושל 
 תכניות תבת

הכרה והעמקה בכלל 
פעילות תבת 

השונים בתחומים 
ובדרכי העבודה של 

 תבת

 סיורים בשטח -

למידה והכרה של  -
 תהליכי הפיתוח

מיפוי השותפים בהתאם 
 לצורך

חשבים, תקציבאים 
ויועצים משפטיים 

במשרדי הממשלה 
 השותפים

הכרה והעמקה בכלל 
פעילות תבת 

בתחומים השונים 
ובדרכי העבודה של 

 תבת

הזמנה קבועה לימי  -
ימי עיון ללמידה ו

ימת שתבת מקי
לעובדים בנושאים 

 השונים

חשבים, תקציבאים ויועצים 
משפטיים במשרדי 

 הממשלה השותפים

ראשי רשויות 
מקומיות, בכירים 
 בשלטון המקומי

המשך עבודה ברמה של  
 התכניות

 

 

תבת מדדים  , תפתחושותפים נוספים ברוקדיילוינט מכון 'מאיירס גיחד עם  :מדידת ההשפעה המערכתית

.ה המערכתית של כל תכנית בפני עצמה ושל תבת כארגוןלמדידת ההשפע

                                                        
 

 כמפורט בפרק קשרי מעסיקים בתכנית העבודה. 112
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 2019-2015 לשנים תבת תקציב
 

 כללים והנחות העבודה בתכנון

-הרבתקציב תבת נגזר מתכנית העבודה של תבת, אשר נבנתה לחמש שנים, במסגרת התכנון האסטרטגי 

שנים, אך תהליך התכנון  5 –או ל  3 –בפועל ימומש ל  שנתי. במועד הגשת התכנית עדיין לא ידוע אם ההסכם

הינו חמש שנתי. תכנון זה תואם את דרכי הפעולה הנדרשות לפי נסיונה של תבת, שנצבר במהלך שמונה השנים 

 (.2114שמאז הקמתה )

שה תכנון התקציב הינו השלב האחרון בעבודת התכנון האסטרטגי, והוא מביא לידי ביטוי את כלל התהליך שנע

למקד את תבת בליבות העבודה העיקריות כפי שזוהו בשוק העבודה, כפי שהנחתה ועדת ההיגוי ובהתאם  כדי

 . 113ביצוע וכוליגורמי עם לנושאים שעלו בעבודה בשולחנות העגולים של תבת עם נציגי ממשלה, 

ע התאמות שנתית מהווה בסיס לעבודה, וייתכן כי בהמשך תידרש תבת לבצ-הרבתקציב תכנית העבודה 

. הנחיות ועדת ההיגוי הניתנות באופן שנתי במסגרת תכנון עבודה שנתי 1סיבות: מכמה בתכנית התקציבית, 

. תבת פועלת כגוף מפתח ובמהלך פיתוח התכניות נדרשים שינויים בהתאם להתרחשויות 2לשנה שלאחר מכן; 

הממשלתיים הפועלים עם תבת, . במהלך ביצוע תכנית העבודה עולים צרכים חדשים מהגורמים 3בשטח; 

(, חלק מן התכניות העתידיות אינן 2112. במועד כתיבת התכנית )יולי 2שאישורם וביצועם מצריכים תכנון שונה; 

. אי מימוש 5שנתית, וייתכן כי במהלך תכנון תקציבי מפורט של תכניות תידרש התאמה; -רבמפורטות ברמה 

תכניות . כיון שתבת עוסקת בהקמת 4 ות של הנעת תכניות חדשות;כל היקפי הביצוע המתוכננים לאור המורכב

ככל שיידרשו שינויים כאלו, הם יועלו בפני ועדות תבת  , ייתכן כי תכניות מסוימות יצליחו יותר מאחרות.ובפיתוחן

 הרלוונטיות.

וחן של הטמעתן של תכניות מצליחות בפעילות הממשלה הינה תנאי הכרחי ליכולת הסטת תקציב לטובת פית

 תכניות חדשות נוספות.

 

 9102-9102התקציב לשנים 

-הרבאחוזים מן התקציב  127 -מלש"ח, המהווים כ  131.27 עומד על 2113-2115תקציב תבת המוצע לשנים 

מלש"ח לשנה להפעלת תבת(. זאת מתוך הבנה כי מימוש התקציבים של  31שנתי )בהינתן תקציב קבוע של 

בדרך כלל להיקף מלא, ורצונה של תבת למצות את כלל התקציב לטובת פיתוח תכניות בפיתוח אינו מגיע 

תכניות. הסכמת משרדי הממשלה ניתנה לכך, ובלבד שלא תבוצע חריגה בביצוע ממסגרת התקציב המאושר 

מלש"ח  21 -ידי הממשלה בהסכם. במסגרת תהליך התכנון הוגשו הצעות לתכניות שונות בהיקף הגבוה מ -על

הסופי שאושר, ולכן ביצוען יהיה מותנה ביכולת התקציבית של תבת, בין אם באמצעות מקורות מן התקציב 

 בחשבון בהסכם הקיים.שהובאה ניצול מעבר להערכה -תתכספיים נוספים ובין אם במסגרת 

שנתי בחלוקה לקטגוריות כפי שהוצעו במסגרת תהליך התכנון -מציגים את התקציב הרב 1.2ולוח  1.1לוח 

חלק ניכר מן התקציב  תכניות ממשיכות. 25-תכניות חדשות ו 21שנתי. התכנון כולל הנעת -הרבגי האסטרט

נועד להמשך פיתוחן והפעלתן של תכניות תבת המיועדות להיות מוטמעות  2114-2115בשנים הראשונות 

 תבת ציבתק התפלגותמציג את  2. לוח וכדומהבסופו של יום באמצעות משרדי הממשלה, רשויות מקומיות 

מציג את מבנה חלוקת התכניות החדשות ומספרן  3בכל אחת מן השנים, ואילו לוח  פעילות תחומיבחלוקה ל

 לפי שנים.

                                                        
 

 שנתי-הרחבה בפרק תהליך התכנון הרב ראו 113
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 מצטבר  – 9102-9102פעילות לשנים  תחומי לפיתבת  תקציב התפלגות - 0.0לוח 

 

 

35%, 65.57, כלים

פעילות 
,  רוחבית

10.32 ,5%

פיתוח ידע ופיתוח 
7%, 14.18,  מקצועי

, 26.94, מנהלה
14%

לפי קטגוריה2019-2015התפלגות תקציב 

190.27  
ח"מלש

יחסיבאופןהקטגוריותעלמועמסתכניותפיתוחתקציב **

,  73.26, אוכלוסיות
39%

חרדים
35.1%

ערבים
27.9%

אנשים עם  
מוגבלות
26.2%

אוכלוסיות נוספות
10.8%

"  אוכלוסיות"התפלגות תת קטגוריה מתקציב 

73.3 
ח"מלש
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 .אחרת צוין כן אם אלא ₪ במיליוני מוצגיםכאן ובהמשך  ובטבלאות בגרפים המופיעים הנתונים *

 

 

 9102-9102התפלגות תקציב תבת לפי תחומי פעילות לשנים  – 0.9לוח 

 2019 2018 2017 2016 2015 קטגוריה
-2113סה"כ 

2115 

 73.26 9.64 10.57 12.65 19.30 21.10 אוכלוסיות

 65.57 14.92 15.59 12.51 12.48 10.07 כלים

 10.32 1.36 1.30 2.53 2.62 2.51 פעילות רוחבית

 14.18 3.04 2.90 2.52 2.67 3.05 ופיתוח מקצועיפיתוח ידע 

 26.94 5.66 5.52 5.38 5.25 5.13 מנהלה

 190.27 34.61 35.88 35.59 42.33 41.86 סה"כ

   * סעיף פיתוח תכניות מועמס באופן יחסי על הקטגוריות
 

 

 

 

 

 

מודלים 
בהכשרה  
מקצועית

34.0%

יזמות ועסקים 
חברתיים

26.4%

זירות תעסוקה  
טכנולוגיות 

13.5%

מרכיבי סטרייב  
בתשתיות  

תעסוקה
6.5%

בדיקת  
היתכנות

5.3%

" כלים"התפלגות תת קטגוריה מתקציב 

65.6 
ח"מלש

קידום עובדים  
וכלים בשכר נמוך
14.2%פיננסיים 
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 לוח 0.2 - התפלגות תקציב תבת לפי תחומי פעילות מפורטים לשנים 9102-9102
 

 

 

 

 פעילות ושנות תקציב תחומי לפיתבת  תקציב התפלגות - 9לוח 

 

 

 

 

חרדים
16.0%

ערבים
12.4%

אנשים עם מוגבלות
11.9%

אוכלוסיות נוספות
5.0%

קידום 
עובדים 

בשכר נמוך 
וכלים 

פיננסיים  
5.8%

מודלים בהכשרה  
מקצועית

13.4%

יזמות ועסקים 
חברתיים

10.3%

זירות 
תעסוקה  

טכנולוגיות 
5.4%

מרכיבי סטרייב  
בתשתיות תעסוקה

2.7%

תשתיות
3.9%

קשרי מעסיקים
2.5%

פיתוח ידע
ופיתוח מקצועי

6.6%

הדרכה והכשרה
1.4%

תפיסת הפעלה
0.6%

בדיקת היתכנות
2.1%

119.56 

תקציבי פיתוח תכניות ומנהלה ללא*
ח"מלש70.71בהיקף 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

2015 2016 2017 2018 2019

תקציב לפי שנים וקטגוריה 

אוכלוסיות  כלים רוחבית_פעילות והדרכה_הכשרה_ידע_פיתוח

ח"מלש 26.94שלבהיקףמנהלהתקציביללא*

יחסיבאופןהקטגוריותעלמועמסתכניותפיתוחתקציב **
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 , בחלוקה לתכניות חדשות וממשיכותלפי תחומים 9102-2910לשנים ב יתקצההתפלגות  - 2לוח 

 

 קטגוריה
מס' 

תכניות 
 חדשות

היקף תכניות 
 חדשות

מס' תכניות 
 ממשיכות

היקף תכניות 
סה"כ היקף  סה"כ תכניות ממשיכות

 תכניות

 54.25 22 28.13 12 26.12 10 אוכלוסיות 

 47.39 17 16.21 8 31.18 9 כלים

פעילות 
 7.60 4 4.85 3 2.75 1 רוחבית 

פיתוח ידע 
ופיתוח 
 10.32 3 9.54 2 0.77 1 מקצועי

 119.56 46 58.74 25 60.82 21 סה"כ

 

 התפלגות תקציבים לפי אוכלוסיות

. כפי שניתן לראות, היקף 2113-2115בשנים  אוכלוסיות לפי תבת תקציב התפלגותלהלן מציג את  2לוח 

 שנתי. מדובר בירידה בשיעור-הרבמן התקציב  14%החרדית עומד על  ההתקציב המופנה לטובת האוכלוסיי

. הסיבה העיקרית לכך הינה הצלחה 2112-2112שנתי הקודם לשנים -הרבאחוזים ביחס לתקציב  22של 

ילות תכנית "מפתח", בחלקה לידי הממשלה והרשויות המוניציפליות, ובחלקה במסגרת הסכם בין בהעברת פע

  , לקראת הפעלה של התכנית במסגרת מכרז משרדי. 2115הג'וינט למשרד הכלכלה עד סוף 

והם בהתאם להנחיית ועדת ההיגוי הוסטו תקציבים רבים נוספים לטובת הפעילות בקרב אנשים עם מוגבלות, 

שנתי, כמעט שיעור כפול מזה שהושקע בתכנית העבודה הקודמת -הרבאחוז מן התקציב  12דים על עומ

משרדי בתחום זה, -בין, ומתקיים תיאום One Stop Centerבפועל. המשאבים מושקעים בעיקר בפיתוח מודל 

 ף משמעותי.זו בהיק העל מנת לסייע למשרד הכלכלה לקדם את ההיערכות להפעלת תכנית לאומית לאוכלוסיי

 

ומופנה בעיקר לפיתוח כלים  11% -היקף ההשקעה לטובת תכניות ייעודיות בחברה הערבית עומד על כ 

והתערבויות חדשות על בסיס תשתית מרכזי התעסוקה הקיימים שהוקמו ומוקמים במסגרת ההסכם בין ג'וינט 

בים ממשלתיים נוספים. יצוין כי ידי תקצי-עלישראל לממשלה בהיקפים משמעותיים, כפי שיוצג בהמשך, וכן 

כגון לצעירים, למגזר , משתתפים מן החברה הערבית משתתפים גם בתכניות הפועלות בקרב מגוון אוכלוסיות

הכפרי, ותכניות יזמות. בהתאם לסקר שנערך לצורך הגדרת מטרות ויעדי תבת לשנים הבאות, בו הודגשו נסיונה 

פעולות אלו, בתקציב לטובת מקצועי ובהדרכה, הופנו משאבים גם ויכולותיה של תבת בפיתוח ובהנחלת ידע 

 דומה לשנים הקודמות ובהיקף פעילות גדול יותר. 
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 9102-9102אוכלוסיות בשנים  לפיתבת  תקציב התפלגות - 2לוח 

 

פי  מציג את תכנון התפלגות התקציב החמש שנתי של תבת, בחלוקה לאוכלוסיות. ניתן לראות כי על 5לוח 

התכנון ובהתאם להיקף ההטמעה, היקף הפעילות בקרב אוכלוסיות החברה החרדית צפוי לפחות לכשליש 

מהיקפו במהלך השנים הקרובות, ואילו היקף הפעילות בקרב יתר האוכלוסיות נותר יציב בשנות התקציב 

 שים.. רוב ההשקעות בחברה הערבית הן לטובת פיתוח מענים לצרכים חד2117-2115הראשונות 

 על פני השנים בחלוקה לאוכלוסיות 9102-0291תבת ב יהתפלגות תקצ - 2לוח 

 

 

 

 

 

,  19.15, חרדים
16%

,  14.84, חברה ערבית
12%

,  אנשים עם מוגבלות
14.25 ,12%

,  4.46, מבוגרים
4%

56%, 66.87, כללי

119.56  
ח"מלש

ח"מלש70.7תקציבי פיתוח תוכניות ומנהלה בהיקף של ללא*

20152016201720182019אוכלוסיה
סה"כ

2015-2019 

         19.15         2.25        2.81         2.15         4.99     6.94חרדים

         14.84         3.25        2.67         2.76         3.08     3.08חברה ערבית

         14.25         0.90        1.75         3.20         4.60     3.80אנשים עם מוגבלות

           4.46         0.14        0.18         0.83         1.66     1.66מבוגרים

         66.87       13.10      13.87       12.40       14.40    13.11כללי

       119.56       19.64      21.27       21.34       28.73    28.59סה"כ
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 היקף השקעה לפי סוג התכניות

תבת, בסך  בלבד מתקציב 11%להלן, היקף ההשקעה בתשתיות הוא בשיעור של  4כפי שניתן לראות מלוח 

 מלש"ח. התקציב פחת משמעותית ביחס לתכנון שנעשה במסגרת הסכם תבת הקודם, ועמד 13.3כולל של 

, בעיקר לאור ההצלחה בהטמעת תשתיות תבת לחברה הערבית 2112-2112 מלש"ח לשנים 14.7על היקף של 

ווי ההטמעה של התשתיות הקיימות, דוגמת יולחברה החרדית. יודגש כי ההוצאות בתחום התשתית הן בעיקר לל

 מלש"ח. 12.4 -הינו כ 2112מפתח, רשות מקדמת תעסוקה ומעברים. צפי ההשקעות בפועל עד סוף 

 

 בחלוקה לסוגי התכניות השונות 9102-0291תבת ב יהתפלגות תקצ -א 2ח לו

 

 

 בחלוקה לסוגי התכניות השונות לפי שנים 9102-0291תבת ב יהתפלגות תקצ -ב 2לוח 

 

 

 

, 50.23, מסלול
42%

, 13.90, תשתית
11%

33%, 39.04, כלים

פיתוח ידע 
16.39, והתמקצעות

 ,14%

119.56 
ח"מלש

ח"מלש 70.71שלבהיקףומנהלהתכניותפיתוחתקציביללא*

16.15 14.66 

7.93 5.99 5.49 

3.18 
3.38 

3.33 
2.10 1.91 

6.35 8.01 

7.94 
8.96 

7.78 

2.90 2.67 

2.13 
4.23 

4.46 

 -

 5.00
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 30.00

 35.00
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מסלול תשתית כלים פיתוח ידע והתמקצעות

ומנהלהתכניותפיתוחתקציביללא *
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 טוס התכניותאהיקף השקעה לפי סט

מחזור טוס התכנית המותאם לאמציג את היקף ההשקעה המתוכנן לשנים הקרובות, בחלוקה לפי סט 7לוח 

של תכנית: תכנון, פיתוח, ייצוב, ולווי הטמעה. כמו כן חלק מן התכניות כגון השתתפות בפורום לגיוון  חיים

טוס של "לא להטמעה" שכן מטבען מדובר אבתעסוקה, מהוות פעילות קבועה של תבת ולכן נמצאות בסט

 בפעילויות מתמשכות.

ותר. הירידה לכאורה בשנים הבאות נובעת מהתבגרות טוס המשמעותי ביאיש לציין כי היקף הפיתוח הוא הסט

שיידרשו. עם זאת סביר כי שיעור זה  התכניות, וכן מן העובדה שקשה לצפות כיום מהם הפיתוחים החדשים

ימשיך להיות גבוה גם בשנים הבאות. כמו כן קצב הטמעת התכניות על ידי הממשלה משפיע על היתרות 

גרת ועדת ההטמעה המטפלת בנושא זה נקבע כי נדרשים כלים שיאפשרו התקציב שיאפשרו פיתוח, ולכן במס

 הצלחה להאצת ההטמעה, וניתנו המלצות אופרטיביות ליישום התהליך.

לאור המורכבות של הנעת תכניות חדשות, יהיה להערכתנו ביצוע התקציב בפועל נמוך מן התקצוב המתוכנן. 

שכרגע אינם מופיעים בתכנון. תבת משקיעה  2113-2117הדבר יאפשר לאשר פיתוחים נוספים גם בשנים 

 להקצות תקציבים נוספים לפיתוח. כדיבתהליכי ההטמעה, בין היתר 

  בחלוקה לשנים תכנית טוסאסט לפי 9102-9102 תקציב התפלגות: 2לוח 

 

 

 תקציבי פעולה נוספים לטובת תעסוקה במסגרת ג'וינט ישראל

 עבור אוכלוסיות מיוחדות.בתכניות בתקציבי הג'וינט  תקציבי תבת, מפעיל הג'וינט לענוסף 

תכניות נוספות לטובת תעסוקה והשכלה גבוהה בחברה הערבית, כמה  2112ג'וינט ישראל החל להפעיל בשנת 

להפעלת מרכזי התעסוקה  2115-2112מלש"ח. כמו כן מפעיל הג'וינט תכנית לשנים  211 -בהיקף של כ

מרכזים שכבר מופעלים באמצעות הרשויות המקומיות על ה, נוסף מלש"ח 27 -לחרדים, בהיקף של כ 

 בירושלים ובבני ברק, בהיקפים משמעותיים אף יותר.

הינה תכנית נוספת שהחלה לפעול  מוגבלות עם אנשים תעסוקת לקידום מגזרית בין שותפותהמיזם להקמת 

המיזם אמור להשתלב במסגרת . ארבע מלש"ח, בתקציב של כ2112 שנים עד שלהיארבע , למשך 2111בשנת 

 כלכלה.ה במשרד מוגבלות עם אנשים לשילוב המטההפעילות של 
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  9102-9102תכניות תעסוקה בג'וינט ישראל במהלך השנים  – 2לוח 

 

 אוכלוסייה
שם 

 סה"כ 2019 2018 2017 2016 2015 שותף מוביל סטטוס הסכם התכנית

 חרדים
אקדמאים 

 4.32    0.91 3.41 משרד הכלכלה חתום חרדים

 13.42     13.42 משרד הכלכלה חתום מפתח חרדים

 ערבים

מרכזי 
תעסוקה 

חברה 
 88.42    43.13 45.29 משרד הכלכלה חתום ערבית

 כללי -עולים 

תעסוקה 
איכותית 
לצעירים 
 15.00  3.38 4.54 4.18 2.90 משרד הכלכלה טרם נחתם אתיופים

אנשים עם 
 מוגבלות

השותפות 
 -הבין

גזרית מ
לתעסוקת 
אנשים עם 

 מוגבלות
 חתום 

משרד 
 המשפטים

 1.08     1.08 ומשרד הכלכלה

 122.24  3.38 4.54 48.22 66.10   סה"כ 

 

 

  תקציבי תבת וג'וינט ישראל –לפי אוכלוסיות  9102-9102התפלגות תקציבים  – 2לוח 

 

 

  

,  36.88, חרדים
15%

,  103.25, ערבים
43%

,  אנשים עם מגבלה
15.33 ,6%

,  4.46, מבוגרים
2%

34%, 81.87, כללי

241.8 
ח"מלש

ופיתוח תכניותמנהלהללא תקציבי 
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 9102-9109ביצוע התקציב בשנים  
 

 מתקציב %42 -מלש"ח, שיעור של כ 73.43114 -עומד על כ 2112-2112שנים היקף הביצוע הצפוי הכולל ל

מלש"ח. מדובר בניצול נמוך משמעותית שנובע בין היתר מחוסר  31 ההסכם בסך הרב שנתי בסה"כ של

היכולת של תבת במהלך תחילת ההסכם להתחייב מעבר לתקרת התקציב המקסימלית בהסכם. במהלך 

אישור המשרד לביצוע התחייבויות בהיקף הגבוה מן הסכום הרב שנתי שאושר שנתו השנייה של ההסכם ניתן 

ובסופו של דבר לא התממש כלל התקציב. כמו כן ארוך בהסכם, אך הנעת תכניות חדשות הינו תהליך 

 העברת תכניות מצליחות לממשלה יצרה עודפים בתקציבי חלק מן התכניות. 

עדות תבת הגבוה ממסגרת ההסכם וושר ברמת התכנית בוהתקציב בגרף מתייחס לתקציב המצטבר כפי שא

 מלש"ח. 3.72 -בכ

 

 

 

  

                                                        
 

 בפרק המתאר את תכנון תכנית העבודה מוצגים תהליכי התכנון האסטרטגי בהרחבה. 
 .קודמות בשנים יצוע

 -
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27.49 

4.23 5.03 

0.78 

35.28 

12.65 
14.26 

20.16 

2.67 3.70 
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24.73 

11.05 11.44 

0500-0502תקציב לעומת ביצוע לפי אוכלוסיה 

2012-2014תקציב  2012-2014אומדן ביצוע )*( 
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 טבלת תקציב תבת חמש שנתי לפי קטגוריות בש"ח  –נספח א 

 2019 2018 2017 2016 2015 קטגוריה
 סה"כ 

2113-2115 

  54,254,240  6,537,200  7,409,200  8,934,800  14,952,900  16,420,140 אוכלוסיות 

  47,388,100  10,118,900  10,927,000  8,835,900  9,670,000  7,836,300 ליםכ

  7,603,840  925,400  909,500  1,784,400  2,031,000  1,953,540 פעילות רוחבית

ופיתוח פיתוח ידע 
  10,317,724  2,059,749  2,029,080  1,781,495  2,071,900  2,375,500 מקצועי

  43,768,300  9,312,700  9,085,500  8,863,900  8,355,000  8,151,200 פיתוח תכניות

  26,939,400  5,657,300  5,519,300  5,384,600  5,253,200  5,125,000 מנהלה

  190,271,604  34,611,249  35,879,580  35,585,095  42,334,000  41,861,680 סה"כ
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 ב תבת חמש שנתי לפי קטגוריות משנה בש"חטבלת תקצי –נספח ב 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 טגוריהק-תת
 סה"כ 

2113-2115 

  6,942,340       חרדים
     

4,994,000  
   2,150,000     2,810,000     2,250,000  

    

19,146,340  

  3,083,000        ערבים
     

3,081,000  
   2,755,800     2,669,200     3,247,200  

    

14,836,200  

אנשים עם 
  3,800,000        מוגבלות

     

4,600,000  
   3,200,000     1,750,000        900,000  

    

14,250,000  

  2,594,800        אוכלוסיות נוספות
     

2,277,900  
      829,000        180,000        140,000       6,021,700  

קידום עובדים 
בשכר נמוך וכלים 

 פיננסיים
       1,877,300  

     

2,067,200  
   2,035,900        477,000        468,900       6,926,300  

מודלים בהכשרה 
  1,500,000        מקצועית

     

3,000,000  
   3,500,000     5,000,000     3,000,000  

    

16,000,000  

עסקים יזמות ו
  1,683,300        חברתיים

     

1,697,800  
      950,000     3,400,000     4,600,000  

    

12,331,100  

זירות תעסוקה 
  1,150,000        טכנולוגיות 

     

1,250,000  
   1,200,000     1,400,000     1,400,000       6,400,000  

מרכיבי סטרייב 
בתשתיות 

 תעסוקה
       1,225,700  

     

1,255,000  
      750,000                -                  -         3,230,700  

  1,345,000        תשתיות
     

1,581,000  
   1,334,400        197,500        213,400       4,671,300  

  608,540           קשרי מעסיקים
        

450,000  
      450,000        712,000        712,000       2,932,540  

  1,681,500        פיתוח ידע
     

1,549,300  
   1,478,100     1,588,300     1,627,800       7,925,000  

  496,000           פיתוח מקצועי
        

378,600  
      159,395        296,780        287,949       1,618,724  

  198,000           תפיסת הפעלה
        

144,000  
      144,000        144,000        144,000          774,000  

  400,000           היתכנותבדיקת 
        

400,000  
      400,000        650,000        650,000       2,500,000  

  8,151,200        פיתוח תכניות
     

8,355,000  
   8,863,900     9,085,500     9,312,700  

    

43,768,300  

  5,125,000        מנהלה
     

5,253,200  
   5,384,600     5,519,300     5,657,300  

    

26,939,400  

 סה"כ
      

41,861,680  
    

42,334,000  
 35,585,095   35,879,580   34,611,249  

  

190,271,604  
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 ניתוח נתונים וסקירת מגמות

 נייניםתוכן הע

 022 ...................................................................................................................................................................................................... מבוא

 022 ..................................  מיוחדות קבוצות ולפי העבודה לכוח שייכות לפי 22-02 גילב האוכלוסייה .0

 022 ................................................................................ השנים לאורך מיוחדות אוכלוסיות של תעסוקה בשיעורי מגמות. 9

 912 .......................................................................................................... העבודה בכוח שאינן אוכלוסיות של לגודל תחזיות. 2

 912 ......................................................................................................................................................מיוחדות אוכלוסיות מאפייני .2

 058 .......................................................... עבוד להתחיל או משרה להגדיל שמעוניינים אנשים 2.1

 005 ....................................... 42-22 בני רבבק העבודה בכוח שאינם האנשים כלל של מאפיינים 2.2

 005 ............................................................................................... הערבית האוכלוסייה 2.2.1

 000 ................................................................................................................ חרדים 2.2.2

 000 ................................................................................................ מוגבלות עם אנשים 2.2.3

 008 ....................................................................................................... אתיופיה יוצאי 2.2.2

 000 ................................................................................................................. עולים 2.2.5

 000 .............................................................................................................. מבוגרים 2.2.4

 000 ............................................................................................................... צעירים 2.2.7

 008 ....................................................................................................... אחרים יהודים 2.2.4

 921 ........................................................................................................ העבודה בכוח משתתפת שאינה סייההאוכלו שיעור. 2

 922 ................................................................................................ תבת שפיתחה בתכניות 9112-מ שהשתתפו אוכלוסיות. 2

 000 ..................................................................................... קבוצות לפי האוכלוסייה היקף 4.1

 002 ....................................................................... קבוצות לפי זמן לאורך המועסקים שיעור 4.2

 000 ............................................................................. מין לפי זמן לאורך המועסקים שיעור 4.3

 002 ....................................................................... השכלה לפי זמן לאורך המועסקים שיעור 4.2

 002 ............................................................................. גיל לפי זמן לאורך המועסקים שיעור 4.5

 002 ...................................................................................... קבוצות לפי זמן לאורך השכר 4.4

 002 ........................................... לתכנית המשתתפים של הכניסה מאז הראשונה בשנה השמות 4.7

 920 .................................................................................................................................................................. תעסוקה תומכי כלים. 2

 020 .................................................................................................................... מבוא 7.1

 929 ............................................................................................................................................................... תעסוקה בתכניות מגמות

 020 .............................................................................. תעסוקתי הכוון במרכזי גובר שימוש 7.2

 020 .................................................................. בתכניות מעסיקים של המעורבות התפתחות 7.3

 028 .......................................................................הרכים הכישורים של החשיבות התגברות 7.2

 022 ....................... בתעסוקה משתתפים של ההתמדה להגברת שירותים של ההפעלה התרחבות 7.5

 920 ....................................................................................... "אנושי הון פיתוח" לעומת" תחילה השמה: "תעסוקה תכניות. 2

 000 .................................................................................................................... מבוא 4.1

 000 ............................................................................................. "תחילה השמה" תכניות 4.2

 000 ........................................................................................... "אנושי הון פיתוח" תכניות 4.3

 000 ............................................................................... הגישות שתי בין המשלבות תכניות 4.2
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 000 ................ (Welfare to Work" )לתעסוקה מרווחה" בתכניות" אנושי הון פיתוח" של גובר שילוב 4.5

 000 ................................................................................. ונותהש בגישות התכניות תוצאות 4.4

 002 ....................................................................................................................... דיון 4.7

 922 .......................................................................................................................... נכות או מחלה בגין מעבודה נשירה מניעת. 2

 922 ............................................................................................................ בישראל מקצועית הכשרה על מחודשת חשיבה. 01

תבת לפעילות שרלוונטיות( 2112 אפריל) בישראל מקצועית הכשרה על OECD-ה בדוח המלצות 11.1

 ................................................................................................................................ 008 

 002 ..................................................................................................... נוספים אתגרים 11.2

 002 .................................................................................................................. סיכום 11.3

 920 .......................................................................................................................................................................................... מקורות. 00

 922 ......................................................................................................................................................................................... נספחים. 09

 020 ............................................................................................... הערבית האוכלוסייה 12.1

 022 ................................................................................................................. חרדים 12.2

 022 ................................................................................................ מוגבלות עם אנשים 12.3

 020 ........................................................................................................ אתיופיה יוצאי 12.2

 020 ................................................................................................................ *עולים 12.5

 020 ...............................................................................................................מבוגרים 12.4

 022 .......................................................................................... חרדים לא ותיקים יהודים 12.7

 
 

 רשימת לוחות

 206 ............ אוכלוסייה קבוצות לפי העבודה בכוח שאינם 22-92 בגיל האנשים למספר 9102-ל תחזית: 0 לוח

 207 .................................................................... 9102-ל ותחזית 9100-ב תעסוקה שיעורי: 9 לוח

 231 .......................... העבודה חבכו שלא ומספר השתתפות-אי שיעורי: מיוחדות מאוכלוסיות נשים: 2 לוח

 232 . העבודה בכוח שלא ומספר תעסוקה-אי שיעורי: תבת של יעד קבוצות מתוך עיקריות גברים קבוצות: 2 לוח

 238 ............................... *ההשמה לאחר שונים זמן פרקי אחרי לעבוד משיכיםהמ שיעור: התמדה: 2 לוח

 להתערבות היעד וקבוצת( זכאים ושאינם זכאים) כללית נכות קצבת התובעים זרם של שנתי ממוצע: 2 לוח

 255 ............................................................................ (9101-9112* )התעסוקתי הרצף לשימור

, 9101-9112 בשנים כללית נכות קצבת תובעי מתוך*, היעד אוכלוסיית בקרב גיל קבוצות התפלגות: 2 לוח

 256 ............................................................................... (באחוזים) לקצבה זכאות לפי בחלוקה

 265 ............... ומגדר השכלה, גיל בקבוצות*, העבודה בכוח שאינה הערבית האוכלוסייה של מאפיינים: 0 לוח

 גיל בקבוצות, הערבית האוכלוסייה, חלקית במשרה עובדים, מתאימה בעבודה מעוניינים, עבודה מחפשי: 9 לוח

 266 .................................................................................................................... ומגדר

 267 ............................... ומגדר השכלה, גיל בקבוצות*, העבודה בכוח שאינם חרדים של מאפיינים: 2 לוח

 268 .... ומגדר גיל בקבוצות, חרדים, חלקית במשרה עובדים, מתאימה בעבודה מעוניינים, עבודה מחפשי: 2 לוח

 269 ................ ומגדר השכלה, גיל בקבוצות*, העבודה בכוח שאינם מוגבלות עם אנשים של מאפיינים: 2 לוח

 270 .................................................. ומגדר גיל בקבוצות, מוגבלות עם יםאנש, עבודה מחפשי: 2 לוח

 271 ...................... ומגדר השכלה, גיל בקבוצות*, העבודה בכוח שאינם אתיופיה יוצאי של מאפיינים: 2 לוח
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ומגדר גיל בקבוצות, אתיופיה יוצאי, חלקית במשרה עובדים, מתאימה בעבודה מעוניינים, עבודה ימחפש: 2 לוח

 ........................................................................................................................... 272 

 273 ...................... ומגדר השכלה, גיל בקבוצות**, העבודה בכוח שאינם אחרים עולים של מאפיינים: 2 לוח

ומגדר גיל בקבוצות, אחרים עולים, חלקית במשרה עובדים, מתאימה בעבודה מעוניינים, עבודה מחפשי: 01 לוח

 ........................................................................................................................... 274 

 275 ................... ומגדר השכלה, גיל בקבוצות*, ההעבוד בכוח שאינם 22-22 מבוגרים של מאפיינים: 00 לוח

 גיל בקבוצות, 22-22 מבוגרים, חלקית במשרה עובדים, מתאימה בעבודה מעוניינים, עבודה מחפשי: 09 לוח

 276 .................................................................................................................... ומגדר

 277 .......... ומגדר השכלה, גיל בקבוצות*, העבודה בכוח אינם, חרדים לא ותיקים יהודים של מאפיינים: 02 לוח

, חרדים לא ותיקים יהודים, חלקית במשרה עובדים, מתאימה בעבודה מעוניינים, עבודה מחפשי: 02 לוח

 278 ..................................................................................................... ומגדר גיל ותבקבוצ

 
 מיםירשימת תרש

 196 ............ (באלפים) המשרה והיקף העבודה לכוח שייכות לפי, 22-02 בגילים האוכלוסייה כל סך: 0 תרשים

 197 ........................... (באלפים) המשרה והיקף העבודה לכוח שייכות לפי, 22-02 בגילים גברים: 9 תרשים

 198 ............................ (באלפים) המשרה והיקף העבודה לכוח שייכות לפי, 22-02 בגילים נשים: 2 תרשים

 הממשלה ויעדי 9100 ועד 9110 משנת התעסוקה שיעור: 22 עד 92 גיל, חרדים לא ותיקים יהודים: 2 תרשים

 200 ............................................................................................................. 9191 לשנת

 לשנת הממשלה ויעדי 9100 ועד 9110 משנת התעסוקה שיעור: 22 עד 92 גיל, הערבית האוכלוסייה: 2 תרשים

9191 ..................................................................................................................... 200 

9191 לשנת הממשלה ויעדי 9100 ועד 9110 משנת התעסוקה שיעור: 22 עד 92 גיל, החרדית החברה: 2 תרשים

 ........................................................................................................................... 201 

9191 לשנת הממשלה ויעדי 9100 ועד 9110 משנת התעסוקה שיעור: 22 עד 92 גיל, אתיופיה יוצאי: 2 תרשים

 ........................................................................................................................... 202 

9191 לשנת הממשלה ויעדי 9100 עדו 9110 משנת התעסוקה שיעור: 22 עד 92 גיל, אחרים עולים: 2 תרשים

 ........................................................................................................................... 202 

 203 ..................................... 9100 ועד 9110 משנת התעסוקה שיעור: 22 עד 22 גיל, מבוגרים: 2 תרשים

 203 ................................... 9100 ועד 9110 משנת התעסוקה שיעור: 22 עד 22 גיל, מבוגרות: 01 תרשים

 204 ......................9100 ועד 2002 משנת 22-91 בגיל מוגבלות עם אנשים של תעסוקה שיעורי: 00 תרשים

( מחלה, מום, נכות) גופנית מוגבלות בשל מועסקים הלא שיעור: 22 עד 92 גיל, מוגבלות עם אנשים: 09 תרשים

 205 ............................................................................ 9191 לשנת הממשלה ויעדי 9100 בשנת

 205 ......................... 9100 ועד 9110 משנת הלומדים או/ ו העובדים שיעור: 92-92 גיל, צעירים: 02 תרשים

 208 ................................................. 22-99 בני בקרב מרצון לא חלקית במשרה עובדים: א02 תרשים

 209 ............................................... 22-99 בני בקרב עבודה מחפשים או לעבוד מעוניינים: ב02 תרשים

 210 ..................................................... מגדר לפי העבודה בכוח שאינה ערבית אוכלוסייה: 02 תרשים

 211 ....................................................... גיל לפי העבודה בכוח שאינה ערבית אוכלוסייה: 02 תרשים

 211 .................................................. השכלה לפי העבודה בכוח שאינה ערבית אוכלוסייה: 02 תרשים

 213 ................................................................. מגדר לפי העבודה בכוח שאינם חרדים: 02 תרשים



  ניתוח נתונים וסקירת מגמותמכון ברוקדייל                                                           -ג'וינט-מאיירס

132 

 214 .................................................................... גיל לפי העבודה בכוח שאינם חרדים: 02 תרשים

 214 .............................................................. השכלה לפי העבודה בכוח שאינם חרדים: 91 תרשים

 215 .................................................. מגדר לפי העבודה בכוח שאינם מוגבלות עם שיםאנ: 90 תרשים

 216 .....................................................גיל לפי העבודה בכוח שאינם מוגבלות עם אנשים: 99 תרשים

 217 ............................................... השכלה לפי העבודה בכוח שאינם מוגבלות עם אנשים: 92 תרשים

 כללית נכות קצבת קבלת לפי בפילוח, המוגבלות בעלי אוכלוסיית לכלל להלן מוצג התעסוקה מצב: 92 תרשים

 218 ........................................................................... המוגבלות סוגי של הקבוצות לפי ובפילוח

 219 ......................................................... מגדר לפי העבודה בכוח שאינם אתיופיה יוצאי: 92 תרשים

 219 ........................................................... גיל לפי העבודה בכוח שאינם אתיופיה יוצאי: 92 תרשים

 220 ...................................................... השכלה לפי העבודה בכוח שאינם אתיופיה יוצאי: 92 תרשים

 221 .................................................................. מגדר לפי העבודה בכוח שאינם עולים: 92 תרשים

 222 ..................................................................... גיל לפי העבודה בכוח שאינם וליםע: 92 תרשים

 222 ............................................................... השכלה לפי העבודה בכוח שאינם עולים: 21 תרשים

 ........................................................................................................................... 222 

 224 ............................................................... מגדר לפי העבודה בכוח שאינם מבוגרים: 20 תרשים

 224 .................................................................. גיל לפי העבודה בכוח שאינם מבוגרים: 29 תרשים

 225 ............................................................ השכלה לפי העבודה בכוח שאינם וגריםמב: 22 תרשים

 226 ........ 21-92 לגיל ואומדן 92-92 בגיל מוגבלות קיום לפי, לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים: 22 תרשים

 227 ............................................................ )%( הצעירים של ההשכלה רמת התפלגות: 22 תרשים

 229 ........................................................ מגדר לפי העבודה בכוח שאינם אחרים יהודים: 22 תרשים

 ........................................................................................................................... 229 

 229 ........................................................... גיל לפי העבודה בכוח שאינם אחרים יהודים: 22 תרשים

 230 ...................................................... השכלה לפי העבודה בכוח שאינם אחרים יהודים: 22 תרשים

 233 ....................................................................... תבת של המידע ממערכת נתונים: 22 תרשים

 234 ................................................................... 22-02 גיל, רבעון לפי תעסוקה שיעור: 21 תרשים

 235 ...................................................... 22-02 גיל, רבעון לפי גברים של התעסוק שיעור: 20 תרשים

 235 ........................................................22-02 גיל, רבעון לפי נשים של תעסוקה שיעור: 29 תרשים

 236 ................................................... 22-02 גיל, השכלה ולפי רבעון לפי תעסוקה שיעור: 22 תרשים

 236 ......................................................... 22-02 גיל, גיל ולפי רבעון לפי תעסוקה שיעור: 22 תרשים

 237 .............................................................. 22-02 גיל, רבעון לפי לשעה שכר ממוצע: 22 תרשים

 238 ............................................ (9112 במחירי) 22-02 גיל, רבעון לפי לשעה שכר ממוצע: 22 תרשים

 239 .................. תכניתל בכניסה עבדו שלא המשתתפים מבין הראשונה בשנה המושמים שיעור: 22 תרשים

 240 .................... ואוכלוסייה השמות מספר לפי לתכנית בכניסה שעבדו מי בקרב השמה שיעור: 22 תרשים

 

 מבוא
אשר ישמשו רקע לתכנון האסטרטגי  ידי תבת לערוך ניתוחים וסקירות-מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל התבקש על

 מציגים ניתוחים וסקירות אלו. הנושאים שנבחנו הם: 11עד  1ויסייעו לקבלת ההחלטות. פרקים 
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בחינת מאפייני האוכלוסייה שאינה משתתפת בכוח העבודה )פרק השתתפות בכוח העבודה בישראל:  א

(, תחזיות לגודל 2השנים )פרק (, בחינת מגמות בשיעורי תעסוקה של אוכלוסיות מיוחדות לאורך 1

( ומאפייני אוכלוסיות מיוחדות ששיעורי 3האוכלוסיות שאינן משתתפות בכוח העבודה )פרק 

 (.5-ו 2ההשתתפות שלהן נמוכים יחסית )פרקים 

בחינת שיעור המועסקים בתכניות תבת לאורך זמן לפי מאפיינים שונים וכן תוצאות תכניות תבת:  ב

 (.4נה הראשונה, על סמך מערכת המידע של התכניות )ספוט( )פרק בחינת השכר וההשמות בש

סקירת כמה כלים תומכי תעסוקה בעולם ובישראל מגמות בעולם ובישראל:  –כלים תומכי תעסוקה  ג

(, דיון 4(, דיון בגישת "השמה תחילה" לעומת גישת "פיתוח הון אנושי" בתכניות תעסוקה )פרק 7)פרק 

 (.11( ודיון בהכשרה המקצועית בישראל )פרק 3מחלה או נכות )פרק  במניעת נשירה מעבודה בגין

 

לפי שייכות לכוח העבודה ולפי קבוצות  22-02 גילהאוכלוסייה ב .0

 מיוחדות
 

אנשים שמחפשים עבודה או שאינם  –בפרק זה נעמוד על היקף האוכלוסייה בגיל העבודה שאינה מועסקת 

ת אלה לפי קבוצות ייחודיות: חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה, עולים בכוח העבודה. נצביע על חלוקה של אוכלוסיו

 אחרים ויהודים אחרים )שאינם עולים ואינם חרדים(.

 כמו כן נעמוד על מספר האנשים המועסקים חלקית ומעוניינים להגדיל את היקף המשרה.

מציג נתונים לגבי כלל  1מתארים את התפלגות האוכלוסייה הכללית לפי מצב תעסוקה. תרשים  3-1תרשימים 

 לגבי נשים. 3מציג נתונים לגבי גברים ותרשים  2האוכלוסייה, תרשים 
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 )באלפים( 115, לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה02-22: סך כל האוכלוסייה בגילים 0תרשים 

 
 
 
 

                                                        
 

 .2111מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם,  115

 22-08 גילאוכלוסייה סך כל ה
2,202 

 00-08 גיל
220 

 22-00 גיל
0,220 

ולא   כיום לומדים 
 *מחפשים

050 

 לא מועסקים
0,550 

מועסקים  
משרה  ב

 מלאה
0,220 

מועסקים  
 במשרה חלקית

200 

מחפשים  
   **עבודה
000 

 גברים חרדים שאינם בכוח העבודה הוגדרו לפי הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה.
משרתי צבא קבע, עצמאים שעובדים חלקית ומי שעובדים משרה חלקית אבל עבודתם נחשבת משרה מלאה הוגדרו כמועסקים משרה  

 מלאה.
 ם. חרדים שאינם בכוח העבודה, בלי קשר אם לומדים או לא, מסווגים בהמשך כמעוניינים או כלא מעוניינים.*מלבד חרדי

 **כולל מחפשים שמשך זמן חיפוש העבודה שלהם אינו ידוע.
 
 

 

מועסקים )כולל אנשי  
 צבא קבע וסדיר(

0,808 

 לא מועסקים
0,050 

 לא בכוח העבודה  
822 

 052חרדים 
 000רבית אוכלוסייה ע

 00אתיופים 
 82עולים אחרים 

 005יהודים אחרים 
 

לא רוצים  
 להגדיל

002 

 

 רוצים להגדיל
28 

 05חרדים 
 00אוכלוסייה ערבית 

 0אתיופים 
 08עולים אחרים 

 20יהודים אחרים 

 05חרדים 
 08 אוכלוסייה ערבית

 0אתיופים 
  02 עולים אחרים

 28יהודים אחרים 
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 )באלפים( 116, לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה02-22: גברים בגילים 9תרשים 

                                                        
 

 .1112מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם,  116

 22-08 לגיאוכלוסייה ה סך כל 
0,028 

 00-08 גיל
020 

 22-00 גיל
0,202 

ולא   כיום לומדים 
 *מחפשים

28 

 לא מועסקים
080 

מועסקים  
במשרה  

 מלאה
0,202 

מועסקים  
 במשרה חלקית

050 

מחפשים  
  **עבודה
80 

 גברים חרדים שאינם בכוח העבודה הוגדרו לפי הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה.
ובדים חלקית ומי שעובדים משרה חלקית אבל עבודתם נחשבת משרה מלאה הוגדרו כמועסקים משרה  משרתי צבא קבע, עצמאים שע

 מלאה.
 *מלבד חרדים. חרדים שאינם בכוח העבודה, בלי קשר אם לומדים או לא, מסווגים בהמשך כמעוניינים או כלא מעוניינים.

 **כולל מחפשים שמשך זמן חיפוש העבודה שלהם אינו ידוע.
 
 

ועסקים )כולל אנשי  מ
 צבא קבע וסדיר(

0,002 

 לא מועסקים
202 

  לא בכוח העבודה
028 

 22חרדים 
 22אוכלוסייה ערבית 

 0אתיופים 
 08עולים אחרים 
 002יהודים אחרים 

 

 

לא רוצים  
 להגדיל

28 

 

 רוצים להגדיל
00 

 0חרדים 
 2אוכלוסייה ערבית 

 5.0אתיופים 
 0עולים אחרים 
 02יהודים אחרים 

 

 2חרדים 
 00 אוכלוסייה ערבית

 0אתיופים 
 00 עולים אחרים

 00 יהודים אחרים
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 )באלפים( 117, לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה02-22: נשים בגילים 2ם תרשי

 
 

                                                        
 

 .2111מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם,  117

 22-08 גילאוכלוסייה ה סך כל 
0,008 

 00-08 גיל
000 

 22-00 גיל
0,550 

ולא   כיום לומדים 
 *מחפשים

02 

 לא מועסקים
205 

מועסקים  
במשרה  

 מלאה
0,502 

מועסקים  
 במשרה חלקית

000 

מחפשים  
   **עבודה
20 

 ים חרדים שאינם בכוח העבודה הוגדרו לפי הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה.גבר
משרתי צבא קבע, עצמאים שעובדים חלקית ומי שעובדים משרה חלקית אבל עבודתם נחשבת משרה מלאה הוגדרו כמועסקים משרה  

 מלאה.
 כמעוניינים או כלא מעוניינים. *מלבד חרדים. חרדים שאינם בכוח העבודה, בלי קשר אם לומדים או לא, מסווגים בהמשך

 **כולל מחפשים שמשך זמן חיפוש העבודה שלהם אינו ידוע.
 

מועסקים )כולל אנשי  
 צבא קבע וסדיר(

0,000 

 לא מועסקים
222 

 לא בכוח העבודה  
022 

 02חרדים 
 002 אוכלוסייה ערבית

 8אתיופים 
 08עולים אחרים 

 052יהודים אחרים 
 

 

לא רוצים  
 להגדיל

002 

 

 רוצים להגדיל
20 

 0חרדים 
 02 אוכלוסייה ערבית

 0 אתיופים
 00עולים אחרים 
 02יהודים אחרים 

 

 2חרדים 
 2 אוכלוסייה ערבית

 0אתיופים 
  00 עולים אחרים

 22 יהודים אחרים
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מחפשים עבודה;  155,111-אינם בכוח העבודה ו 42-22אנשים בני  427,111, 1כפי שניתן לראות בתרשים 

( 34,111מועסקים במשרה חלקית; מתוכם רבע ) 215,111מחפשים מעל שישה חודשים. כמו כן  21%מתוכם 

 יינים להגדיל את היקף המשרה. מעונ

(. יש גם קבוצה דומה בגודלה 313,111יש קבוצה גדולה של אנשים מן החברה הערבית שאינם בכוח העבודה )

-( של אנשים המכונים כאן "יהודים אחרים" )יהודים ותיקים שאינם חרדים( שאינה בכוח העבודה; כ331,111)

ומעלה(. ניתוח של קבוצות אלו יוצג בנספח  25בוגרים" )בגיל "מ או מוגבלות עם אנשים הם מקבוצה זו 41%

 (.114,111גם מספר החרדים שאינם בכוח העבודה גבוה ) .בהמשך

ניתן לראות שבקרב הגברים, מספר החרדים ומספר האוכלוסייה הערבית שאינם בכוח העבודה  2מתרשים 

 בהתאמה(. 72,111-ו 43,111דומה )

הנשים שאינן בכוח העבודה, כמחציתן הן נשים מהאוכלוסייה הערבית  ניתן לראות שבקרב 3מתרשים 

(233,111.) 

 

 . מגמות בשיעורי תעסוקה של אוכלוסיות מיוחדות לאורך השנים9

בפרק זה נציג את השינוי בשיעורי התעסוקה של קבוצות אוכלוסייה שונות לאורך השנים ונשווה אותם ליעדים 

לגבי כל קבוצה בשתי דרכים:  2121נאמוד את שיעורי התעסוקה לשנת . לצורך כך 2121של הממשלה לשנת 

מה יהיה שיעור התעסוקה  נאמוד, . שנית2121ועד  2111-ראשית, נניח ששיעורי התעסוקה נשארים קבועים מ

 . 2121תמשיך עד  2111ועד  2111-מגמת השינוי שחלה מאם  2121-ב

חול שינוי משמעותי בשוק העבודה(, אם כי יכול להיות ההנחה הראשונה היא הנחה שמרנית יחסית )אם לא י

ששמירה על שיעורי התעסוקה של היום היא משימה לא קלה. ההנחה השנייה היא אופטימית, וייתכן שמביאה 

 .2121-לאומדני יתר של שיעורי תעסוקה ב
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ויעדי  9100 ועד 9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  92 גיל, 118: יהודים ותיקים לא חרדים2תרשים 
 9191הממשלה לשנת 

 

עד  2111-מציג את שיעורי התעסוקה של יהודים אחרים )לא עולים, לא חרדים ולא יוצאי אתיופיה( מ 2תרשים 

-ואת יעד הממשלה ב 2121-, לנשים ולגברים בנפרד. כמו כן הוא מציג שתי תחזיות לשיעורי תעסוקה ב2111

, 41%שיעור זה עומד על  2111-. ב43%ר התעסוקה של גברים הוא לגבי שיעו 2121. יעד הממשלה לשנת 2121

. מצב 43%תביא את שיעור התעסוקה ליעד. אצל נשים היעד הממשלתי הוא  2111-והמשך מגמת העלייה מ

 (. 42%, והמשך מגמת העלייה תביא שיעור זה כמעט ליעד )75%הוא  2111-שיעור התעסוקה ב

 
ויעדי  9100ועד  9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  92 ילג, 119: האוכלוסייה הערבית2תרשים 

 9191הממשלה לשנת 

 

                                                        
 

 מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס. 118
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; עלייה משמעותית 2111-ב 73%ל 2111-ב 44%-שיעור התעסוקה של גברים באוכלוסייה הערבית עלה מ

, היא תביא את שיעור התעסוקה של גברים באוכלוסייה 2121. אם מגמת העלייה תמשיך עד 2114בעיקר משנת 

 ית ליעד.הערב

; לעומת הגברים, אפילו אם 2114גם בקרב הנשים חלה עלייה משמעותית בשיעור התעסוקה, במיוחד משנת 

. כנראה שקבוצה זו דורשת השקעה של 2121מגמת העלייה תמשיך, שיעורי התעסוקה לא יגיעו ליעד בשנת 

 משאבים נוספים, ויש לעשות מאמץ גדול יותר אם רוצים להתקרב ליעד.

 

 
ויעדי הממשלה  9100ועד  9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  92 גיל, 120: החברה החרדית2ים תרש

 9191לשנת 

 
 

בקרב החברה החרדית, התמונה הפוכה לזו של החברה הערבית: נשים חרדיות כבר כמעט והגיעו ליעד 

יות לעבור את יעד . אם מגמת העלייה תימשך, הן עשו2111-ב 41%-ל 2111-ב 27%-בעקבות גידול משמעותי מ

 הממשלה.

, 43%-בקרב הגברים התמונה הפוכה, וגם אם מגמת העלייה תימשך, שיעור התעסוקה שלהם לא צפוי להגיע ל

 .2121-שהוא היעד ל

 
  

                                                        
 

 מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס. 120
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ויעדי הממשלה  9100ועד  9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  92 גיל, 121: יוצאי אתיופיה2תרשים 
 9191לשנת 

 
 

אים לגבי יוצאי אתיופיה. הן בקרב הגברים הן בקרב הנשים חל גידול משמעותי מציג את הממצ 7תרשים 

. בשתי הקבוצות, אם מגמת 42%-ל 35%-בשיעורי התעסוקה; בקרב הנשים הגידול הוא כמעט פי שניים, מ

 . 2121-הגידול תימשך, שיעורי התעסוקה יגיעו ליעד ב

 

ויעדי הממשלה לשנת  9100ועד  9110וקה משנת : שיעור התעס22עד  92 גיל, 122: עולים אחרים2תרשים 
9191 

 
 

                                                        
 

 קדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס.מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברו 121
 שם. לא כולל יוצאי אתיופיה. 122
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(, ולגבי הנשים 43%) 2111-לגבי עולים שאינם יוצאי אתיופיה, שיעורי התעסוקה הגיעו ליעד; לגבי הגברים כבר ב

מתקרבים ליעד. בקרב הנשים חל גידול משמעותי בעשור האחרון, ואם אותה מגמה תמשיך אף נעבור את היעד 

 .2121-ב

 
מציג רק את שיעורי התעסוקה  3לפיכך תרשים ים מבוגרים לא נקבע יעד לשיעורי תעסוקה בעתיד; אנשל

 .2111-ו 2114, 2111בשנים 

 
 9100ועד  9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  22 גיל, 123: מבוגרים2תרשים 

  

תר. עלייה זו כנראה נראית עלייה מתמדת בשיעורי התעסוקה בקרב כל קבוצות הגיל, ובמיוחד בגיל מבוגר יו

 נובעת בחלקה מעליית גיל הפנסיה.

  9100ועד  9110: שיעור התעסוקה משנת 22עד  22 גיל, 124: מבוגרות01תרשים 

 

                                                        
 

 מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס. 123
 שם. 124
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, זאת כנראה גם בעקבות העלייה בגיל 42-55 גילבקרב נשים חלה עלייה משמעותית בשיעורי התעסוקה ב

 הפנסיה.

 
  9100ועד  2002משנת  91-22 גילב 125וגבלות: שיעורי תעסוקה של אנשים עם מ00תרשים 

 
 

אמנם שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות עלו בעשור האחרון, אבל בשיעורים נמוכים מאשר חלק 

, 2111בשנת  55%-ל 2112בשנת  22%-מהקבוצות האחרות. שיעור התעסוקה של גברים מאוכלוסייה זו עלה מ

 .2111בשנת  25%-ל 2112בשנת  37%-ואילו בקרב הנשים עלה שיעור התעסוקה מ

, אולם בצורה שונה מן היעדים שנקבעו לאוכלוסיות 2121בקרב קבוצה זו נקבעו גם יעדי ממשלה לשנת 

האחרות: בעוד שלשאר האוכלוסיות נקבע שיעור תעסוקה מסוים כיעד, לאנשים עם מוגבלות נקבע היעד 

מתאר את היעדים  12מוגבלות/ מחלה. תרשים במונחים של הקטנה בשיעור הלא מועסקים בגלל נכות/ 

 .2111שנקבעו ואת המצב בשנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

 מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר החברתי של הלמ"ס. 125
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: שיעור הלא מועסקים בשל מוגבלות גופנית )נכות, 22עד  92 גיל, 126: אנשים עם מוגבלות09תרשים 
 9191ויעדי הממשלה לשנת  9100מום, מחלה( בשנת 

 

 

 הלא מכלל 5.3% על גבלות גופנית )נכות, מום, מחלה( עמדששיעור הלא מועסקים בשל מו עולה 12 מתרשים

מכלל הלא מועסקים.  2.7%-שיעור זה ל להוריד הוא 2121לשנת  , ואילו היעד הממשלתי2111-ב מועסקים

 .4.4%-, ואילו היעד הממשלתי הוא להקטין אותו ל2111בשנת  7.4%באוכלוסייה הערבית עמד שיעור זה על 

 .2.3%-ל , ואילו היעד הממשלתי הוא להקטין אותו2111בשנת  2.7%ד שיעור זה על באוכלוסייה היהודית עמ

לגבי צעירים, שיעור הלומדים צורף לשיעור העובדים היות שבגיל זה לימודים מהווים אלטרנטיבה נורמטיבית 

מתאר את שיעור  13לתעסוקה, והם גם משאב התורם ליכולת להיקלט בעבודה מתאימה בעתיד. תרשים 

 .2111-ו 2114, 2111ובדים ו/ או הלומדים בשנים הע

 9100ועד  9110משנת  הלומדיםו/ או  : שיעור העובדים92-92 גיל, 127: צעירים02 תרשים

 

                                                        
 

 י של הלמ"ס.מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר החברת 126
 .מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"סמקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט  127
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-עולה כי שיעורי העובדים או לומדים בקרב נשים צעירות עלה באופן משמעותי בעשור האחרון, מ 13מתרשים 

 הגברים. ; לעומת זאת קיימת יציבות בקרב74%-ל 44%

 אולם חלה עלייה בשיעורי התעסוקה בקרב כל הקבוצות, במיוחד בקרב נשים; 2111עד  2111לסיכום, בשנים 

נשים  – 2121בקרב שתי קבוצות ניכר כי מגמת העלייה אינה מספיקה כדי להגיע ליעד הממשלה לשנת 

 באוכלוסייה הערבית וגברים חרדים. 

 

 ן בכוח העבודה. תחזיות לגודל של אוכלוסיות שאינ2

. תחזיות אלה מבוססות על תחזית 2113בסעיף זה יוצגו תחזיות לגודל האוכלוסייה שאינה בכוח העבודה בשנת 

הלשכה העריכה את גידול  128ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.-של גידול האוכלוסייה, שבוצעה על

המוצגות בפרק זה מתייחסות לכלל האוכלוסייה לפי תרחישים שונים, ונתייחס לתרחיש הבינוני. התחזיות 

 האוכלוסייה, לחרדים, לאוכלוסייה הערבית וליהודים שאינם חרדים.

תוצג תחזית למספר האנשים שאינם בכוח העבודה לפי שתי הנחות שונות לגבי שיעור ההשתתפות בכוח 

 :2113העבודה שיהיה בשנת 

המשך המגמה הקיימת משנים קודמות הוא תוצאה של  2113-שיעור ההשתתפות שיהיה ב – הנחה ראשונה

(. 2111-ו 2114, 2111בכל אחת מהאוכלוסיות )חישוב המגמה מתבסס על שלוש נקודות זמן על פני עשור: 

מכיוון שבשנים אלו הייתה מגמה של עלייה בהשתתפות בכוח העבודה, ההנחה היא כי שיעור זה ימשיך לעלות 

 . 2113עד שנת 

 .2111-יישאר כמו שהיה ב 2113-ת בכוח העבודה של כל אחת מהקבוצות בשיעור ההשתתפו – הנחה שנייה

 מציג את התחזית על פי ההנחה הראשונה. 1לוח 

 שאינם בכוח העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה 22-92 גיללמספר האנשים ב 9102-: תחזית ל0לוח 
 הנחה שנייה** הנחה ראשונה* 2111 

 0,199,211 221,211 220,211 לא בכוח העבודה*** סה"כ
 245,411 342,311 241,111 ****יהודים לא חרדים

 124,311 117,111 43,711 חרדים
 344,311 353,111 311,311 אוכלוסייה ערבית

 מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם ותחזית אוכלוסייה של הלמ"ס
, 2111תתפות בכוח העבודה אשר חושבה על סמך שלוש נקודות זמן: * מבוסס על ההנחה שתימשך מגמת הגידול בהש

 .2111-ו 2114
 .2111יהיו זהים לאלו שבשנת  2113** מבוסס על ההנחה ששיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 

 *** כולל לומדים.
 **** כולל יהודים ותיקים ועולים.

 
, 2113תתפות בכוח העבודה תמשיך עד שנת על פי ההנחה הראשונה, דהיינו שמגמת העלייה בשיעור ההש

; כלומר המספר המוחלט של האנשים שאינם 421,111-יהיה כ 2113מספר האנשים שאינם בכוח עבודה בשנת 

אף שבסך הכול האוכלוסייה גדלה. הירידה נובעת מגידול  129(,471,711) 2111-בכוח העבודה יירד ביחס ל

ים שאינם חרדים. באוכלוסייה זו שיעור ההשתתפות עולה משמעותי בהשתתפות בכוח העבודה בקרב יהוד

חלקם של יהודים שאינם  2111-באופן משמעותי עם השנים, ובמקביל האוכלוסייה גדלה בקצב מתון יותר. ב

. לעומת זאת 2113-ב 23%-, ועל פי התחזית שיעור זה יורד ל55%חרדים בקרב מי שאינם בכוח העבודה היה 

                                                        
 

 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2113-2153תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך:  128
, ומצד שני 22ולא מגיל  25שמצד אחד הוא כולל רק אנשים מגיל  מכיוון 1 שבתרשים 427,111-מספר זה שונה מ 129

 וא כולל גם אנשים שלומדים.ה
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ים ובאוכלוסייה הערבית שאינם בכוח העבודה. הדבר נובע מכך ששיעור תחול עלייה במספר החרד

 2111-ההשתתפות עולה בקבוצות אלה באופן מתון יותר, ובמקביל האוכלוסייה גדלה בקצב גבוה יחסית. ב

מכלל האוכלוסייה שאינה בכוח העבודה, ועל פי התחזית, שיעור זה  25%-חרדים והאוכלוסייה הערבית היוו כ

. אפשר להתייחס לתרחיש זה כתרחיש אופטימי בגלל ההנחה ששיעור ההשתתפות עולה 2113-ב 57%-עולה ל

 באופן ליניארי במשך הזמן )המגמה מבוססת על שלוש נקודות זמן בלבד(. 

. על פי התחזית 2111-יישאר ברמה שבה היה ב 2113-על פי ההנחה השנייה, כאמור, שיעור ההשתתפות ב

. 2113-ב 1,123,111-מספר הלא משתתפים בכוח העבודה באוכלוסייה יעלה ל שהתבססה על ההנחה הזו,

(; כמעט כל העלייה הזו 2,111-עולה רק במעט )כ 2113-מספר היהודים שאינם חרדים שאינם בכוח העבודה ב

מקורה בעלייה במספר החרדים ובאוכלוסייה הערבית שאינם בכוח העבודה. מספר החרדים שאינם בכוח 

-. ב343,111-ל 311,111-, ומספר האנשים באוכלוסייה הערבית יעלה מ124,111-ל 31,111-ה מהעבודה יעל

מכלל האוכלוסייה שאינה בכוח העבודה, ועל פי התחזית,  25%-החרדים והאוכלוסייה הערבית היוו כ 2111

 .2113-ב 53%-שיעור זה יעלה ל

במספר החרדים והאנשים מן האוכלוסייה צפויה עלייה משמעותית  2113לסיכום, מן התחזית עולה שבשנת 

הערבית אשר אינם משתתפים בכוח העבודה. זאת על סמך תחזיות דמוגרפיות של הלמ"ס, ובהתאם לשתי 

 הנחות חלופיות שהנחנו לגבי שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה.

-התעסוקה ב . תחזית זו מבוססת על כך ששיעור2113-מציג תחזית לשיעור התעסוקה הכללי במשק ב 2לוח 

-באוכלוסיות הספציפיות )חרדים, האוכלוסייה הערבית ויהודים שאינם חרדים( נשאר קבוע כפי שהיה ב 2113

משתנה על פי תחזית האוכלוסייה של הלמ"ס; לכן  2113-. לעומת זאת, הרכב קבוצות אלה באוכלוסייה ב2111

, ולא שינויים בשיעורי התעסוקה בקבוצות השינוי בשיעור התעסוקה הוא תוצאה של שינוי בהרכב האוכלוסייה

 האוכלוסייה הספציפיות.

 

  9102-ותחזית ל 9100-: שיעורי תעסוקה ב9לוח 
 נשים גברים כ"סה 

2111 72.2 77.8 66.6 

2113 70.5 76.6 64.6 

 מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם ותחזית אוכלוסייה של הלמ"ס
 

, אף שמספרם של החרדים 2111-יורד בנקודת אחוז וחצי בהשוואה ל 2113-מראה כי שיעור התעסוקה ב 2לוח  

ושל האוכלוסייה הערבית שאינם בשוק העבודה גדל באופן משמעותי. הדבר נובע מהעובדה כי חלקם של 

רדים )לכן הם החרדים ושל האוכלוסייה הערבית בכלל האוכלוסייה עדיין נמוך בהשוואה ליהודים שאינם ח

תורמים מעט יחסית לשיעור התעסוקה הכללי(, כך שגם גידול משמעותי בגודל קבוצות אלה לא משפיע באופן 

  . 2113-משמעותי על שיעור התעסוקה הכללי שיהיה ב
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 מאפייני אוכלוסיות מיוחדות . 2
ין אנשים שמעוניינים בפרק זה נציג מאפיינים מרכזיים של אוכלוסיות שעשויות להיות יעד של תבת; נאפי

(. כמו כן נאפיין את האוכלוסייה שאינה בכוח בעבודה לפי 2.1להשתלב בתעסוקה או להגדיל משרה )סעיף 

(. בנספחים מופיע תיאור מפורט יותר של מאפייניהן 2.2קבוצות אוכלוסייה ולפי כמה מאפיינים מרכזיים )סעיף 

 של כל אחת מהקבוצות. 

 .42-22 גיליםמתייחסים ל כל הנתונים על האוכלוסיות

 

 אנשים שמעוניינים להגדיל משרה או להתחיל עבוד 2.0
בסעיף זה נאפיין אנשים שעובדים במשרה חלקית אך מעוניינים להגדיל משרה, ואנשים שאינם עובדים אך 

ים מעוניינים להתחיל לעבוד. האנשים שמעוניינים להגדיל משרה הם אנשים שדיווחו בסקר כוח אדם שהם עובד

הקבוצה של האנשים שמעוניינים במשרה חלקית מכיוון שאינם מוצאים עבודה במשרה מלאה או משרה נוספת. 

ואנשים שאינם מחפשים עבודה באופן פעיל אך  ,להתחיל לעבוד כוללת אנשים שמחפשים עבודה באופן פעיל

 היו מעוניינים לעבוד אילו הוצעה להם עבודה מתאימה.

 

 99-22בקרב בני  130משרה חלקית לא מרצוןא: עובדים ב02תרשים 

 

 
 

 

 

 

                                                        
 

 .2111/11מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  ג'וינט מקור: עיבוד של מאיירס 130

אוכלוסייה ערבית
22%

חרדים
7%

יוצאי אתיופיה
2%

עולים אחרים
18%

יהודים ותיקים לא  
חרדים
51%

 22,555סה"כ: 
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 99-22בקרב בני  131ב: מעוניינים לעבוד או מחפשים עבודה02תרשים 
 

 

; יהודים ותיקים שאינם חרדים מהווים 111,111-היה כ 2111/11-מספר האנשים שמעוניינים להגדיל משרה ב

והיא  22,111לוסייה הערבית, שגודלה מהקבוצה. האוכלוסייה השנייה בגודלה בקבוצה הזו היא האוכ 51%-כ

והיא מהווה  14,111. האוכלוסייה השלישית בגודלה היא העולים )לא כולל יוצאי אתיופיה(, שגודלה 22%מהווה 

 איש בקרב יוצאי אתיופיה מעוניינים להגדיל משרה. 2,111-איש בקרב החרדים וכ 7,111-. כ14%

 גילאנשים ב 34,111-; ישנם כ42-25 נים עם מוגבלות ואנשים ביש לציין שבקרב כל הקבוצות הנ"ל ישנם אנשי

אנשים עם מוגבלות שמעוניינים להגדיל משרה. נתונים אלה אינם נוספים למספרים שצוינו  15,111-וכ 42-25

 לעיל, אלא חוצים את קבוצות האוכלוסייה שצוינו. 

עד להשתלבות בתעסוקה )מורכבים משתי נוסף על עובדים שמעוניינים להגדיל משרה, ישנם אנשים שמהווים י

קבוצות(: אנשים שמחפשים עבודה באופן פעיל, ואנשים שאינם מחפשים עבודה באופן פעיל אך מעוניינים 

. בדומה לקבוצה שמעוניינת להגדיל משרה, יהודים 243,111היה  2111/11-לעבוד בעבודה מתאימה; מספרם ב

(, עולים 43,111) 22%( מהקבוצה, האוכלוסייה הערבית מהווה 124,111) 52%-ותיקים שאינם חרדים מהווים כ

 (.2,111) 1%( ויוצאי אתיופיה מהווים 14,111) 7%(, חרדים מהווים 34,111) 12%)לא כולל יוצאי אתיופיה( מהווים 

יהודים ותיקים שאינם חרדים מהווים, כאמור, כמחצית מקבוצת העובדים במשרה חלקית שלא מרצון וגם 

מן היהודים  41%-האנשים שמחפשים עבודה או מעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה. מבדיקה עולה ש מקבוצת

 ומעלה(.  25הוותיקים שאינם חרדים הם אנשים עם מוגבלות או מבוגרים )בני 

; כמו כן ישנם 42-25 גילאנשים ב 44,111-בקרב האוכלוסייה שמעוניינת לעבוד כולה, מכל הקבוצות יחד ישנם כ

אנשים עם מוגבלות. כלומר חלק משמעותי מהאוכלוסייה שמעוניינת לעבוד הם מבוגרים או אנשים  114,111-כ

 עם מוגבלות. בסעיף הבא יוצגו מאפייניהם של אנשים שאינם בכוח העבודה.

 

                                                        
 

 .2111/11מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  ג'וינט מקור: עיבוד של מאיירס 131

ערבים
23%

חרדים
7%

יוצאי אתיופיה
2%

עולים אחרים
14%

יהודים ותיקים לא  
חרדים
54%

269,000:כ"סה
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 22-99מאפיינים של כלל האנשים שאינם בכוח העבודה בקרב בני  2.9

עבודה, שהם קבוצות יעד עיקריות של תבת. לגבי כל קבוצת בפרק זה נתמקד בקבוצת אנשים שאינם בכוח ה

והשכלה. בנספחים מופיעים מאפיינים נוספים של כל אוכלוסייה  גיליםאוכלוסייה נציין את התפלגות המגדר, ה

(. מספר האנשים שאינם בכוח העבודה אינו כולל 12.7ועד  12.1וכן שילוב של מאפיינים שונים )ראה נספחים 

בכוח העבודה בגלל לימודים, מכיוון שלרוב אנשים שלומדים משפרים את המסוגלות  אנשים שאינם

המספר אינו כולל אנשים שאינם בכוח העבודה  התעסוקתית שלהם כדי להיכנס לשוק העבודה בעתיד; כמו כן

יות גם אלה שאינם בכוח העבודה בגלל לימודים כי הם עשויים לה נכללים"ל. לגבי חרדים, בצה השירות בגלל

 אוכלוסיית יעד של תבת.

 

 האוכלוסייה הערבית 2.9.0
 

 ממצאים מרכזיים:

  מעוניינים  21,411אנשים באוכלוסייה הערבית שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים, מתוכם  314,111ישנם

 לעבוד אך אינם מחפשים עבודה

  מחפשי עבודה 22,211בנוסף לכך ישנם 

  משרה חלקית אך רוצים לעבוד במשרה מלאה. אנשים שעובדים ב 21,311כמו כן ישנם 

נבחנו מאפייניה של הקבוצה הראשונה )אלו שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים( לפי מגדר, גיל והשכלה; 

 מציגים את התוצאות.  17עד  15תרשימים 

 

 132אוכלוסייה ערבית שאינה בכוח העבודה לפי מגדר :02תרשים 

                                                        
 

 .11/2111מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  132

גברים
24%

נשים
76%

306,300: כ"סה

306,300: כ"סה

גברים
24%

נשים
76%

306,300
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 133ה בכוח העבודה לפי גילאוכלוסייה ערבית שאינ :02תרשים 
 

 
 134אוכלוסייה ערבית שאינה בכוח העבודה לפי השכלה :02תרשים 

 

                                                        
 

 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  133
 שם. 134

11-0
ללא תעודת  60%12

בגרות
15%

עם בגרות12
14%

13+
11%

306,300: כ"סה

34-22
35%

44-35
26%

54-45
21%

64-55
18%

306,300
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 עולה כי: 02עד  02מתרשימים 

 העבודה בכוח שאינה הערבית האוכלוסייה מן 74% מהוות נשים . 

  ממנה )יש לזכור כי אנשים שאינם  41%מהווים  22עד  22מדובר באוכלוסייה צעירה; אנשים בני

 ם בכוח העבודה בגלל לימודים ו/ או שירות בצה"ל, אינם נכללים בנתונים המוצגים כאן(. משתתפי

 .זו מאוכלוסייה 41% מהווים לימוד שנות 12-מ פחות בעלי
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 135חרדים 2.9.9
 

 ממצאים מרכזיים:

  נם מעוניינים לעבוד אך אי 4,311אנשים באוכלוסייה החרדית שאינם בכוח העבודה, מתוכם  117,311ישנם

 מחפשים עבודה

  מחפשי עבודה 11,411בנוסף לכך ישנם 

  אנשים שעובדים במשרה חלקית אך רוצים לעבוד במשרה מלאה.  4,411כמו כן ישנם 

עד  14נבחנו מאפייניה של הקבוצה הראשונה )אלו שאינם בכוח העבודה( לפי מגדר, גיל והשכלה; תרשימים 

 מציגים את התוצאות.  21

חרדים שאינם בכוח העבודה. מספר זה  114,111-שבו על סמך סקר כוח אדם, ישנם כעל פי האומדנים שחו

כולל חרדים שלא עבדו מפני שהם לומדים; הם נכללים במניין כי חלק מהלומדים בישיבה נחשבים יעד לתכניות 

 מציגים את מאפייניהם לפי מגדר, גיל והשכלה.  21עד  14תרשימים תעסוקה. 

 136נם בכוח העבודה לפי מגדרחרדים שאי :02תרשים 

  

                                                        
 

זיהוי חרדים בסקר כוח אדם מוגבל מאחר שאין מידע ישיר )שאלה ישירה( על הזיהוי העצמי של המרואיינים בסקר  135
במשק בית שבו בית הספר האחרון של כחרדים. חרדים מוגדרים כאן כפי שמציעה המועצה הלאומית לכלכלה: מי שחי 

 לפחות אחד מהמתגוררים הוא ישיבה או מי שמתגורר ביישובי ליבה חרדיים.
 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  136

גברים
65%

נשים
35%

105,600: כ"סה
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 137חרדים שאינם בכוח העבודה לפי גיל :02תרשים 

 

 138חרדים שאינם בכוח העבודה לפי השכלה :91תרשים 

 עולה כי: 21עד  14תרשימים מ

 העבודה בכוח שאינה החרדית מהאוכלוסייה 45% מהווים גברים . 

                                                        
 

 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  137
 שם. 138

050,255 

 

34-22
55%

44-35
18%

54-45
15%

64-55
12%

105,600: כ"סה

11-0
9%

ללא תעודת  12
בגרות
12%

עם בגרות12
5%

13+
74%

050,255: כ"סה
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 האחרות לאוכלוסיות בניגוד. ממנה 55% מהווים 32 עד 22 בני אנשים צעירה; מדובר באוכלוסייה 

 לימודים בגלל העבודה בכוח משתתפים שאינם נכללים חרדים בנתונים, זה בחלק אליהן שהתייחסנו

 . תבת עם לעבודה יעד להיות עשויים שהם מכיוון

 הגברים של הלימודים בשל היתר בין, יותר או לימוד שנות 13 מאוד באוכלוסייה יש משמעותי לחלק 

 .בישיבה

  139אנשים עם מוגבלות 2.92.
 ממצאים מרכזיים:

  מעוניינים לעבוד  75,511אנשים עם מוגבלות שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים, מתוכם  312,211ישנם

 אך אינם מחפשים עבודה

  מחפשי עבודה 31,711בנוסף לכך ישנם 

  אנשים שעובדים במשרה חלקית אך רוצים לעבוד במשרה מלאה 3,111כמו כן ישנם . 

נבחנו מאפייניה של הקבוצה הראשונה )אלו שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים( לפי מגדר, גיל והשכלה. לפי 

מציגים את  23עד  21אנשים עם מוגבלות שאינם בכוח העבודה; תרשימים  312,111-הסקר החברתי, ישנם כ

 מאפייניהם לפי מגדר, גיל והשכלה. 

  
 140אינם בכוח העבודה לפי מגדראנשים עם מוגבלות ש :90תרשים 

 

                                                        
 

(; 2111המקור לנתונים המתייחסים למאפיינים של אנשים עם מוגבלות שאינם בכוח העבודה הוא הסקר החברתי ) 139
, חודשים או יותר משך שישהבריאותית או פיזית הקיימת לאנשים עם מוגבלות מוגדרים ככל מי שדיווח שיש לו בעיה 

 .יום-םמאוד בפעולות היו וושבעיה זו מפריעה או מפריעה ל
 .2111מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר החברתי של הלמ"ס,  140

גברים
41%

נשים
59%

312,400: כ"סה
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 141אנשים עם מוגבלות שאינם בכוח העבודה לפי גיל :99תרשים 

  

                                                        
 

 .2111מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר החברתי של הלמ"ס,  141

34-20
14%

44-35
16%

54-45
26%

64-55
44%

000,255: כ"סה
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 142אנשים עם מוגבלות שאינם בכוח העבודה לפי השכלה :92תרשים 

 
 

 עולה כי: 23עד  21מתרשימים 

  ממנה.  22%מהווים  42עד  55מדובר באוכלוסייה מבוגרת; אנשים בני 

 ( סיימה תיכון.54%רוב האוכלוסייה הזו ) 

מוצגות קבוצות שונות של אנשים עם מוגבלות לפי המצב התעסוקתי שלהן: שיעור המועסקים,  22בתרשים 

 שיעור המעוניינים לעבוד ושיעור אלה שאינם עובדים ולא מעוניינים לעבוד.

נכות כללית, קבוצות בעלי המוגבלות כוללות מקבלי קצבת נכות כללית, בעלי מוגבלות שאינם מקבלים קצבת 

 אנשים עם מוגבלות פיזית, אנשים עם מוגבלות נפשית וכאלה עם מוגבלות כפולה.

 
  

                                                        
 

 .2111מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר החברתי של הלמ"ס,  142

000,255 

 

לא סיימו תיכון
42%

תעודת סיום תיכון  
שאינה בגרות

21%

תעודת בגרות
14%

-תעודה על
תיכונית
23%

000,255: כ"סה
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: מצב התעסוקה מוצג להלן לכלל אוכלוסיית בעלי המוגבלות, בפילוח לפי קבלת קצבת נכות 92תרשים 
 143כללית ובפילוח לפי הקבוצות של סוגי המוגבלות

 

 
 

( הוא גבוה לעומת שיעור האנשים עם 52%גבלות פיזית שמועסקים )ששיעור האנשים עם מועולה  22 מתרשים

 –(; יחד עם זאת לאנשים עם מוגבלות נפשית שיעור גבוה ביותר של מעוניינים לעבוד 24%מוגבלות נפשית )

 מעוניינים לעבוד. 24%, ואילו בקרב מקבלי קצבת נכות 35%

 144יוצאי אתיופיה 2.9.2
 ממצאים מרכזיים:

  מעוניינים לעבוד אך  411שים יוצאי אתיופיה שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים, מתוכם אנ 3,311ישנם

 אינם מחפשים עבודה

  מחפשי עבודה 2,411בנוסף לכך ישנם 

  אנשים שעובדים במשרה חלקית אך רוצים לעבוד במשרה מלאה.  1,311כמו כן ישנם 

ה ואינם לומדים( לפי מגדר, גיל והשכלה; נבחנו מאפייניה של הקבוצה הראשונה )אלו שאינם בכוח העבוד

 מציגים את מאפייניהם. 27עד  25תרשימים 

  
 

  

                                                        
 

 2112מקור: נאון ואחרים,  143
יופיה מוגדרים כאן כמי שעלו לישראל )בלא קשר לשנת העלייה( או כמי שנולדו בישראל לפחות להורה יוצאי את 144

 אחד שעלה מאתיופיה.
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בעלי כל צירופי המוגבלות האחרים

בעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה בלבד

פיזית ונפשית-בעלי מוגבלות כפולה 

בעלי מוגבלות נפשית בלבד

בעלי מוגבלות פיזית בלבד

מקבלים קצבת נכות כללית

אינם מקבלים קצבת נכות כללית

כלל בעלי המוגבלות

עובד  אינו עובד אך בעל מוטיבציה לעבוד אינו עובד ואינו בעל מוטיבציה לעבוד
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 145יוצאי אתיופיה שאינם בכוח העבודה לפי מגדר :92תרשים 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 146יוצאי אתיופיה שאינם בכוח העבודה לפי גיל :92תרשים 

  

                                                        
 

 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  145
 שם. 146

34-22
30%

44-35
18%

54-45
23%

64-55
29%

2,855: כ"סה

גברים
28%

נשים
72%

9,800: כ"סה
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 147לפי השכלהיוצאי אתיופיה שאינם בכוח העבודה  :92תרשים 

 

 עולה כי: 27עד  25מתרשימים 

  של אוכלוסייה זו נמוכה מאוכלוסיית יוצאי אתיופיה שאינה בכוח העבודה. השכלתה 72%נשים מהוות; 

 לא(, החרדים)מלבד  האחרות לאוכלוסיות בדומהממנה.  42%שנות לימוד מהווים  12-פחות מ בעלי

 שירות ו/ או לימודים בגלל העבודה בכוח משתתפים ינםשא אתיופיה יוצאי כאן המוצגים נכללים בנתונים

 . ל"בצה

  

                                                        
 

 .2111/11מ"ס, מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הל 147

2,855 

 

11-0
84%

ללא תעודת  12
בגרות
11%

עם בגרות12
2%

13+
3%

2,855: כ"סה



  ניתוח נתונים וסקירת מגמותמכון ברוקדייל                                                           -ג'וינט-מאיירס

221 

 

  148עולים 2.9.2
 ממצאים מרכזיים:

  מעוניינים  11,411עולים )לא כולל יוצאי אתיופיה( שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים, מתוכם  41,211ישנם

 לעבוד אך אינם מחפשים עבודה

  מחפשי עבודה 24,211בנוסף לכך ישנם 

 אנשים שעובדים במשרה חלקית אך רוצים לעבוד במשרה מלאה.  14,211שנם כמו כן י 

נבחנו מאפייניה של הקבוצה הראשונה )אלו שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים( לפי מגדר, גיל והשכלה; 

 מציגים את מאפייניהם. 31עד  24תרשימים 

  
 149עולים שאינם בכוח העבודה לפי מגדר :92תרשים 

  

                                                        
 

 . הנתונים המוצגים בסעיף זה אינם כולל את עולי אתיופיה.1331עולים מוגדרים כאן כמי שעלו לישראל מאז  148
 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  149

גברים
31%

נשים
69%

81,400: כ"סה
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 150עולים שאינם בכוח העבודה לפי גיל :92תרשים 

 

 151עולים שאינם בכוח העבודה לפי השכלה :21תרשים 
 
 

 עולה כי: 31עד  24תרשימים מ

                                                        
 

 .2111/11ס, מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ" 150
 שם. 151

80,255 

 

34-22
23%

44-35
17%

54-45
17%

64-55
43%

80,255: כ"סה

11-0
13%

ללא תעודת  12
בגרות
11%

עם בגרות12
18%

13+
58%

80,255: כ"סה
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 בכוח העבודה.  מאוכלוסיית העולים שאינה 43%מהוות  נשים 

 ממנה.  23%מהווים  42עד  55אנשים בני  מבוגרת;אוכלוסייה מדובר ב 

  ממנה. 54%שנות לימוד ומעלה מהווים  13מדובר באוכלוסייה משכילה; בעלי 

 מבוגרים 2.9.2

 ממצאים מרכזיים:

  22,111-( שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים, מתוכם כ72-25אנשים מבוגרים )בני  727,111ישנם 

 מעוניינים לעבוד אך אינם מחפשים עבודה

  מחפשי עבודה 23,111בנוסף לכך ישנם 

 ובדים מדווחים שהסיבה היא שהם בפנסיה.בסך הכול כמחצית מהמבוגרים שאינם ע 

 :52-25בני 

  מעוניינים לעבוד אך  13,711-שאינם בכוח העבודה, מתוכם כ 52-25אנשים מבוגרים בני  142,511ישנם

 אינם מחפשים עבודה. 

  מחפשי עבודה. 23,111בנוסף לכך ישנם 

  רה מלאה.אנשים שעובדים במשרה חלקית אך רוצים לעבוד במש 21,411כמו כן ישנם 

 מדווחים שהסיבה לכך שאינם עובדים היא שהם בפנסיה. 7%-בסך הכול כ 

 :42-55בני 

  מעוניינים לעבוד אך  21,211-שאינם בכוח העבודה, מתוכם כ 42-55אנשים מבוגרים בני  257,211ישנם

 אינם מחפשים עבודה. 

  מחפשי עבודה. 13,211בנוסף לכך ישנם 

  דים במשרה חלקים אך רוצים לעבוד במשרה מלאה.אנשים שעוב 13,411כמו כן ישנם 

 מדווחים שהסיבה לכך שאינם עובדים היא שהם בפנסיה. 37%-בסך הכול כ 

 :72-45בני 

  שמחפשים עבודה או שאינם בכוח העבודה אך מעוניינים לעבוד. 42-55אנשים מבוגרים בני  3,711ישנם 

העבודה ואינם לומדים( לפי מגדר, גיל והשכלה; נבחנו מאפייניה של הקבוצה הראשונה )אלו שאינם בכוח 

 מציגים את מאפייניהם. 33עד  31תרשימים 
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 152מבוגרים שאינם בכוח העבודה לפי מגדר :20תרשים 

 

 153מבוגרים שאינם בכוח העבודה לפי גיל :29תרשים 

  

                                                        
 

 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  152
 שם. 153

גברים
37%

נשים
63%

726,500: כ"סה

54-45
22%

64-55
35%

74-65
43%

202,055: כ"סה
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 154מבוגרים שאינם בכוח העבודה לפי השכלה :22תרשים 

 עולה כי: 33עד  31מתרשימים 

 מאוכלוסיית המבוגרים שאינה בכוח העבודה.  43%ם מהוות נשי 

  מאוכלוסייה זו. %23מהווים  42עד  55אנשים בני  

 

 צעירים 2.9.2
ערך המכון לראשונה בישראל סקר ארצי בקרב צעירים שאינם עובדים, אינם לומדים  2111עד  2113בשנים 

על פי סקר זה  155אינם עובדים ואינם לומדים(.ואינם עומדים להתחיל ללמוד בשנה הקרובה )להלן: צעירים ש

. בסך הכול נמצא 34,111הוא  31-23, והאומדן למספרם בגיל 24-23צעירים כאלו בגיל  23,111ישנם בישראל 

מציג את שיעור  32אינם עובדים, אינם לומדים ואינם מתכוונים להתחיל ללמוד. תרשים  24-23מבני  11%-ש

 יה זו.האנשים עם מוגבלות באוכלוסי

 
  

                                                        
 

 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  154
ה; בסקרי הלמ"ס לא הסקר מאפשר לראשונה שלא להביא בחשבון את אלו שעומדים להתחיל ללמוד בשנה הקרוב 155

קיים מידע על כך. על פי נתוני הסקר, מבין הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים, כמחציתם מתכוונים לעבוד בשנה 
 הקרובה ועל כן רובם כנראה אינם שייכים לאוכלוסיית היעד של תבת. 

202,055 

 

11-0
42%

ללא תעודת  12
בגרות
15%

עם בגרות12
9%

13+
34%

202,055: כ"סה
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  92-21ואומדן לגיל  92-92, לפי קיום מוגבלות בגיל 156: צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים22תרשים 

 

 

 

 עולה כי מבין הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים: 32ם מתרשי

 37%  ,על ליקויי למידה. גם בקרב 11%-על מוגבלות פיזית/ נפשית ו 24%הם אנשים שדיווחו על מוגבלות 

בעלי ליקויי  21%-( יש בעלי ליקויי למידה; על כן בסך הכול יש קרוב ל24%האנשים שדיווחו על מוגבלות )

 למידה.

 ( 57%שיעור גבוה מהצעירים) אך בגלל הקשיים שלהם זקוקים לעזרה במציאת עבודהעבודה מחפשים ,. 

  ספר האנשים שעוברים בכל ; זהו מאנשים 12,111גודלו של מחזור שנתי של אנשים באוכלוסייה זו הוא

 שנה ממסגרות חינוך לאוכלוסייה זו.

                                                        
 

 2112מקור: נאון ואחרים,  156

לא עובדים ולא לומדים    

22,555(28,555                    )

055%

לקויי למידה 
מאובחנים   

2,555(00,555                 )
00%

נפשית   / מוגבלות פיזית
00,555(02,555)

02%

ללא מוגבלות 

05,555(25,555           )
20%

 מהם מחפשים עבודה  02%
 חדשים 00,555-כל שנה מצטרפים כ
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 )%( 157התפלגות רמת ההשכלה של הצעירים :22תרשים 

  

                                                        
 

 2112מקור: נאון ואחרים,  157

ל ללא   ש12
תעודת בגרות  

מלאה
43%

תעודת בגרות  
מלאה
38%

תעודה על  
תואר  / תיכונית

אקדמי
19%

22,555: כ"סה
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  ,( הן נשים.54%) 27,221מתוך הצעירים 

 שנות לימוד(.  12לא סיימו  23%אין תעודת בגרות ) 55%-אף שמדובר בצעירים, ל 

 

 יהודים אחרים 2.9.2
רדים מהווים, כאמור, כמחצית מקבוצת העובדים במשרה חלקית שלא מרצון וגם שאינם ח 158יהודים "ותיקים"

מן  41%-מקבוצת האנשים שמחפשים עבודה או שמעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה. מבדיקה עולה שכ

ומעלה(.  25היהודים הוותיקים שאינם חרדים ואינם בכוח העבודה הם אנשים עם מוגבלות או מבוגרים )בני 

הנותרים: יהודים ותיקים  21%וצגו נתונים על שתי אוכלוסיות אלו למעלה, כעת מוצגים נתונים רק על מכיוון שה

ואינם אנשים עם מוגבלות. בסקר כוח אדם אין מידע שמאפשר  22-25 גילשאינם חרדים ואינם בכוח העבודה ב

בסקר הזה  159ר החברתי.לקבוע אם המרואיין עם מוגבלות או לא; לכן הנתונים בסעיף זה מתבססים על הסק

אנשים בקבוצה זו( בהשוואה לסקר כוח אדם )מאות או אלפי אנשים מכל האוכלוסיות  42יש מעט נדגמים )

 שמופיעות לעיל(, לכן יש להתייחס לממצאים בזהירות.

 

 ממצאים מרכזיים

 אך אינם  מעוניינים לעבוד 23,111אנשים שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים. מתוכם  57,111-ישנם כ

 מחפשים עבודה

 אנשים שמחפשים עבודה 51,111-בנוסף לכך ישנם כ 

 אנשים שעובדים במשרה חלקית אך רוצים לעבוד במשרה מלאה. 4,111-כמו כן ישנם כ 

 

 57,111נבחנו מאפייניה של הקבוצה הראשונה )אלו שאינם בכוח העבודה ואינם לומדים(, שבה, כאמור, ישנם 

 מציגים את מאפייניהם לפי מגדר, גיל והשכלה. 34עד  34אנשים; תרשימים 

 

  

                                                        
 

 .1331מור ילידי הארץ או אלו שעלו ארצה לפני יהודים ותיקים הם כא 158
, בעוד שלאוכלוסיות שהנתונים שלהן מבוססים על סקר כוח אדם מתייחסים מגיל 25לקבוצה הזו נתייחס החל מגיל  159
 ; הסיבה היא שגיל הנדגמים בסקר החברתי מופיע בקבוצות גיל, ולא בכל שנה בנפרד.22
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 160יהודים אחרים שאינם בכוח העבודה לפי מגדר :22תרשים 

 
 161יהודים אחרים שאינם בכוח העבודה לפי גיל :22תרשים 

  

                                                        
 

 .2111/11ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון 160
 שם. 161

25-34
53%

35-44
47%

02,555: כ"סה

גברים
27%

נשים
73%

57,000: כ"סה
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 162יהודים אחרים שאינם בכוח העבודה לפי השכלה :22תרשים 

 

 עולה כי: 34עד  34מתרשימים 

  ודים האחרים שאינם בכוח בעבודה. מן היה 73%נשים מהוות 

 לא סיימו תיכון או סיימו תיכון ללא תעודת בגרות. 21%-כ 

 שיעור האוכלוסייה שאינה משתתפת בכוח העבודה. 2

מציג  3בפרק זה מוצגות קבוצת אוכלוסיות שונות לפי שיעור האוכלוסייה שאינה משתתפת בכוח העבודה. לוח 

מציג שיעורים אלו בקרב גברים. קבוצות האוכלוסייה מסודרות לפי סדר  2ח שיעורים אלו בקרב נשים, ואילו לו

-42 גילעולה ששיעור הנשים באוכלוסייה הערבית ב 3יורד של שיעור ההשתתפות בכוח העבודה; למשל, מלוח 

ת ( הוא בקרב עולו11%( הוא הגבוה ביותר, ואילו השיעור הנמוך ביותר )35%שאינן משתתפות בכוח העבודה ) 55

ההשתתפות -. כמו כן מופיע על יד כל קבוצה היקף האוכלוסייה. שיעורי אי52-22 גיל+ שנות לימוד ב13בעלות 

 יחד עם גודל הקבוצה עשויים לסייע בקביעת סדר העדיפויות להתערבות. 

  

                                                        
 

 .2111/11מקור: עיבוד של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  162

לא סיימו תיכון
9%

תעודת סיום תיכון  
שאינה בגרות

30%

תעודת בגרות
26%

-תעודה על
תיכונית
35%

02,555: כ"סה
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  ומספר שלא בכוח העבודה השתתפות-שיעורי אי: נשים מאוכלוסיות מיוחדות: 2לוח 
סך הכול שאינם בכוח  השתתפות-אי שיעור השכלה קבוצות

 העבודה

 33,313 35  42-55ערביות 

 117,234 47 ש"ל 11עד  52-22ערביות 

 33,133 75 ש"ל 12

 1,772 71 ש"ל 11עד  42-52אתיופיות 

 35,513 47 בגרות 52-22ערביות 

 2,353 57 ש"ל 11עד  42-55עולות 

 7,137 23  42-55חרדיות 

 5,444 27 ל עם / ללא בגרותש" 12 42-55עולות 

 2,215 35 ש"ל 11עד  52-22אתיופיות 

 31,143 32  52-22חרדיות 

 21,341 24 + ש"ל13 52-22ערביות 

 3,722 25 ש"ל 11עד  52-22עולות 

 2,114 14 ש"ל 12

 5,275 13 בגרות

 17,523 11 + ש"ל13

 2111/11י כוח אדם של הלמ"ס, לסקר מאיירס ג'וינט מכון ברוקדיילמקור: עיבוד של של 
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תעסוקה ומספר שלא בכוח -עיקריות מתוך קבוצות יעד של תבת: שיעורי אי גבריםקבוצות : 2לוח 
 העבודה
סך הכול שלא בכוח  השתתפות-שיעור אי השכלה קבוצות

 העבודה

 23,523 47  32-22חרדים 

 371 53 ש"ל 11עד  42-55אתיופים 

 13,521 53 ש"ל 11עד  42-55ערבים 

 1,525 24 ש"ל 12 42-55ערבים 

 11,174 24  22-35חרדים 

 1,323 24 בגרות 42-55ערבים 

 2,744 33 ש"ל  11עד  42-25עולים 

 12,322 34  42-25חרדים 

 2,411 35 + ש"ל13 42-55ערבים 

 31,411 27 ש"ל 11עד  52-22ערבים 

 2,231 25 ש"ל/ בגרות 12 42-55עולים 

 1,141 23 ש"ל 11עד  22-35עולים 

 4,275 17 + ש"ל13 42-55עולים 

 3,342 17 ש"ל 12 52-22ערבים 

 1,144 15 ש"ל 11עד  32-22אתיופים 

 12,113 13 + ש"ל13בגרות/  52-22ערבים 

 434 13 ש"ל 11עד  32-22עולים 

 3,231 11 בגרות 52-22עולים 

 2,235 11 ש"ל 12 

 244 11 ש"ל 12 52-25אתיופים 

 114 4 + ש"ל13 52-22אתיופים 

 4,173 5 + ש"ל13 52-22עולים 

 2111/11לסקרי כוח אדם של הלמ"ס,  מאיירס ג'וינט מכון ברוקדיילמקור: עיבוד של של 
 

( 47%ההשתתפות הגבוה ביותר )-הם גם הקבוצה עם שיעור אי 32-22 גילעולה כי גברים חרדים ב 2מלוח 

שלא סיימו  52-22 גיל(. קבוצה גדולה נוספת היא מהאוכלוסייה הערבית ב22,111)ומספר האנשים הגדול ביותר 

ההשתתפות -. בכל הקבוצות שיעורי אי25%השתתפות בשוק העבודה של -(, בעלי שיעור אי32,111תיכון )

 גבוהים במיוחד, למעט בעלי השכלה גבוהה.

 

  



  ניתוח נתונים וסקירת מגמותמכון ברוקדייל                                                           -ג'וינט-מאיירס

233 

 בתכניות שפיתחה תבת 9112-אוכלוסיות שהשתתפו מ. 2

 ף האוכלוסייה לפי קבוצותהיק 2.0
ידי תבת. המיקוד הוא במשתתפים בתכנית -בפרק זה נתמקד באוכלוסייה שהשתתפה בתכניות שפותחו על

השתתפו בתכניות שפותחו בתבת  2112ועד  2113-, כלומר בחמש השנים האחרונות. בסך הכול מ2113-מ

 אנשים. 41,111-קרוב ל

ים בכל אחת מאוכלוסיות היעד של תבת. אנשים משויכים לקבוצה מופיע הגודל והשיעור של האנש 33בתרשים 

לפי התכנית שבה השתתפו, ולכן קבוצת הצעירים כוללת אנשים שהשתלבו בתכניות לצעירים חסרי עורף 

תעסוקתי; אולם ברור שישנם צעירים אחרים שהשתתפו בתכניות אחרות כמו באוכלוסייה הערבית, חרדים 

 וכדומה.

 163ים ממערכת המידע של תבתנתונ :22תרשים 

בולט שהתכניות לאנשים עם מוגבלות  164אנשים. 21,111-קבוצת החרדים היא הקבוצה הגדולה ביותר, המונה כ

מכלל המשתתפים בתכניות תבת; שיעור זה נמוך בהרבה משיעורם של  2%אנשים, שהם  1,311-כוללות רק כ

 אנשים עם מוגבלות בכלל האוכלוסייה. 

נציג ממצאים לגבי שיעורי תעסוקה, שכר ומספר השמות של כל האוכלוסיות ששולבו בתכניות בסעיפים הבאים 

 שפיתחה תבת. 

לא בכל התכניות ההשמות מתחילות מייד עם הכניסה לתכנית, אבל ברובן שלב ההשמות מתחיל בחודשים 

ה לתכנית ולא הראשונים של התכנית; לכן התרשימים שלהלן מציגים את שיעורי התעסוקה ממועד הכניס

                                                        
 

 מקור: עיבודי מכון ברוקדייל לנתוני מערכת המידע של תבת 163
ר אינם רשומים במערכת משתתפים בתכנית חן, אש 1,411פי ראש תחום חרדים בתבת ישנם בנוסף לכך עוד -על 164

 המידע.

חרדים
32%

אוכלוסייה ערבית
מוגבלים26%

2%

צעירים
14%

עולים
6%

לא מסווגים
20%

20,200: כ"סה
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ממועד תחילת ההשמות. אוכלוסיית החרדים מתכנית חן ומתכנית חרדים לעתידם לא נכללה בניתוח מאחר 

 שתקופת ההכשרה ארוכה וההשמות מתחילות רק לאחר שנתיים או שלוש )בהתאם(.

 

 שיעור המועסקים לאורך זמן לפי קבוצות  2.9

אוכלוסיות שונות ממועד כניסתן לתכנית עד שלוש שנים נציג את שיעורי התעסוקה של  22עד  21בתרשימים 

 21למשל בתרשים  165לאחר מכן. כל נקודה בקו מייצגת את שיעור התעסוקה של אותה קבוצה ברבעון נתון.

-, ואחרי שנה הגיע כמעט ל21%אפשר לראות ששיעור התעסוקה של עולים בכניסה לתכניות היה בסביבות 

לאחר שלוש שנים. ייתכן שלא מדובר תמיד באותם אנשים,  71%-ת והתקרב ל. לאחר מכן הוא המשיך לעלו41%

אלא שחלק יצאו מתעסוקה וחלק נכנסו לתעסוקה; אבל זאת תופעה שולית מכיוון כפי שנראה בהמשך, שיעורי 

 ההתמדה גבוהים מאוד. 

 
  02-22 גיל, 166: שיעור תעסוקה לפי רבעון21תרשים 

 

 

וקה של העולים ושל הצעירים הם הגבוהים ביותר, ושל חרדים ושל עולה ששיעורי התעס 21מתרשים 

 האוכלוסייה הערבית הם הנמוכים ביותר.

 

 

                                                        
 

כל נקודה מייצגת את שיעור התעסוקה באותו רבעון, כאשר הובאו בחשבון רק האנשים שהיה עליהם מידע על  165
מצבם התעסוקתי בששת החודשים האחרונים. לפיכך, אם חסר מידע על אדם אחרי שנתיים מכיוון שעוד לא עברו 

ידע על מצבו התעסוקתי, הוא לא הובא בחשבון בחישוב של שיעורי שנתיים מהכניסה לתכנית או מכיוון שחסר מ
 התעסוקה באותו רבעון.

 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 166
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 שיעור המועסקים לאורך זמן לפי מין 2.2
 

  02-22 גיל, 167: שיעור תעסוקה של גברים לפי רבעון20תרשים 

 

 

  02-22 גיל, 168: שיעור תעסוקה של נשים לפי רבעון29תרשים 

 

 

רואים ששיעורי התעסוקה של גברים ושל נשים דומים; הן אצל גברים הן אצל נשים רוב  22-21ם בתרשימי

ההשמות מתבצעות בשנה הראשונה, ושיעור התעסוקה נמשך ביציבות לאורך שלוש שנים. הבדל בולט בין 

                                                        
 

 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 167
 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 168
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קה הגברים לבין הנשים הוא בשיעורי התעסוקה של האוכלוסייה הערבית; בקרב הגברים שיעורי התעסו

 .21%-, ובקרב הנשים הם בסביבות ה41%-מתקרבים ל

 

 שיעור המועסקים לאורך זמן לפי השכלה 2.2

 

  02-22 גיל, 169: שיעור תעסוקה לפי רבעון ולפי השכלה22תרשים 

 

מציג שיעורי תעסוקה לפי השכלה. אף שישנם הבדלים בשיעורי התעסוקה אצל משתתפי תכניות  23תרשים 

שנות  11בקרב אנשים עם  51%-+ ל13בקרב בעלי השכלה  41%דולים מאוד ונעים בין תבת, ההבדלים אינם ג

 לימוד או פחות.

 שיעור המועסקים לאורך זמן לפי גיל 2.2

  02-22 גיל, 170: שיעור תעסוקה לפי רבעון ולפי גיל22תרשים 

 

                                                        
 

 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 169
 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 170
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. לא 22-14למעט בני השונים,  גיליםניתן לראות שאין כמעט הבדלים בשיעורי התעסוקה בין ה 22בתרשים 

בשיעורי התעסוקה, והשיעורים  51%-נמצאו גם הבדלים במהירות ההשמה; לאחר שנה כולם מגיעים לכ

 אחרי שלוש שנים.  41%ממשיכים לגדול באטיות עד סביבות 

 

 השכר לאורך זמן לפי קבוצות 2.2

מן לפי קבוצות האוכלוסייה מציגים את גובה השכר השעתי הממוצע של המשתתפים לאורך ז 24-ו 25תרשימים 

 השונות.

עולה שבכל הקבוצות יש עלייה מתונה בשכר הממוצע במשך שלוש שנים; עלייה זו היא  25מתרשים 

 משמעותית יותר בקרב החרדים.

 
  02-22 גיל, 171: ממוצע שכר לשעה לפי רבעון22תרשים 

 

 

נטרלים את עליית המדד למחירים מוצגים אותם הנתונים על שכר לשעה לפי קבוצות, כאשר מ 24בתרשים 

 .2113לצרכן לאורך השנים; כלומר כל ההכנסות הן על בסיס מחירי 

לאחר התיקון נראה שלרוב הקבוצות אין עלייה ריאלית בשכר לשעה. דבר זה מעלה שאלות לגבי האופק 

 התעסוקתי של אוכלוסיות היעד בתבת, ולגבי הצורך להשקיע מאמצים גדולים יותר בנושא זה.

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 171
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 ( 9112)במחירי  02-22 גיל, 172: ממוצע שכר לשעה לפי רבעון22תרשים 

 

 
 

 : התמדה: שיעור הממשיכים לעבוד אחרי פרקי זמן שונים לאחר ההשמה*2לוח 
 שנתיים שנה וחצי שנה חודשים 4 

 22 22 22 20 סה"כ

 41 41 43 43 אוכלוסייה ערבית

 45 44 47 31 חרדים

 42 42 45 43 אנשים עם מוגבלות

 31 31 31 33 עולים

 47 47 44 31 צעירים

 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת

 * החישובים נעשו לגבי מי שנמצא בתכנית לפחות שנתיים

 

מוצגים ממצאים לגבי ההתמדה בעבודה. הלוח מציג את שיעור העובדים אחרי שישה חודשים, אחרי  5בלוח 

ם מבין האנשים שנכנסו לעבודה חדשה במהלך השתתפותם בתכניות שנה, אחרי שנה וחצי ואחרי שנתיי

מאנשים אלו מממשיכים לעבוד,  31%ידי תבת. מידת ההתאמה גבוהה מאוד: לאחר שישה חודשים -שפותחו על

. לא נמצאו הבדלים משמעותיים מאוד בין קבוצות אוכלוסייה שונות, אם כי 45%, ואחרי שנתיים 47%אחרי שנה 

אחרי שנתיים( ובקרב האוכלוסייה  31%-אחרי שישה חודשים ל 33%-ההתמדה גבוהה יותר )מבקרב העולים 

 אחרי שנתיים(. 41%-לאחר שישה חודשים ל 43%-הערבית שיעורי ההתמדה נמוכים יותר )מ

 

 

                                                        
 

 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 172
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 השמות בשנה הראשונה מאז הכניסה של המשתתפים לתכנית 2.2

ים בתכניות בנקודות זמן שונות ולמידת ההתמדה; עד כה ההתייחסות הייתה לשיעורי תעסוקה של המשתתפ

שיעורי תעסוקה מושפעים הן משיעורי ההשמות )וייתכנו כמה השמות לאותו אדם( הן מההתמדה באותו מקום 

עבודה. סעיף זה מציג את שיעורי האנשים שעברו השמה ומספר ההשמות של כל משתתף. המיקוד הוא בשנה 

 בית ההשמות מתרחשות בשנה זו. הראשונה משום שברוב התכניות, מר

מציג את שיעור המושמים בשנה הראשונה מבין המשתתפים שלא עבדו בכניסה לתכנית, ואילו  27 תרשים

  173מציג שיעור זה בקרב מי שעבדו בכניסה לתכנית. השיעורים מוצגים לפי אוכלוסייה. 24תרשים 

 
  174א עבדו בכניסה לתכניתשל מבין המשתתפים מושמים בשנה הראשונהשיעור ה: 22תרשים 

 

 
 :כי עולה 27 מתרשים

  בסך הכול שיעור המושמים בשנה הראשונה מבין המשתתפים שלא עבדו בכניסה לתכנית עומד על

 ( עברו השמה פעמיים או יותר.12%( עברו השמה פעם אחת, מיעוטם )44%. מרבית המושמים )24%

 ( וה21%שיעורי ההשמה באוכלוסייה הערבית )( היו נמוכים מן הממוצע, ואילו שיעורי 23%חרדית )

 ( היו גבוהים מן הממוצע.54%( והעולים )53%ההשמה בקרב הצעירים )

  

                                                        
 

להם לפחות שני דיווחים במערכת על מצב תעסוקתם: דיווח אחד בכניסה  משתתפים שהיו רק בניתוח נכללו 173 
ם ובתכנית חרדי חן לא נכללו בניתוח משתתפים בתכנית .הראשונה אחד )או יותר( במהלך השנה לתכנית ודיווח

 לעתידם היות שבתכניות אלה עוברת תקופה ארוכה עד שהתכנית אמורה להתחיל ליצור השמות.
 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת 174
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 175יהאוכלוסימספר השמות ושיעור השמה בקרב מי שעבדו בכניסה לתכנית לפי : 22תרשים 

 

 

 עולה כי: 24מתרשים 

 44%ם שעבדו בכניסה לתכנית עומד על בסך הכול שיעור המושמים בשנה הראשונה מבין המשתתפי .

 ( עברו פעמיים או יותר.14%( עברו השמה פעם אחת, מיעוטם )42%מרבית המושמים )

 ( היה נמוך מן הממוצע.24%שיעור ההשמה בקרב אנשים עם מוגבלות ) 

 ( היו גבוהים מן הממוצע. זאת בניגוד 71%( והחרדית )72%שיעורי ההשמה באוכלוסייה הערבית )

תפים שלא עבדו בכניסה לתכנית, בקרבם שיעור התעסוקה של שתי הקבוצות האלה היה הנמוך למשת

 (.27ביותר )ראו תרשים 

 

שיעור ההשמה בקרב מי שעבדו בעת הכניסה לתכנית גבוה  כי מעלה 24 לתרשים 27 תרשים בין השוואה

 באופן משמעותי מהשיעור המקביל בקרב מי שלא עבדו בעת הכניסה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 מקור: נתונים ממערכת המידע של תבת. 175
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 כלים תומכי תעסוקה. 2
 

 מבוא 2.0

פרק זה מתאר מגמות התפתחות של כלים תומכי תעסוקה בעולם המערבי ובישראל בשנים האחרונות. כמו כן 

 מציג הפרק כלים הנמצאים בדיון בעולם ובישראל. 

 הפרק מציג ארבע מגמות:

 שימוש גובר במרכזי הכוון תעסוקתי .1

 התפתחות המעורבות של מעסיקים בתכניות .2

 התגברות החשיבות של כישורים שאינם ספציפיים למקום העבודה )"כישורים רכים"(  .3

 בתעסוקה. המשתתפים של ההתמדה להגברת שירותים של ההפעלה התרחבות .2

 בנוסף לכך מציג הפרק שלושה נושאים הנמצאים בדיון בעולם ובישראל:

 תכניות תעסוקה: "עבודה תחילה" לעומת פיתוח הון אנושי .1

 ירה מעבודה בגין מחלה או נכותמניעת נש .2

 חיזוק ההכשרה המקצועית. .3

 הגדרות 2.0.0

לצורך הדיון נגדיר תחילה שלושה מושגים: "מסוגלות תעסוקתית", "מיומנויות רכות" ו"מיומנויות טכניות". אלו 

בפרק זה  176הם מושגים מרכזיים בספרות העוסקת בשילוב בתעסוקה, אולם משתמשים בהן בצורות שונות.

 שגים מוגדרים כלהלן: המו

 ( מסוגלות תעסוקתיתemployability ) היא יכולתו של אדם למצוא עבודה, להתמיד ולהתקדם בה. היא

נובעת ממגוון יכולות, כישורים וידע של האדם. מגוון זה כולל בין השאר שני סוגים של מיומנויות: מיומנויות 

 רק זה כך:המושגים הללו מוגדרים בפ 177רכות ומיומנויות טכניות.

 מיומנויות רכות (soft skills ) הן יכולות והתנהגויות שאינן ספציפיות למקום עבודה או לענף מסוים, כגון

אישית, תפקוד תחת לחץ, אחריות ויושרה. הן נקראות לעתים גם -יכולת לפתור בעיות, תקשורת בין

 כישורים רכים.

  מיומנויות טכניות(hard skills )מקום עבודה או לענף מסוים, כגון השכלה פורמאלית, הן ספציפיות יותר ל

מיומנויות  גם לעתים נקראות הכשרה מקצועית, ניסיון מקצועי ויכולת לבצע פעולות טכניות מוגדרות. הן

 טכניים. מקצועיים כישורים קשות או

 המשך הפרק מציג את המגמות ואת הנושאים לדיון המתוארים למעלה במבוא.

 

                                                        
 

( לגבי ההבדלים בין הגדרות שונות של מסוגלות תעסוקתית בהתייחסותן 2113) Mcquaidראו למשל את הדיון שמציג  176
 ביקוש לעובדים.ל

ישנן גם עבודות שמשתמשות בהגדרות אחות, לפיהן מסוגלות תעסוקתית כוללת רק את המיומנויות הרכות. ראו  177
תכנית מפת"ח( כוללת את שני סוגי  –(. לעומת זאת, ההגדרה באתר תבת )הגדרת מושגים 2117למשל תמיר ונוימן )

 המיומנויות, גם הרכות וגם הטכניות.
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 וקהמגמות בתכניות תעס

 שימוש גובר במרכזי הכוון תעסוקתי 2.9

בשנים האחרונות נפוץ המודל של מרכזי הכוון תעסוקתי בישראל למגוון אוכלוסיות ככלי ממשלתי לשילוב 

בתעסוקה. שירותים רבים ניתנים במרכזי התעסוקה ברשויות המקומיות או לפי אזורים גיאוגרפיים בשיתוף עם 

ם גם היבטים קהילתיים. המרכזים משמשים כתשתית לתמיכה בתעסוקה, הרשויות המקומיות, ואלו כוללי

שניתן לפנות אליה בכל עת )בניגוד ל"תכניות מסלול", שבהן מתקיימת פעילות קבוצתית שמתחילה ומסתיימת 

במועדים אחידים לכל קבוצה(. המרכזים מאפשרים לספק מגוון של מענים לפי צורכי הפונים להשתלבות 

ייעוץ לבחירת מקצוע, לימוד כישורים רכים, מיומנויות חיפוש עבודה, עברית תעסוקתית  בתעסוקה, כגון

והכשרה מקצועית. במקביל פועלים השירותים עם המעסיקים כדי ליצור התאמה בין צורכיהם לבין כישורי 

 המשתתפים. 

 מרכזי ההכוון בישראל 2.9.0

ר מרכזי ההכוון התעסוקתי ובמגוון אוכלוסיות בישראל חלה בשנים האחרונות מגמת התרחבות ניכרת במספ

היעד של מרכזים אלו. תבת מילאה וממשיכה למלא תפקיד מרכזי בפיתוח המרכזים; יחד עם שותפים 

בממשלה, ברשויות המקומיות ובמגזר השלישי, פיתח הארגון את מרכזי רשות מקדמת תעסוקה, מעברים, 

 שמשתלבות תכניות בפיתוח הארגון מעורב ת. כמו כןמפתח לחברה החרדית ומרכזי ריאן לחברה הערבי

 גבוהה השכלה עידוד ותכנית מוגבלות, תכנית ליוצאי אתיופיה עם לצעירים רמפה תכנית כגון, קיימים במרכזים

חלוקת המרכזים לפי אוכלוסיות יעד נועדה לאפשר התאמה של שירותי המרכז לצרכים  .הערבית בחברה

. כאמור, הפיתוח וההפעלה נעשים בשותפות עם גופים נוספים: משרד הכלכלה, הייחודיים של כל אוכלוסייה

 משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה, ג'וינט ישראל, הרשויות המקומיות ועוד.

 מעורבות הרשויות המקומיות  2.9.9

בשנים האחרונות יש מגמת גידול של המעורבות של הרשויות המקומיות בחיזוק משאבי התעסוקה של 

יהן. זאת לאור ההבנה כי למרחב הגיאוגרפי יכולות לפיתוח מענים יעילים ומותאמים לאוכלוסייה תושב

ידי -א'(. תבת מסייעת לרשויות לפתח תשתיות תעסוקה מקומיות על2113המתגוררת באותו אזור )זהר, ג', 

( outreach)פיתוח משותף של מודל, הכולל פיתוח תמיכה בתעסוקה בקהילה, גיוס אקטיבי של משתתפים 

ומתן שירותים תומכי תעסוקה במרכז שמוקם ביישוב. דוגמה לכך הם מרכזי רשות מקדמת תעסוקה, הפועלים 

(, ומרכזי מעברים לאוכלוסיה הבדואית בנגב )ר' קינג, י' 2112במגוון רשויות )להרחבה ר' מנדלר, ד' וקינג, י': 

 (.2111ורענן, ר', 

, Strive Built-inמית גדולה במיוחד הוא מעגל החיים והתעסוקה מודל נוסף שבו מעורבות הרשות המקו

א'(, ובעתיד כנראה יורחב למקומות נוספים בארץ. במודל זה מבוצע 2113שהוקם ופועל בבאר שבע )זהר, ג', 

תהליך הוליסטי עם המשפחה בארבעה מעגלים: הפרט, המשפחה, השכונה והעיר. המרכז פועל בשלושה 

ז, ליווי משפחות ומסלולי תעסוקה. השחקנים העיקריים שלוקחים חלק במרכז הם אגף תחומים: תשתית המרכ

הרווחה בעירייה, שחקנים ממשלתיים, המגזר העסקי והמגזר השלישי; מנהלת המרכז פועלת תחת אחריותה 

של סגנית מנהלת מחלקת הרווחה של העירייה. תבת סייעה בפיתוח המודל והיא מעורבת בתהליך הרחבתו 

 ומות נוספים.למק

 מרכזי תעסוקה במדינות המערב 2.9.2

 במדינות המערב נהוג לחלק את האוכלוסיות אשר מקבלות שירותים ממרכזי ההכוון לשניים:

 . מקבלי גמלאות1
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 . אוכלוסייה כללית שאינה עובדת2

 (.2111נתאר בקצרה את המודלים לאוכלוסיות אלו )להרחבה ר' דורון, 

. מודל זה כולל לרוב שילוב One Stop Shop-נות המפותחות נפוץ כיום המודל של הבמדי – מקבלי גמלאות. 1

של מגוון שירותים לתמיכה בהשתלבות של הפונה בתעסוקה, והוא מופעל בשיתוף עם הגוף הממשלתי 

שמשלם את הקצבאות. מרכזים אלו עומדים לרשות הפונים ובכוחם להפעיל סנקציות או לתת תמריצים. רובם 

(. בישראל Weishaupt. T. J, 2010ב'; 2113אינו מפעיל תכניות וולונטריות, אלא תכניות חובה )זהר, ג', הגדול 

תכניות מהל"ב ואורות לתעסוקה על פי מודל זה )הן נודעו בשם "תכנית ויסקונסין"(, אך הן הופסקו הפעלו בעבר 

 .2111-ב

מקבלי הקצבאות קיים בבריטניה במסגרת  מודל שמשלב השתתפות חובה והשתתפות וולונטרית לאוכלוסיית

לפי מודל זה מחויבים דורשי הקצבאות להגיע לראיון הראשון, אך ממנו והלאה הם מגיעים  New Deal.178-ה

על פי בחירתם. התכניות התמקדו באוכלוסיות מיוחדות, כגון הורים יחידים ואנשים עם מוגבלות. במידת הצורך 

 (.2112סיוע כספי בזמן חיפוש עבודה ותמריצים נוספים )שחר, נתנו התכניות הכשרות מקצועיות, 

יחד עם זאת, אוכלוסייה זו אינה מקבילה לאוכלוסיות שתבת עובדת אתן; זוהי אוכלוסייה העומדת בפני חסמים 

רבים להשתלבות בתעסוקה, ולעתים קרובות גם בעיות בתחומים אחרים של החיים. ייתכן שגם המוטיבציה 

 בתעסוקה נמוכה מזו של משתתפים בתכניות וולונטריות.שלה להשתלבות 

במטרה לשלב אוכלוסייה זו בתעסוקה, ישנה מגמה בעולם של פתיחת  – אוכלוסייה כללית שאינה עובדת. 2

. אוכלוסייה זו מקבילה, בחלקה, לאוכלוסייה שלוקחת חלק (One Stop Center)שירותים -מרכזי הכוון רבי

, בארצות הברית פועלים מאות הת בתכניות רבות כאלו היא וולונטרית. לדוגמבתכניות של תבת. ההשתתפו

 The Workforce Investment Act (WIA).179() 1334שירותים תחת חוק מיוחד לכך משנת -מרכזים רבי

ההשתתפות מותנית בעמידה  21עד  12, ואילו בין הגילים 21מרכזים אלו פתוחים לכל האוכלוסייה שמעל גיל 

 המרכיבים המרכזיים של מודל הפעולה שלהם הם: 180ונים שונים.בקריטרי

 שלב ראשון: ייעוץ בסיסי 

  שלב שני: אבחון וייעוץ נרחב יותר 

  מוענק רק למשתתפים נבחרים: ייעוץ אינטנסיבי לגבי לימודים ולגבי הכשרות מקצועיות  –שלב שלישי

 .(Barnow B. S & King C. T, 2005) ושוברים ללימודים

מעניינת שלא נמצאה לה מקבילה בישראל היא שהמשתתפים מקבלים תקציב לקניית שירותים תומכים נקודה 

מהמרכז, והם אלה שמחליטים איך להוציא אותו; המרכז צריך לספק ייעוץ ומידע שיעזור להם להחליט, אך 

 ההחלטה הסופית היא של המשתתפים. 

                                                        
 

 .31-עסוקה שהופעלו בבריטניה בשנות התוכניות ת 178
 www.doleta.gov/usworkforce/wia/amendments.cfm נוסח החוק:  179
( נשרו 1)משתתפים בגילים אלה צריכים להיות בעלי הכנסה נמוכה ולעמוד בלפחות אחד מבין הקריטריונים האלה:  180

( 2( חסרי בית, ברחו מהבית או גרים אצל משפחה אומנת; )3( בעיה בכישורי קריאה וכתיבה בסיסיים; )2מבית הספר; )
( זקוקים לעזרה בהשלמת תכנית לרכישת השכלה או an offender( ;)4( ביצעו תקיפה )5הורים או נמצאים בהריון; )

 באתר משרד העבודה של ארצות הברית. תיאור החוקבמציאת עבודה והתמדה בה. מקור: 
 

http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/amendments.cfm
http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/amendments.cfm
http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/Runningtext.cfm
http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/Runningtext.cfm
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ן שונה במדינות השונות של ארצות הברית מכיוון מעבר לעקרונות הבסיסיים האלה, המרכזים פועלים באופ

 ,Heinrich, C. J. Et Al) פי צרכיה-שהחוק מעניק מידה של חופש לכל מדינה לעצב את פעילות המרכזים על

2013) . 

מחקרי הערכה: השפעתם של מרכזים המיועדים לאוכלוסייה ספציפית דומה להשפעה של מרכזים  2.9.2

 תהמיועדים לאוכלוסיות רחבו

ממחקרי הערכה עולה כי ישנו הבדל במידת ההשפעה של מרכזים שונים, ולא ניתן להגיע למסקנה גורפת 

השפעתם של מרכזים המיועדים לאוכלוסייה  –בעניין זה. אולם ישנו ממצא אחר שמופיע במחקרים רבים 

המסקנה מניתוח ספציפית דומה להשפעה של מרכזים המיועדים לאוכלוסיות רחבות. לגבי צעירים, למשל, 

לעומת  25היא כי אין יעילות רבה יותר למרכזים המיועדים לצעירים עד גיל  (meta-analysis)אוסף מחקרים 

לפיכך, ישנם חוקרים הטוענים כי אין צורך  (.Heinrich, C. J. Et Al, 2013) גיליםמרכזים המיועדים למגוון 

ף בזכות מתן שירותים לאוכלוסיות מיוחדות במסגרת במרכזים המיועדים לאוכלוסיות ספציפיות. טיעון נוס

מרכזים לאוכלוסייה הכללית, ולא במרכזים נפרדים, הוא שהחרגתה של אוכלוסייה מסוימת עלולה לגרום לכך 

 (. 2113שהאנשים יחושו נבדלים ושביטחונם העצמי ותחושת השייכות שלהם תיפגע )זלדין, א' וריף, א', 

 קידום 2.9.2

וב של אנשים שאינם עובדים בתעסוקה, בשנים האחרונות עולה הרצון לקדם את העובדים נוסף על השיל

-במשרות ברמה נמוכה במסגרת פעילות המרכזים. בארה"ב, בתוך המרכזים שהוזכרו לעיל, הופעלה תכנית ה

Work Advancement and Support Center (WASC)ה . זוהי תכנית וולונטרית לעובדים בשכר נמוך; רכיבי

העיקריים של התכנית היו אימון אישי לקריירה, הכשרות במימון התכנית וסיוע במיצוי זכויות. התכנית הופעלה 

 . Hamilton & Scrivener, 2012)) בשלוש ערים, ובשתיים מתוכן נמצאו לה השפעות חיוביות

 UK ERA, United Kingdom Employment)בריטניה הפעילה תכניות קידום במסגרת מרכזי תעסוקה 

Retention and Advancement Programs) אשר מיועדות, ברובן, למקבלי קצבאות מכמה אוכלוסיות ,

מיוחדות. במסגרת תכניות אלו קיבלו המשתתפים ייעוץ תעסוקתי המתמקד בקידום, בתוספת מגוון שירותים; 

 (.2112שחר, התכנית כללה תמריצים כספיים, כדוגמת סיוע בשכר לימוד ובונוסים כספיים )

 סיכום 2.9.2

 בישראל הכוון מרכזי של המודל נפוץ האחרונות בשנים . 

 תשתיות תעסוקה מקומיות ומרכזי הכוון.מילאה וממלאת תפקידי מפתח בפיתוח של  תבת 

  חיזוק ב המקומיות הרשויותתשתיות התעסוקה המקומיות הן ערוץ מרכזי למעורבות הגוברת והולכת של

 שביהן.משאבי התעסוקה של תו

 בבריטניה קיים מודל ה- New Deal  למקבלי קצבאות מאוכלוסיות עם מאפיינים ספציפיים, הכולל מפגש

 חובה ראשון, והמשך לבחירת המשתתף.

 של מודל נפוץ ב"בארה One Stop Center לאוכלוסיות רחבות במימון ממשלתי תחת חוק ה-WIA . 

  בהשוואה, ספציפיות לאוכלוסייה המיועדים מרכזיםל יותר רבה השפעה ניכרת לאבמחקרי הערכה 

 .רחבות לאוכלוסיות מרכזיםל
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 בתכניות מעסיקים של המעורבות התפתחות 2.2
המאה הקודמת,  סוףב בעשורים האחרונים גדלה המעורבות של מעסיקים בתכניות תעסוקה. מגמה זו החלה

נוטלים חלק פעיל בשלב עסיקים כיום מ 181ובבריטניה. הברית בארצות" לעבודה"מרווחה  תכניות במסגרת

ן. להלן נפרט את אופני המעורבות המקובלים שנמצאו בסקירת וביישומ בעיצובןתעסוקה,  תכניותהייזום של 

 ספרות בנושא.

 השותפויות השכיחות שכוללות את המעסיקים 2.2.0

וגופים ממשלתיים. השותפויות השכיחות בהקמת תכנית הן בין ארגוני מעסיקים, ארגונים שלא למטרות רווח 

או מקבוצות עסקיות המונה חברים רבים,  מקומי עסקים מארגון מורכבת להיות יכולה המעסיקים קבוצת

 San תכנית ביותר באזור. למשל, או המשפיעים המורכבות ממספר קטן של העסקים הגדולים ביותר

Francisco Works השותפותהשפעה, בהם -רבי עסקים בהנהגתידי איחוד של ארגונים מקומיים -על מההוק" 

קבוצה  – -Committee on Jobsו, חברים 2,211 הכולל מקומי עסקי ארגון, פרנסיסקו" בסן המסחר לשכת של

  יסקו.סמהחברות הגדולות ביותר בסן פרנ 35של 

 תכנית התעסוקה בעיצוב מעסיקים תשומות 2.2.9

על קשיים בגיוס צוות  מהם משובבל תכניות תעסוקה משתמשות בקבוצות מיקוד של מעסיקים כדי לק

 Cleveland Jobs and Workforceביוזמת לדוגמה, . עובדים ומספרם סוגי מבחינתם הרכיוובשימורו ועל צ

מעסיקים תשומות לתכנית באמצעות קבוצות מיקוד וסקרים. קבוצות המיקוד של  1,311-סיפקו למעלה מ

האתגרים שצוינו היו הרחבת  ;יים שעומדים בפני האזורהמעסיקים התבקשו לזהות את אתגרי התעסוקה העיקר

מעסיקים השתתפו  111-מיומנים. למעלה מהעובדים הרמת הכישורים הבסיסית של העובדים והגדלת היצע 

 .תםוהמליצו על צעדים להתמודדות א   התפוקה והגדלת ההכשרהשהגדירו אתגרים בתחומי  ,בקבוצות עבודה

 ההשמה לפני משתתפים תבהכשר מעסיקים מעורבות 2.2.2

 מעסיקים מעורבים בהכשרת משתתפים לפני השמה באופנים שונים:

 

 הכשרה מקצועית

עיצבו ארגוני  Construction Gatewayבתכנית  כך, .צועייםמק כישוריםמעסיקים מקנים למשתתפי התכנית 

 תעודות העניקו ואף ,ןהבניי במקצועות מקצועית להכשרה בת חמישה שבועות לימודים תכניתמעסיקים בענף 

הכשרה במיומנויות של שדה  BAA Stanstedבעלי נמל התעופה  יצרו Runways to Work-ב. הקורס בסוף

 .ניהול חנות, אנגלית ואבטחה בשדה התעופה בין השארוכללו  ,תעופה

 

 בחברות סיורים

צוות ושל  מנהלים של הכולל לעתים גם הרצאות במפעל, סיור התכנית למשתתפי לספק עשויים מעסיקים

 בתוך תפקידים, ההחברה, התרבות התאגידית של סניפימשאבי אנוש. המשתתפים מקבלים תיאורים של 

                                                        
 

 הלאומית התעסוקה קרןידי -על שהוזמן Jobs for the Future (2112)  מידע עשיר על יוזמות אלה יתן למצוא בדוח 181
 ייעוץ בריטניהבממשלת  לשריםם ומספק מעסיקי ידי-על הגהמונ גוף ,(The National Employment Panel) בבריטניה

 .Bliss, 2000; ראו גם הביצוע של המדיניות והתכניות של שוק העבודהעל ו הגיבוש על העיצוב, עלעצמאי 
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 אפשרות מקבלים בחברה לעבוד המעוניינים משתתפים הסיור, בסוף. קריירה לפיתוח ואפשרויות החברה

 .להתראיין

 

 למשתתפים הרצאות

. לתעסוקה הקשורים נושאים מגוון על למשתתפיםסוקה להרצות ידי צוות תכנית התע-מוזמנים על המעסיקים

, סוגי הדברים שהמעסיקים מחפשים העבודה במקום להשתלב כיצד למשל כלליות, להיות עשויות ההרצאות

לתאר את צורכי האיוש  , למשל,המעסיק עצמו. המעסיק יכולל ש לענףייעודיות לחברה או  ו/ או במועמדים

י התפקידים המוצעים בחברה שלו. לאחר שהמשתתפים מבינים טוב יותר מה המעסיקים הייחודיים לו ואת סוג

 החיים קורות באמצעות יותר טוב עצמם את ולשווק יהםהם יכולים לנסות להתאים את עצמם לציפיות ,מחפשים

 .העבודה וראיונות שלהם

 

 עבודה ראיונות של סימולציה

לכל משתתף משוב על מה  ניםנותמשתתפי התכנית ו עם העבוד עורכים סימולציות של ראיונות מעסיקים

לשפר. תהליך זה מסייע למשתתפים לשפר את כישורי ההתראיינות שלהם. אירועים  אפשרשעשה נכון ומה 

 הוא, שלו בחברה לתפקיד נראה לו מתאים מראיין המשתתף שהמעסיק אם גיוס: אירועייכולים לשמש גם  ואל

 אישי. לריאיון באופן נויכול להזמי

 

 למשתתפים בתשלום התמחות תקופות הצעת

כדי להקנות  בתכנית ההכשרה בזמן של התמחות בתשלוםזמן  בתכנית פרק למשתתפים מאפשרים מעסיקים

הסכימו משרדי עורכי דין  San Francisco Worksלהם ניסיון מעשי בעבודה. כך למשל, במסגרת יוזמת 

 למען המשתתף עבד היום מחצית :של שלושה חודשיםכפקידים לתקופה בתשלום להעסיק משתתפים 

 ההתמחות, המשרד יכול תקופת בסוף. התכנית במסגרת בהכשרה השתתף הוא השנייה ובמחצית המעסיק,

 .המשתתף את היה להעסיק

 

 

 סיוע בהשמה

לסייע בהשמת משתתפי התכנית לאחר תקופת ההכשרה. למשל, שני ארגוני  מתבקשים מעסיקיםה ארגוני

התבקשו להמליץ על משתתפי התכנית  Construction Gatewayקים בענף המעורבים בתכנית המעסי

 חבריהם המעסיקים.ל

 

 השמה עובדי העסקת

 מחלקת או האנוש משאבי אגף במסגרת תעסוקה רכזי להפעיל תעסוקה לתכניות מאפשרים מעסיקים

 את משנים המעסיקים, מעשהל. ואף לתמוך בהם בתכנית משתתפים להכשירו לגייס כדי שלהם ההכשרה

. העבודה במקום להצליח למשתתפים שמסייעות בדרכים שלהם האנוש משאבי באגף הפנימיים הנהגים

 ובכך העבודה למקום הייחודי ידע למנף יכוליםהם  ולכן, עבודה מקום אותו של עובדים הם עצמם הרכזים

  .בתכנית המשתתפים לטובת וההכשרה הגיוס אסטרטגיות על להשפיע
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  חדשים לעובדים חונכים הקצאת

 Runwaysמקבלים חונכים מהחברה שמעסיקה אותם. למשל, בתכנית  לעבודה שהתקבלו התכנית משתתפי

to Work לקריירה.  חונך למשתתפים נותן התעופה שדה 

 

 ידי המעסיקים-על לתכנית מימון

נותנים  BAA Stanstedסוקה. למשל, מספקים מימון לתכנית התעהמעסיקים צורת מעורבות בלתי שכיחה היא 

באמצעות הספקת  למשתתפים מסובסדת ולתחבורה Runways to Workמימון מסוים לפיתוח התכנית 

 התעופה שדה אל בדרכם בו להשתמש כדי שיוכלוכמו זה שניתן לעובדי שדה התעופה,  ,כרטיס רכבת בהנחה

 . וממנו

ב אינה כוללת את מרבית סוגי המעורבות האלו. לעתים בישראל, מעורבות המעסיקים בתכניות תעסוקה לרו

נתפסים המעסיקים כ"לקוחות" של התכנית, ולא משמשים שותפים בתכנונה ובעיצובה. יתכן שיש מקום לשקול 

 להגביר את מעורבותם, לאור המגמה העולמית.

 מעורבות ארגוני מעסיקים בתכניות תעסוקה

מעסיקים היא עם מעסיקים אינדיבידואליים, מפעילי תכניות  בעוד שבישראל רוב העבודה בתחום הקשר עם

תעסוקה בארה"ב נוטים לפעול דרך ארגוני מעסיקים, למשל לשכת המסחר או התאחדות התעשיינים בענף 

מסוים. אסטרטגיה זו מאפשרת למנף את מעורבות המעסיקים בכל שלבי התהליך של קליטת עובדים, החל 

ידי המעסיקים החברים בו כגורם אמין ולגיטימי -דום. ארגון המעסיקים נתפס עלבגיוס, דרך השימור וכלה בקי

המייצג את האינטרסים שלהם ולכן הם נוטים לשתף פעולה עם יוזמות שלו. לדוגמה, התכנית "סולמות קריירה" 

(career ladders) המופעלת במסגרת המדיניות של ,Workforce developmentמיועדת לספק פיתרון הן , 

למעסיקים המעוניינים לשמר אצלם עובדים מיומנים, הן לעובדים בלתי מיומנים המשתכרים שכר נמוך 

ומעוניינים להתקדם למשרות מקצועיות, שהשכר בהן גבוה יותר. סולם הקריירה מספק "מפת דרכים": בעזרתו 

י ומורכבות, מגייסים מזהים את הכישורים הנדרשים בסדרה של משרות, מסדרים את המשרות הללו על פי קוש

את העובדים בעלי הכישורים המתאימים למשרות הפתיחה ואחר כך מאפשרים להם להתקדם במעלה הסולם, 

 ומגייסים עובדים חדשים למשרות הפתיחה. 

 צורכי המעסיקים

ידי סוכנויות לקידום השילוב -חברה אמריקנית ערכה קבוצות מיקוד עם מקדמי תעסוקה שהועסקו על

ל אנשים עם מוגבלות, במטרה ללמוד באילו אסטרטגיות הם משתמשים בתהליך היצירה והשימור בתעסוקה ש

במקביל, על סמך  (.Simmonsen et.al, 2011)של קשרים עם מעסיקים ומהן האסטרטגיות היעילות, לדעתם 

יסו החוקרים ידי חוקרים אחרים, נ-ממצאי סקר מעסיקים ארצי ושני מחקרים בשיטת קבוצות מיקוד, שנערכו על

לבדוק מה רוצים המעסיקים ממקדמי התעסוקה. נמצאו הבדלים בין ציפיות המעסיקים וצורכיהם לבין מה 

שנמסר להם ממקדמי התעסוקה; נראה שמקדמי התעסוקה האמריקנים נוקטים במידה רבה באותן 

לים אלו עשויים להיות כן הבד-(, על2112אסטרטגיות כמו רכזי פק"מ בתכניות תבת )סלייטר, י' וקינג, י', 

 רלוונטיים גם לתבת. הנקודות שעלו מצד המעסיקים היו:

  המעסיקים רוצים מידע ברור על שירותי הסוכנות העוסקת בהשמת אנשים עם מוגבלות ועל התועלות

לעסק שלהם "בשורה התחתונה", במילים אחרות, כיצד העבודה עם הסוכנות חוסכת זמן או כסף או 

או את מוצריו של העסק. היחס האישי של מקדם התעסוקה פחות חשוב; חשובים  משפרת את ביצועיו

 האמון והאמינות שלו.
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  נגישות למידע אמין בקשר להעסקת אנשים עם מוגבלות, למשל עלויות הכרוכות בהתאמת מקום

העבודה וחוקים רלוונטיים, חשובה למעסיקים. האסטרטגיה של מתן מידע על תמריצים כלכליים היא 

ילה, בעיקר לדעת מעסיקים גדולים ופחות בעיני מעסיקים קטנים; מילוי הדרישות בגין התמריץ נראה יע

 להם טרחה רבה מדי.

  בעוד שמקדמי התעסוקה התמקדו במציאת עבודה מתאימה ללקוח שלהם, המעסיק רוצה שמקדם

ונה והוא פחות התעסוקה יראה לו כיצד המועמד המוצע פותר לו בעיה של כוח אדם מתאים למשרה נת

מתעניין במערכת התמיכה שלו. מקדם התעסוקה צריך ללמוד יותר על הצרכים הספציפיים של העסק, 

 ולא לשווק את המושג של "אדם עם מוגבלות".

 .הכשרה מקצועית והכנה המתמקדת בפעילות האמתית של מקום העבודה עשויה לשכנע את המעסיק 

 סיקים שואפים להכרה כבעלי אחריות חברתית תאגידית בצד הדגש המושם בשיקולים כלכליים, המע

(CSR)  .והם מצפים שהעסקת אנשים עם מוגבלות תעזור להם להרחיב את היקף הלקוחות שלהם 

 סיכום 2.2.2

 .בעשורים האחרונים גדלה המעורבות של מעסיקים בתכניות תעסוקה 

 רוב התכניות בארץ; לכן יש מקום המעסיקים מעורבים בתכניות בצורות שונות ומגוונות, יותר מאשר ב

 לשקול להגדיל ולגוון את מעורבותם בארץ.

 .בעולם ישנה מעורבות רבה של ארגוני מעסיקים, ולא מעסיקים בודדים כפי שנהוג בתכניות רבות בישראל 

 ם.עם צורכיה לעתים השיטות לגיוס מעסיקים אינן מתואמות 

 התגברות החשיבות של הכישורים הרכים 2.2

תבת שמו דגש בחיזוק כישורים רכים בקרב המשתתפים בתכניות הארגון, מאז תחילת פעילותו  תכניות

. הספרות אכן מעידה כי כישורים אלו חשובים להשתלבות בתעסוקה בעולם המערבי בכלל 2115בשנת 

 Heckman 2012ובישראל בפרט, ובשנים האחרונות אף גברה חשיבותם )ראו סקירות של מקורות: 

 (. 2112; קוליק ובנימין, 2117, ולגבי ישראל ראו תמיר ונוימן, -Blades et al., 2012וב

 בספרות מופיעות כמה סיבות להתגברות החשיבות של הכישורים הרכים:

  בשוק העבודה נוהגים כיום להחליף עבודות לעתים תכופות יותר מאשר בעבר, לכן עולה חשיבותם של

 עבודה.  הכישורים שניתנים להעברה בין מקומות

  דמה הטכנולוגית מחייבת את העובדים כיום לגלות יכולת למידה ופתרון בעיות כדי שיוכלו להתעדכן הק 

 ולהסתגל לשינויים. 

  השפעה נוספת של הטכנולוגיה היא שתהליכי ייצור רבים עוברים מיכון, כך שיורד שיעור העבודות

העבודות שקשה להחליף באמצעות מכונה שדורשות פעולה מחזורית וקבועה. לעומת זאת עולה שיעור 

אישית, התמודדות עם סביבה משתנה, חשיבה יצירתית ועוד -עבודות שדורשות תקשורת בין –או תוכנה 

 כישורים רכים. 

דמה הטכנולוגית אף נדרשת מן העובדים שליטה בסיסית במחשב, ובחלק הולך וגדל מן העבודות גם  בשל הק 

 כמותית; יש המחשיבים גם מיומנויות אלו ככישורים רכים. שליטה בסיסית באנגלית וחשיבה
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(. המחברים ערכו 2112ידי קוליק ובנימין )-בישראל פורסמה לאחרונה עבודה מקיפה בנושא כישורים רכים על

סקר בקרב מעסיקים, שבחן אילו כישורים רכים דורשים המעסיקים מעובדיהם. מתוך הסקר עולה כי מעסיקים 

 רבעה תחומים של כישורים רכים. להלן התחומים לפי סדר חשיבות )החשוב ביותר למעלה(: רואים חשיבות בא

התמודדות עם שינויים בארגון, מודעות עצמית  –ותכונות שתומכות בכך מיומנויות התמודדות עם שינויים  .1

גמישות לחוזקות ולחולשות, רצון ללמוד ולצמוח כאנשי מקצוע, למידה מטעויות, נכונות לקבל ביקורת, 

 והסתגלות, יצירתיות, פתיחות לאתגרים. 

תכנון וארגון עבודה וקידום משימות, ניהול עצמי, עמידה בלוחות זמנים, הישגיות  – מיומנויות משימתיות .2

 ומכוונות לתוצאות )"ביצועיסט"(, ניהול זמן, תושייה. 

אופטימיות, יצירת אמון, מתן משוב  הקשבה לזולת וכיבודו, יחסי אנוש טובים, שידור – אישיות-מיומנויות בין .3

 לזולת ברגישות, עבודת צוות, קבלת אחריות. 

יכולת ניהול משא ומתן, כושר שכנוע, יכולת ביטוי, שימוש יעיל במחשב, יכולת  –ואחרות מיומנויות ארגוניות  .2

 איסוף מידע, אסרטיביות, ניתוח מצבים, יוזמה, קבלת החלטות, ביטחון עצמי. 

את ההבדל בין הציפיות של מעסיקים לגבי כישורים רכים הנדרשים מצעירים )מתחת לגיל המחקר בדק גם 

 (. להלן ההבדלים המרכזיים שעלו:31( לעומת מבוגרים יותר )מעל גיל 31

 רצינות; מוכנות לנטילת אחריות; ניסיון טכני; ניסיון חיים; שיקול  – כישורים רכים המצופים מעובדים מבוגרים

ן עיקר לטפל; בשלות תעסוקתית; יכולת בניהול צוות; אסרטיביות; אתיקה מקצועית; דעת; הבחנה בי

התמודדות עם מצבי לחץ; יכולת השתלבות בארגון; מוכנות לקבל ביקורת; ראייה רחבה על החיים; נאמנות 

 לארגון והבנה עסקית. 

 ה זו. גמישות מחשבתית ולקושי להתמודד עם שינויים בקבוצ-המעסיקים הביעו חשש לאי

 גמישות מחשבתית; אנרגטיות; יצירתיות; רצון ללמוד; התנהלות כישורים רכים המצופים מעובדים צעירים :

 בקצב מהיר; קבלת מרות.

 התרחבות ההפעלה של שירותים להגברת ההתמדה של משתתפים בתעסוקה 2.2

ום חדש. לפיכך, משתתפים רבים בתכניות תעסוקה חווים קשיי התמדה לאחר שהם מתחילים לעבוד במק

בתכניות תעסוקה בעשורים האחרונים התרחבה ההפעלה של שירותים להגברת ההתמדה של משתתפיהן 

 ,Hendra et al., 2010 Hamilton and Scrivener;2112; שחר, 2117בתעסוקה )תמיר ונוימן, 

2012;;Atkinson and Williams, 2003 .) 

 סוגי השירותים 2.2.0

 לו לשני סוגים עיקריים: ניתן לחלק שירותים א

 אשר עשויים לכלול: ליווי אישי במקום העבודה, חונכות ומפגשים קבוצתיים .0

 העבודה, כגון קשיי הסתגלות והבנת התפקיד, יחסי עובד  במקום בתפקוד בעיות סיוע בהתמודדות עם

ם מעביד ועבודת צוות. סיוע זה עשוי להיעשות לא רק בעבודה ישירה עם המשתתף, אלא גם ע

  .(Hendra et al., 2011)המעסיק 

 את הכנסתם הכוללת  להגדיל להם שיאפשרו שונות, הטבות ועל זכויותיהם על לעובדים מידע מתן

(Andersson, Holzer and Lane, 2005 ;Holzer and Martinson, 2005 .) 

 סיוע בהתמודדות עם בעיות בחיים האישיים והמשפחתיים שמשפיעות על התפקוד בעבודה 
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 2114, ואחרים חדש )נאון עבודה במקום או הנוכחי העבודה במקום התקדמות מסלולי לגבי הדרכה ;

Hendra et al., 2011 .) 

 אשר עשוי לכלול: פיתוח הון אנושי .0

  תמיכה ברכישת השכלה 

 תמיכה ברכישת הכשרה מקצועית 

  .שדרוג המיומנויות התעסוקתיות של העובד 

לוסיות מרוחקות משוק העבודה, שניצבות בפני חסמים רבים להשתלבות שירותים אלו חשובים במיוחד לאוכ

 בתעסוקה. יפורט כעת הליווי שניתן לשתי אוכלוסיות כאלו בישראל: אנשים עם מוגבלות ונשים ערביות. 

 

 תכניות "תעסוקה נתמכת" לאנשים עם מוגבלות 2.2.9

במקומות עבודה שבהם ישנם גם אנשים "תעסוקה נתמכת" היא תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בשוק הפתוח, 

ללא מוגבלות )בניגוד ל"תעסוקה מוגנת", שאינה מתקיימת בשוק הפתוח ושמיועדת רק לאנשים עם מוגבלות(. 

ממחקרי הערכה על תכניות תעסוקה נתמכת עולה כי במקרים רבים העובדים סובלים מבעיות ביחסים 

במקום העבודה; על כן מציינים המחקרים כי חשוב מאוד חברתיים, תחושת חוסר השתייכות ובדידות חברתית 

(. נמצא כי 2113; אזרחי ואחרים, 2113; מנדלר ונאון, 2111לספק לאוכלוסייה זו ליווי במקום העבודה )אשורי, 

הליווי והמעקב משפרים את תפקוד העובד ומקטינים את הנשירה. התועלת מן הליווי  –פעילות זו אכן מועילה 

 סיבות:נובעת מכמה 

  הליווי מספק לעובד תמיכה אישית וחברתית והרגשה כי יש לו למי לפנות כאשר מתעוררים קשיים

 בעבודה;

   הליווי והמעקב מאפשרים למדריך להכיר את האחראי על העובד במקום העבודה ולהנחות אותו בקשר

 שלו עם העובד. כמו כן הם מאפשרים למעסיק לפנות למדריך ולהסתייע בו;

 מאפשר למדריך התעדכן באופן שותף לגבי התפקוד של העובד במקום עבודתו וכך למנוע מצב  הליווי

 של התדרדרות בתפקוד. 

 מהמחקרים עולות כמה המלצות לגבי אופן הליווי:

  מרבית הנשירה מתרחשת בתקופה הראשונה לאחר הכניסה לעבודה, על כן ישנה חשיבות גדולה ללוות

 זו. ולעקוב אחר העובדים בתקופה 

  חשוב לפתח רשת תמיכה חברתית בתוך העבודה ומחוצה לה כדי לתמוך בעובד ולחזק אותו. רשת תמיכה

זו עשויה לסייע לעובד בהתמודדויות תעסוקתיות ובסוגיות חברתיות שעולות בשלב ההשמה בעבודה, גם 

 כשהמלווה אינו נוכח במקום. 

 לבסוף לנשירה של העובד ממקום העבודה. לכן אף הפסקת הליווי עשויה להוביל לניצול, לבידוד חברתי ו

 שהליווי חשוב בעיקר בתקופת הקליטה במקום העבודה, חשוב לתת אפשרות גם לליווי ארוך טווח.

 ליווי נשים ערביות בתכניות תעסוקה 2.2.2

סי הליווי לנשים ערביות בישראל חשוב לא רק מן הטעמים שהוזכרו לעיל, אלא גם לנוכח הגילויים של דפו

העסקה פוגעניים לאוכלוסייה זו. הליווי מאפשר למפעילי התכנית לוודא שקליטת העובדת נעשתה כשורה, 

שהתנאים שסוכם עליהם אינם מופרים ושהיא זוכה ליחס הוגן ולמלוא זכויותיה. הליווי מסייע לנשים לשפר את 
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ובתנאים; כך עולה ממחקרם של  תנאי העסקתן ואת מעמדן בעבודה, כולל שינויים בהיקף משרה ושיפור בשכר

( על תכניות תעסוקה לנשים ערביות. עוד עולה מן המחקר כי ישנה תרומה רבה 2111עסבה ואחרים )-אבו

לימודי למשתתפות -למפגשים של העובדות במועדון הקהילתי של היישוב, המהווה מסגרת למפגש חברתי

רעיונות ומידע, לגיבוש קבוצתי ולהעשרה התכנית. המפגשים משמשים לתמיכה ולעידוד הדדי, להחלפת 

בנושאים מגוונים כמו המאבק בתעסוקה פוגענית, ניהול תקציב משפחתי, מעמד האישה ורווחה ותרבות. כמו 

כן מפגשים אלו מאפשרים לשמור על קשר רציף עם המשתתפות ולהתעדכן באופן שוטף על אודות מצב 

 התעסוקתי שלהן. 

 חילה" לעומת "פיתוח הון אנושי"תכניות תעסוקה: "השמה ת. 2

 מבוא 2.0
ישנן שתי גישות מרכזיות שעומדות בבסיס המודלים השונים של תכניות תעסוקה: גישת ה"השמה תחילה" 

וגישת "פיתוח ההון האנושי". הבחירה בגישה שמתאימה למשתתף היא מורכבת. בפרק זה נעדכן את הדיון 

 ( בנושא זה. ראשית נתאר כל אחת מן הגישות.2117)( ותמיר ונוימן 2114שערכו נאון ואחרים )

 

 תכניות "השמה תחילה" 2.9

 Job Searchאו  Short-term Trainingנקראות גם  (,Work First)תכניות "השמה תחילה" או "עבודה תחילה" 

Program.  ;כלומר השמה מהירה ככל הניתן מטרתן היא שילוב האדם בתעסוקה לפני או ללא הכשרה כלשהי

בשוק העבודה הטבעי, תוך סיפוק שירותים מקדמי תעסוקה קצרי טווח, המתמקדים בפעילויות של חיפוש 

נאון ואחרים, עבודה ומוכנות לעבודה, והשמת דגש מועט יחסית בתכניות הכשרה והשכלה )

2114;Nightingale et al., 2002; Kluve et al., 2010; Osikominu, 2012.) ות אלו ישנם מקרים שבהם תכני

 כוללות רכיב של הכשרה מקצועית, אך הוא קצר טווח ואינו כולל השלמת השכלה יסודית, לדוגמה. 

תכניות "השמה תחילה" אינן מקשה אחת; ישנו רצף של תכניות בעלות מרכיבים מגוונים במודל הנ"ל. ישנן 

שמעודדות השקעה רחבה תכניות המעודדות כניסה מהירה לעבודה כלשהי, תהא אשר תהא, ולעומתן תכניות 

. בחלק מהמקרים (Fridman et al., 2000; 2114בחיפוש אחר עבודה טובה המתאימה להם יותר )נאון ואחרים, 

תכניות אלו כוללות רכיבים נוספים להשמה, ובכללם פיתוח מיומנויות חיפוש עבודה או מיומנויות רכות אחרות. 

 טווח. כמו כן יכולות התכניות לכלול גם הכשרה קצרת 

תכניות אלו עשויות לכלול אסטרטגיה של העסקה ציבורית/ מסובסדת או הכשרה הניתנת במקום העבודה. 

 (.2117; תמיר ונוימן, 2114בארה"ב הושתתו על מודל זה )נאון ואחרים,   Welfare to Workמרבית תכניות

 בין הטיעונים התומכים באסטרטגיה זו:

 ית נרכשות תוך כדי עבודה, ולכן רצוי קודם כל לשלב אנשים מיומנויות עבודה ומסוגלות תעסוקת

 בתעסוקה

  לאבטלה השפעות שליליות על המובטלים ועל בני משפחותיהם, והשמה מהירה בעבודה עשויה למנוע

 או להפחית השפעות שליליות אלו

 השמה מהירה בעבודה תפחית את העלות הציבורית של הקצבאות 

 .עלות נמוכה של התכנית 
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 תכניות "פיתוח הון אנושי" 2.2

מטרתן היא הגדלת  (.Human Capital Program)הסוג השני של התכניות הוא "תכניות פיתוח הון האנושי" 

ההון האנושי של האדם לשם השמתו בעבודה, תרך שימת דגש בהכשרה מקצועית ובהשלמת השכלה או 

ותית שמתאימה להם יותר, וזה יוביל ליציבות השכלה. הרציונל הוא שאנשים אלו ישתלבו בעבודה מקצועית איכ

 ;Card et al., 2010;2112; שחר, 2117גדולה יותר בעבודה ולהכנסה גבוהה יותר בטווח הארוך )תמיר ונוימן, 

Unger et al., 2011 .) 

 בין הטיעונים התומכים באסטרטגיה זו: 

 עתידיות קידום אפשרויות ועם סביר שכר בעלת, יציבה בעבודה להשתלבות הסיכויים את מגדילה 

 (2117, ונוימן תמיר; 2114, ואחרים נאון) מעוני המשפחה להוצאת יותר גבוהים סיכויים 

  .רכישת השכלה מעלה את הסיכוי לניוד חברתי 

תכניות התעסוקה שהיו נפוצות בעולם, כמו גם בישראל, היו תכניות השמה בעיקרן, וניכר היה  31-בשנות ה

צליחות בהכרח להוציא את המשתתפים ממצבם הכלכלי הקשה. על כן המגמה בשנים שתכניות אלה אינן מ

האחרונות היא להתמקד לא רק בהשמה, כי אם בהתמדה ובקידום של משתתפי תכניות התעסוקה בעבודה. 

לשם כך נפוצות בשנים האחרונות תכניות "פיתוח הון אנושי" המתמקדות באנשים העובדים בשכר נמוך )זוהר 

 (. 2111 ומשיח,

 תכניות המשלבות בין שתי הגישות 2.2

לאור העובדה כי ישנם יתרונות וחסרונות לכל גישה, וכי כל אחת מהגישות משרתת מטרות שונות ומתאימה 

לאנשים שונים, מוצע מודל שלישי: שילוב בין "השמה תחילה" ל"פיתוח הון אנושי". בחלק מהמקרים, בשלב 

בשלב השני הוא מפתח את ההון האנושי שלו, כל זאת בתמיכת התכנית הראשון המשתתף משולב בעבודה ו

(. מודל זה כולל התאמת 2117(. במקרים אחרים ישולבו רכיבי התכניות בסדר שונה )תמיר ונוימן, 2112)שחר, 

מודל אישי לפי צורכי המשתתף, מטרותיו והמשאבים שלו לתעסוקה, ועשוי להיות מיושם, למשל, במסגרת 

ישנה המלצה שתומכת בגישה זו,  2112וון התעסוקתי המוקמים לאחרונה בארץ. בדוח העוני בשנת מרכזי ההכ

 להם ולסייע העבודה לשוק לפיה )במרכזי תעסוקה( יש לתמרץ את מקבלי קצבת הבטחת ההכנסה "להיכנס

 ולצרכיו למטופל אישית תכנית התאמת תוך השאר בין והכשרות, פעולות של מגוון רחב באמצעות זו במלאכה

 (. 2112הייחודיים" )דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל, 

 

 Welfare to)שילוב גובר של "פיתוח הון אנושי" בתכניות "מרווחה לתעסוקה"  2.2

Work ) 

מיועדות למקבלי קצבאות במטרה לשלבם בתעסוקה. מקורו ( Welfare to Work)תכניות "מרווחה לתעסוקה" 

רוב התכניות מסוג  31-הוא הוחל במדינות רבות בעולם, ובכללן ישראל. בשנות השל המודל בארצות הברית ו

 Welfare to Workזה בארצות הברית פעלו לפי גישת "השמה תחילה", אולם בשנים האחרונות גם תכניות 

משנות גישתן, וניכר בהן הצורך לקידום ולהשמה בתעסוקה איכותית. לפיכך חלקן פועלות לפי מודל "ההון 

נושי", וחלקן מקיימות תכניות משולבות שבהן הגישה מותאמת לצורכי הלקוח; מגמה זו הולכת ונפוצה הא

לתכניות תבת,  Welfare to Work(. אמנם ישנם הבדלים מהותיים בין תכניות 2112בשנים האחרונות )שחר, 

 אך עם זאת ניתן לזהות בתכניות תבת מגמה דומה.
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 י" בתכניות תבת שילוב גובר של "פיתוח הון אנוש

בשנים הראשונות לפעילות תבת סיפקו תכניות הארגון מיומנויות בסיסיות להעלאת המסוגלות התעסוקתית 

ובחלק מן המקרים הכשרות קצרות מועד, אך רק מעט מהן סיפקו הכשרה מקצועית רחבה. תכניות אלו תורמות 

ות עם שכר נמוך שאינו עולה בשנים להגדלת שיעור התעסוקה, אולם רבים מן המשתתפים השתלבו בעבוד

הראשונות לעבודתם. לאור זאת, ובהתאם לעליית שיעור ההשתתפות בתעסוקה בישראל ולעליית שיעור 

העובדים העניים, גובר בתבת הדגש שמושם בפיתוח הון אנושי. במסגרת זאת מחולקים שוברים להכשרה 

וכן מופעלת בתבת תכנית פיילוט במודל משולב, מקצועית בחלק ממרכזי ההכוון, שהארגון שותף להפעלתם, 

 כפי שתואר בסעיף הקודם. 

 

 

 תוצאות התכניות בגישות השונות 2.2

מחקרים  37( בחנו 2111ואחרים )( Card)כמה מחקרים השוו בין תוצאותיהן של התכניות בגישות השונות. כארד 

בתכניות תעסוקה משפיעה על תוצאות . הם שאלו כיצד השתתפות 2117-ל 1335ממגוון מדינות בין השנים 

חודשים או יותר  34ועד  22-ארוך )כ-המשתתפים בשוק העבודה. מתוצאות מחקרם עולה כי בטווח הבינוני

לאחר תום התכנית(, תכניות "פיתוח הון אנושי" משפיעות באופן חיובי; לא ניתן לראות את ההשפעה בשנה 

חודשים  12-ה" ניכרת השפעה חיובית לטווח הקצר )עד כהראשונה שלאחר ההכשרה. בתכניות "השמה תחיל

  (.Card et al., 2010מתום התכנית; 

בחן תכניות "השמה תחילה" לעומת תכניות "פיתוח הון אנושי" בגרמניה. ( Osikominu)מחקרו של אוסיקומינו 

לתכניות  הוא מצא כי השתתפות בתכניות "השמה תחילה" מפחיתה את זמן ההישארות באבטלה בהשוואה

"פיתוח הון אנושי", והן גם יעילות יותר כלכלית לטווח הקצר. עם זאת, עם תום תכניות "פיתוח הון אנושי" 

משתלבים המשתתפים בעבודה במהירות ובקלות בהשוואה לתכניות "השמה תחילה". מעבר לזה, למשתתפי 

 (.Osikominu, 2012)והות יותר תכניות "פיתוח הון אנושי" יש יציבות גדולה יותר בעבודה והכנסות גב

ישנם מעט מחקרים אשר עוסקים בשאלה איזה סוג תכניות מתאים לאוכלוסייה הנבדקת. נציג שניים מהם, אך 

 יש להתייחס בזהירות לממצאיהם מכיוון שעוד לא הצטבר גוף מחקר גדול לגבי השאלות שהם בדקו.

. ומפתח צופיה, בכבוד פרנסה: תבת תכניות לושש בעזרת בישראל חרדית האוכלוסייה את בחן( 2111) רוב

 ההשמה מזמן יותר קצר בזמן בעבודה השתלבו ,"תחילה השמה" בתכנית השתתפותם לאחר כי עולה מממצאיו

 בתכנית ההשתתפות תחילת שלאחר בשנתיים הקידום". אנושי הון פיתוח" בתכנית שהשתתפו משתתפים של

 הביאו" אנושי הון פיתוח" תכניות, התמדה לגבי". אנושי הון תוחפי" בתכנית שהשתתפו אלו אצל יותר גבוה

 (.2111, רוב) בתכנית ההשתתפות שמתחילת בשנתיים ההשמה תכניות מאשר יותר רבה להתמדה

 משני בתכניות בשילובן הוריות חד משפחות , בבחינת(Gueron & Hamilton, 2002) והמילטון גוארון פי על

. הקצבאות במערכת תלותם את הפחיתו והן, עלו תעסוקתן שיעורי, פיתוח הון אנושי"(הסוגים )"עבודה תחילה" ו"

 מעורבת הייתה הילדים על וההשפעה, המשתתפים הכנסת את להגדיל הצליחו לא תכניות אלו למרות זאת

, תהגישו שתי בין ששילבו בתכניות היו ביותר החיוביות התוצאות זו, אוכלוסייה בעבור. חיובית בהכרח ולא

 (.2117, ונוימן תמיר) המשתתפים לצורכי אישית והותאמו

לסיכום ממצאי המחקרים, לא ניתן להצביע על תנאים כלשהם שבהם גישת "עבודה תחילה" עדיפה על "פיתוח 

הון אנושי" או להיפך; הבחירה תלויה במטרת התכנית. עם זאת, ניתן להצביע על ממצא מרכזי שרווח בכל אחד 

 מהמודלים:
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 של לטיעון בהתאם כלומר יורד, תעסוקה-באי המשתתף נמצא שבו הזמן פרק זה במודל – ה תחילה""השמ

, ונוימן תמיר) הקצר לטווח היא וההשפעה, בתעסוקה יותר מהר משולב אכן המשתתף, זה במודל התומכים

0552;Hotz et al., 2006; Osikomino et al., 2010.) 

תעסוקה )בהשוואה לאלו מתכניות -נמצאים יותר זמן במצב של אי אמנם המשתתפים – "פיתוח הון אנושי"

 ;Osikomino, 2010; Crépon et al., 2009) בעבודה יותר יציבות על שומרים הם "השמה תחילה"(, אך

Lechner et al., 2011.) 

 

 דיון  2.2

 לכל וחסרונות יתרונות םישנ כי עולה עבודה תחילה" לעומת תכניות "פיתוח הון אנושי""מן הספרות על תכניות 

 התעסוקה שיעור העלאת היא אם המטרה התכנית: אחת מהגישות, ולפיכך הבחירה בגישה תלויה במטרת

, יותר ואיכותית יציבה תעסוקה היא אם המטרה. תחילה השמה תכניות של במודל לבחור עדיף אזי, במהירות

 מטרות לגבי, מהסקירה שעולה כפי. מההש תכניות של במודל ולבחור יותר רבים משאבים להשקיע עדיף

 הכשרה תכנית או השמה תכנית כל כי בוודאות לקבוע ניתן לא אך, מסקנות מגוון מעלים שונים מחקרים אחרות

 . אלו תוצאות תבטיח

לגבי אוכלוסיות יעד, הספרות אינה ממליצה לייעד אוכלוסייה ספציפית לתכניות עבודה תחילה או פיתוח הון 

שסיכוייהם לקבל הכשרה  מהגרים, או נשים, מבוגרים עובדים ( טוענים כי2117עם זאת, תמיר ונוימן )אנושי. יחד 

מקצועית על חשבון המעסיק נמוכים יותר, יפיקו ממנה את התועלת הרבה ביותר. כמו כן טוענים המחברים כי 

חלשה להשתלב  תכניות של השמה תחילה והכשרה במקום העבודה עלולות לגרום לאנשים מאוכלוסייה

בעבודות לא יציבות, לא מתגמלות וחסרות אופק תעסוקתי. הסכנה היא שהתכנית לא תחלץ אותם מהעוני והם 

המלצתם היא להעלות תחילה את  החלשות, לכן לגבי האוכלוסיות. ישובו למעגל האבטלה ולקצבאות

ון העצמי, ובשלב השני המסוגלות התעסוקתית דרך השלמת השכלה, מיומנויות בסיסיות וחיזוק הביטח

 (.2117להשימם בעבודה )תמיר ונוימן, 

מכיוון שהממצאים בספרות אינם חד משמעיים ונראה שהתאמת השירות למשתתף מצריכה היכרות אישית 

עמו, יתכן שמודל שמשלב בין הגישות יוביל לתוצאות מיטביות. תכנית במודל זה תמיין את המשתתפים על פי 

ושאיפותיהם. התכנית תספק לחלק מן המשתתפים שירותים של תכניות "השמה תחילה", צורכיהם, מאפייניהם 

לחלקם "פיתוח הון אנושי", וחלקם יקבלו את שני סוגי השירותים. ניתן למצוא תמיכה בכך בעבודות שנכתבו 

 (.2112( ושחר )2117ידי תמיר ונוימן )-בישראל על

 

 . מניעת נשירה מעבודה בגין מחלה או נכות 2

כבר נוקטות בשנים האחרונות בצעדי מדיניות  OECDנושא זה עלה לאחרונה לדיון בישראל, וכמה מדינות 

בנושא. החלק המוצג להלן הוא סיכום של המסמך "מדיניות למניעת נשירה מעבודה בשל מחלה או נכות" )נאון 

ות בתעסוקה" )נאון ואחרים, ( והוא לקוח, כלשונו, מהמאמר: "אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבל2113ואחרים, 

2112 .) 

ּפּותחה בשנים האחרונות מדיניות לשימור הרצף התעסוקתי של עובדים שכושר עבודתם  OECDבכמה מדינות 

נפגע. במסגרת מדיניות זו ננקטים צעדים לשימור הקשר של האחרונים עם מקום עבודתם ולהשבתם לעבודה 

ניות זו היא כי העיתוי המיטבי להתערבות בקרב עובדים מוקדם ככל האפשר. ההנחה העומדת בבסיס מדי

שכושר עבודתם נפגע הוא מיד לאחר התרחשות הפגיעה התפקודית. בשלב זה עדיין קיים קשר בין המעסיק 

לבין העובד, והעובד עצמו טרם חווה תהליך של התרחקות מהעבודה ושחיקת מיומנויותיו וזהותו המקצועית, 



  ניתוח נתונים וסקירת מגמותמכון ברוקדייל                                                           -ג'וינט-מאיירס

255 

 ,Mont, 2004; OECD, 2010; WHO & the World Bank)בדים תקופה ממושכת המאפיין אנשים שאינם עו

2011 .) 

בישראל נדרש עובד שכושר עבודתו נפגע לעבור תהליך מורכב וממושך כדי לקבל קצבת נכות כללית. תהליך 

ׂשתּכרות ועד לקבלת2113זה )ראו פירוט אצל נאון ואחרים,  תשובה  ( אורך כחצי שנה ממועד הפגיעה בכושר הה 

באשר לזכאות לקצבה. כדי להיות זכאי לקצבה על האדם להוכיח כי כושר עבודתו נפגע, ולכן המוטיבציה שלו 

לשוב לעבודה במשך תהליך התביעה נמוכה מאוד. אם האדם זכאי לשיקום תעסוקתי )ראו פירוט תנאי הזכאות 

ממועד הפנייה לצורך אבחון בטרם עליו להמתין כשלושה חודשים נוספים  182לעיל( ואם פנה לקבלת שיקום,

יוכל להתחיל בתהליך השיקום. פרק הזמן הממושך שבו ממתין התובע מקטין את סיכוייו לשוב לעבוד, שכן 

כאמור מיומנויות העבודה שלו נשחקות, הוא הולך ומתרחק ממקום עבודתו הקודם ותפיסתו העצמית כאדם 

 המסוגל לעבוד נפגעת. 

בוצת היעד בישראל, נבחן הזרם השנתי של תובעי קצבת נכות כללית )נאון ואחרים, כדי לאמוד את גודלה של ק

(. קבוצת היעד הוגדרה כאנשים שנשרו מעבודה במהלך השנה שקדמה למועד התביעה, לאחר רצף 2113

תעסוקתי של שנתיים לפחות. התנאי האחרון נקבע כדי להתמקד באנשים שלמעסיקיהם יש מחויבות גדולה 

 51,111-היה כ 2111-2114בשנים  , זרם התובעים הממוצע1בם לעבודה. כפי שניתן לראות בלוח יותר להשי

-כ –( מזרם התובעים השנתי 24%איש בשנה. כמחצית ) 13,111-איש בשנה, מתוכם נמצאו זכאים לקצבה כ

הווים מתוכם, המ 3,111-נכללים בקבוצת היעד. בממוצע, בכל שנה אושרה הקצבה לכ –איש בשנה  23,111

 ( מזרם הנכנסים למערך הקצבה בכל שנה.27%כמחצית )

איש בשנה שנשרו מעבודה, הגישו תביעה לקצבת הנכות הכללית אך לא  12,111-קבוצת היעד כוללת גם כ

נמצאו זכאים לה. אף שהם אינם מקבלים קצבת נכות, תהליך הגשת התביעה המפורט לעיל מרחיק אותם 

יהם לשוב לעבוד. ככל שאוכלוסייה זו מתבגרת, גוברים הסיכויים שמצבה משוק העבודה ומקטין את סיכוי

 יידרדר ושבבוא העת, אם לא תשתלב בעבודה, תזדקק אף היא לתמיכה מהמדינה. 

איש בשנה בממוצע( הם אנשים צעירים יחסית )עד  12,111-חשוב להדגיש כי יותר ממחצית מקבוצת היעד )כ

 (.4ל פרישה ובעלי אופק תעסוקתי משמעותי )ראו לוח (, כלומר עדיין רחוקים מגי51גיל 

 
: ממוצע שנתי של זרם התובעים קצבת נכות כללית )זכאים ושאינם זכאים( וקבוצת היעד 2לוח 

 (9101-9112להתערבות לשימור הרצף התעסוקתי* )
זרם התביעות השנתי   

 לקצבת נכות כללית

קבוצת היעד מתוך זרם 

 התביעות השנתי*

 יממוצע שנת

 23,144 23,312 סך הכל תביעות

 4,723 14,413 תביעות שאושרו )זכאים(

 12,323 31,243 תביעות שלא אושרו

 
 נשרו מעבודה בשנה שקדמה לתביעה, לאחר רצף תעסוקתי של שנה לפחות. *

 .2111-2114מקור הנתונים: עיבודים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי, 
 
 
 
 
 

                                                        
 

 .וםמשאר התובעים פונים בפועל לשיק %11-ו ת הנכות הכלליתמן הזכאים לקצב %21רק  182
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-9101גיל בקרב אוכלוסיית היעד*, מתוך תובעי קצבת נכות כללית בשנים  : התפלגות קבוצות2לוח 
 , בחלוקה לפי זכאות לקצבה )באחוזים(9112

 תובעי קצבת נכות כללית 

 אינם זכאים זכאים סה"כ 

N 002,292 22,202 20,202 

 011 011 011 סה"כ

    קבוצות גיל

33-14 92.2 23.1 27.1 

23-21 92.2 21.7 22.3 

53-51 22.2 32.1 32.7 

41+ 02.2 15.3 12.1 

 נשרו מעבודה בשנה שקדמה לתביעה, לאחר רצף תעסוקתי של שנה לפחות. *
 .2111-2114מקור הנתונים: עיבודים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי, 

 

 אילו צעדים ניתן לנקוט כדי לצמצם את שיעור הנשירה מעבודה בשל מחלה או נכות? 

מצביעים על הפוטנציאל הגלום בהן  OECDתכניות לשימור הרצף התעסוקתי במדינות מחקרים שבחנו 

להשבתם לעבודה של עובדים שכושר תעסוקתם נפגע ולצמצום זרם הנכנסים למערך קצבאות הנכות )ראו 

(. Van Sonsbeek & Gradus, 2011בהולנד: ו Adam, Bozio, & Emmerson, 2010למשל בבריטניה: 

 183ממדינה למדינה, אך כוללות לפחות חלק מהרכיבים האלה: התכניות שונות

  מתן אחריות רבה יותר למעסיק בפיקוח על מצבם הרפואי של עובדים שכושר עבודתם נפגע ובניהול חזרתם

המעסיקים נמצאים בעמדה טובה לשפוט איזו עבודה מסוגלים עובדיהם לבצע ואילו התאמות  לעבודה:

ניתן לחזק את מחויבותם להשבת עובדיהם לעבודה באמצעות סנקציות  נדרשות כדי לאפשר להם לעבוד.

או תמריצים כספיים. דוגמה לכך היא מערכת ביטוח הנכות, שבה המעסיקים משלמים פרמיות על פי 

 Experience-Rated)מספר המקרים שבהם עברו עובדים מן הארגון למערך קצבאות הנכות 

Premiums.)  חלקו של המעסיק במימון תקופות מחלה ממושכות של עובדיו דוגמאות נוספות הן הגדלת

או פיצוי מעסיקים על ירידה בתפוקת עובדיהם בעקבות פגיעה בכושר העבודה )למשל באמצעות 

  (.OECD, 2010) סובסידיות שכר(

  :קביעת נהלים ותהליכים ברורים באשר למתן אישורי מחלה והחמרת הפיקוח על היעדרות בשל ימי מחלה

ותיהם של רופאים מטפלים בדבר ּכושרו של האדם לעבוד ַמכתיבות את משך הזמן שבו הוא יהיה החלט

מנותק ממקום העבודה. פעמים רבות נוטים הרופאים המטפלים לבסס את החלטותיהם על דיווחים 

 ,2111OECDעצמיים של חולים ולהעניק להם תקופות מחלה ארוכות מהנדרש )בידרמן, לוי ושורצמן, 

ננקטו צעדים לשינוי מצב זה, ובהם הגדרת נהלים רפואיים ברורים  OECD-(. בחלק ממדינות ה ;2010

למשך ההיעדרות המומלץ במקרה של מחלות נפוצות והגדרת תהליכים אדמיניסטרטיביים ברורים יותר 

ים בחלק מהמדינות נעשו גם שינויים במדיניות הפיקוח על ימי מחלה. בשינוי (.OECD, 2010לרופאים )

                                                        
 

(. מדיניות למניעת 2013נאון ואחרים ) אור DCEO-ה שומם במדינותייעל לפירוט נוסף על רכיבים אלה ו 183
 נשירה מעבודה בשל מחלה או נכות.
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אלה כלולים הקמתם של גופים מיוחדים שתפקידם פיקוח על ימי מחלה ומתן תמריצים לארגונים בעבור 

 . (OECD, 2010;OECD, 2009התערבות מוקדמת )

  הרחבת הידע בתחום השיקום והעלאת המודעות בדבר חשיבות החזרה לעבודה בקרב רופאים, פקידים

לרופאים המטפלים אין בדרך כלל ידע ושר עבודתם נפגע: ונציגי עובדים, העומדים בקשר עם עובדים שכ

מספק בתחום השיקום ואין להם מודעות מספקת לחשיבות השבת המטופלים לעבודה. הדבר נכון גם 

באשר לבעלי תפקידים אחרים העומדים בקשר עם עובדים שכושר עבודתם נפגע, כמו פקידים ברשויות 

חשוב להרחיב את הידע ואת המודעות לנושאים אלה, כך שבעלי הרלוונטיות ונציגי ארגוני עובדים. לכן 

התפקידים המטפלים במי שכושר עבודתם נפגע יוכלו לסייע להחזירם לעבודה ולמנוע את הצטרפותם 

 (. OECD, 2010)למערך קצבאות הנכות 

  :הרפואי  במרבית המדינות, ובהן ישראל, השיקוםמתן שיקום תעסוקתי מוקדם בד בבד עם השיקום הרפואי

ידי מערכות אחרות, כמו המוסד לביטוח -ידי המערכת הרפואית, בעוד השיקום התעסוקתי ניתן על-ניתן על

לאומי ומשרד הרווחה. בעקבות זאת, שתי הגישות לשיקום נוטות להיות שונות לחלוטין; כמו כן השיקום 

בהשבת אנשים לעבודה,  התעסוקתי ניתן בדרך כלל בתום השיקום הרפואי. כדי לסייע באופן המיטבי

 ,OECD)מומלץ לקיים את התהליכים הללו בד בבד, במקרים שבהם הדבר מתאפשר מבחינה רפואית 

2010 .) 
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 . חשיבה מחודשת על הכשרה מקצועית בישראל01
לאחרונה עולה לדיון בישראל נושא ההכשרה המקצועית בכלל וההכשרה למבוגרים בפרט, כאמצעי ליצירת נתיב 

בות במשרות איכותיות אשר אינו מחייב לימודים אקדמיים. סעיף זה מציג את האתגרים העומדים בפני מערכת השתל

על  2112משנת  OECD-ההכשרה המקצועית בישראל כיום. חלקו הראשון של הסעיף מציג את ההמלצות בדוח ה

צועית בישראל לפי מסמך הכשרה מקצועית בישראל; חלקו השני מציג אתגרים נוספים של מערכת ההכשרה המק

 (, אשר הסתמך על דוח של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל. 2112של משרד הכלכלה בנושא )

 

( 9102על הכשרה מקצועית בישראל )אפריל  OECD-המלצות בדוח ה 01.0

 שרלוונטיות לפעילות תבת

 

 הרחבת מערכת ההכשרה המקצועית

את מערכת ההכשרה המקצועית האיכותית בישראל, בשיתוף עם היא להרחיב  OECD-המלצתו הכללית של ארגון ה

 המעסיקים ובגיבוי של חקיקה. הארגון מציין כמה סיבות להמלצה זו:

  ישנו מחסור בכוח אדם מיומן 

 מחסור זה צפוי לגדול בשנים הקרובות עם פרישת חלק מעולי ברית המועצות משוק העבודה 

  למדינות רבות בההשקעה בנושא בישראל היא נמוכה בהשוואה-OECD,  ובחלק מן התחומים היא אף נמצאת

 במגמת ירידה.

 

 (Work-based learning)הרחבת הלימודים המקצועיים במקום העבודה 

הארגון ממליץ להרחיב את מסגרות הלימודים המקצועיים אשר נערכים במקום העבודה. לימודים אלה עשויים 

או לימוד נרחב של מקצוע במקום ( On the Job Training)העבודה  להתבצע במודלים שונים, כגון הכשרה במקום

(. החניכות עשויה להתבצע בשילוב עם לימודים apprenticeshipהעבודה וקבלת תעודה מקצועית בסיום )חניכות, 

 . (dual systemבבית ספר מקצועי )

ות ניסיונית למבוגרים במטרה תבת והאגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה מפתחים כיום במשותף תכנית חניכ

 להרחיב את מערך תכניות החניכות הקיים בישראל.

 

 הגברת שיתוף הפעולה בין בעלי העניין השונים

ממליץ להקים גוף לאומי לייעוץ אסטרטגי בנושאי הכשרה מקצועית, אשר יכלול את בעלי העניין  OECD-ארגון ה

ים. זאת משום שהמערכת בישראל מפוצלת ונתונה תחת שליטת השונים: הממשלה, ארגוני המעסיקים ואיגודי העובד

 גופים שונים.

כיום אין בישראל מסגרת מובנית לשיתוף פעולה בין בעלי העניין האלו. מסגרת כזו עשויה להועיל במגוון פעילויות: 

 ם ועוד. פיתוח תכניות לימודים, שיתוף בתשתיות לימוד והוראה, התאמת תכניות לימודים בין גופים מקבילי
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 אתגרים נוספים  01.9

, ישנם אתגרים נוספים שניצבים בפני מערכת ההכשרה OECD-נוסף על האתגרים שצוינו למעלה כרקע להמלצות ה

(, 2112המקצועית בישראל, ורלוונטיים לתבת. סעיף זה מציין אתגרים אלו לפי מסמך של משרד הכלכלה בנושא )

 נט מכון ברוקדייל. אשר הסתמך על דוח של מאיירס ג'וי

 

 שוק העבודה התאמת ההכשרות לצורכי

כיום אין בישראל מערכת מובנית להתאמת ההכשרות המקצועיות לצורכי שוק העבודה. ישנם אמנם סקרי משרות 

ידי הלשכה המרכזית -ידי מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה וסקר שני נערך על-סקר אחד נערך על –פנויות 

ידי הלמ"ס; אך לא נעשה עיבוד שיטתי המספק מידע -ס(, וישנו מידע רלוונטי נוסף הנאסף עללסטטיסטיקה )למ"

 למקבלי ההחלטות לאורך זמן ובאופן שוטף. תבת מבצעת חשיבה על נושא זה בתקופה זו.

 

 הגברת הייעוץ וההכוונה המקצועית לבחירת הכשרה ולתכנון קריירה 

ן את המועמדים באופן שיטתי לאפיק ההכשרה המיטבי בעבורם לפי לא קיים בישראל מערך מסודר הבוחן ומכוו

מאפייניו האישיים של כל מועמד ולפי המצב בשוק העבודה. לכן לעתים אנשים רבים בוחרים ללמוד מקצועות ששוק 

 העבודה כבר רווי בהם ולעומת זאת לא לומדים מקצועות שבהם יש מחסור בעובדים.

ותפה בפיתוחם עושים מאמץ ליזום הכשרות לפי צורכי השוק ולכוון את הפונים מרכזי ההכוון התעסוקתי שתבת ש

למקצועות נדרשים. יש מקום להרחבה של מאמצים מן הסוג הזה ושילובם כבר לפני היציאה לשוק העבודה, למשל 

 בסוף לימודי התיכון או לקראת השחרור מן הצבא.

 

 פיתוח כוח ההוראה בתחום ההכשרה המקצועית 

המורים בתחום ההכשרה המקצועית ישנם היבטים בתחום המקצועי ובתחום הפדגוגי; שני ההיבטים  להכשרת

מחייבים הכשרה בסיסית מתאימה ועדכון על פני זמן, אולם אין בישראל מערך מובנה ומוסדר להכשרת מורים 

 בתחום הטכנולוגיה ולימודי המקצוע. לפיכך הכשרת המורים לעתים מוגבלת ולא מעודכנת.

  

 התאמת הכשרות לאנשים עם לקויות למידה ועם הפרעות קשב וריכוז

(, עוד אתגר עולה מסקר ארצי שערך 2112נוסף על אתגרים אלו, אשר צוינו, כאמור, במסמך של משרד הכלכלה )

ממצאי  על פי(. 2112נאון ועמיתים, בקרב צעירים בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים ) מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל

 הסקר, יש צורך בהכשרות לאנשים עם לקויות למידה ועם הפרעות קשב וריכוז:

מן הצעירים בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים הם בעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז,  11%-כ א

 וזוהי המוגבלות העיקרית שעליה דיווחו

 בקורס מקצועי בשנה הקרובה.מן האנשים עם המוגבלות ציינו שהם מעוניינים להשתתף  52%-כ ב

 

 סיכום 01.2

 ומדוח משרד הכלכלה עולות כמה המלצות שרלוונטיות לתבת: OECD-מהמלצות ה

  הרחבת מערכת ההכשרה המקצועית בישראל –באופן כללי 

 הרחבת הלימודים המקצועיים במקום העבודה (Work-based learning) 

 הגברת שיתוף הפעולה בין בעלי העניין השונים 



  ניתוח נתונים וסקירת מגמותמכון ברוקדייל                                                           -ג'וינט-מאיירס

241 

 תאמת ההכשרות לצורכי שוק העבודהה 

  הגברת הייעוץ וההכוונה המקצועית לבחירת הכשרה ולתכנון קריירה 

  פיתוח כוח ההוראה בתחום ההכשרה המקצועית 

 חלק מהמלצות אלו עולות בקנה אחד עם כמה מפעילויות תבת:

 ( פיתוח תכנית חניכותapprenticeshipיחד עם משרד הכלכלה ) 

 כי שוק העבודה במסגרת מרכזי ההכוון התעסוקתיהתאמת הכשרות לצור 

 שנתי -חשיבה שתבת עורכת בתקופה זו על הערכת הביקושים למקצועות שונים במשק במסגרת התכנון הרב

 של הארגון.
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 . מקורות00

 , קרן אברהם. מודל התערבות לקידום תעסוקת נשים ערביות. 2111עסבה, ח., אסמעיל, נ. וכנאענה, ב. -אבו
 

, קרן שלם, עבודה נתמכת ברצף שירותי התעסוקה מחקר הערכה. 2113י, י., רוזינר, א., פתאל, ל. והנלה, ב. אזרח
 פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחויות ברשויות מקומיות. 

    

ל עבודה בשוק החופשי או במפעל מוגן? עמדות עובדים במע"ש ובשוק החופשי ומעבידים ש. 2111אשורי, מ. 
 .http://www.abiliko.co.il – , מתוך האתר הישראלי לפיגור שכליאנשים עם פיגור שכלי

. הגורמים הקשורים לאישורי מחלה: מחקר מקרה בקרה של רשת המחקר 2111. בידרמן, א., לוי, ע. ושורצמן, פ
 . 422-421 (,01)022הרפואה, ברפואת משפחה )רמב"ם(. 

 
 . ירושלים: משרד הרווחה.2112. דוח הוועדה למלחמה בעוני

 
 .42-43: 44, מס' . ביטחון סוציאלי"מדיניות ההפעלה התעסוקתית: מבט בין ארצי משווה" . 2111דורון, א. 

 
 . מודל השירות בבאר שבע Striva-built-inמעגל החיים והתעסוקה . 2113זהר, ג. 

( לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה: הבחנה בין One-Stop-Shopשירות לתעסוקה )מרכזי . 2113זהר, ג. 
 . ירושלים: משרד התמ"ת. מודלים שונים בעולם

 
. ירושלים: התמדה וקידום בתכניות תעסוקה: מודלים וניסיון מהעולם: סקירת ספרות. 2111זוהר, ג. ומשיח, ר. 

 תבת.
 

מדיניות ציבורית: עיתון לחידושי יות תעסוקה: העצמה או החלשה?". בתוך: זלדין, א. וריף א. "רב תרבותיות בתכנ
 .13-14. עמ' 2113, 11. בית ספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל: מדיניות בישראל

 
 אלווין בידי המופעלת שכלי פיגור עם לאנשים נתמכת תעסוקה של תכנית הערכת. 2113מנדלר, ד. ונאון, ד'. 

 , המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות. מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייללים: , ירושירושלים
 

"רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה": הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות . 2112מנדלר, ד. וקינג, י. 
 . ירושלים: מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל.מקומיות עירוניות

 
BB02-4935-340A-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/057B75C6-: 2113משרד הכלכלה, מרץ 

95CF9F8A9EBA.htm  :14.5.12נדלה 
 

 .נכות או מחלה בשל ודהמדיניות למניעת נשירה מעב. 2113א. , שהם-א. ובן ,פינטו, ח., פורמן-ד., סופר, נאון
 לאומי. לביטוח והמוסד מאיירס ג'וינט מכון ברוקדיילמסמך פנימי. ירושלים: 

 
אוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מלא בשוק העבודה: גודלן, מאפייניהן . 2114צדיק, א. -נאון, ד., קינג, י. וולדה

 .14-231-יירס ג'וינט מכון ברוקדייל. דמ. ירושלים: מאותכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה
 

ממצאים ראשונים לגבי התכניות של תבת בשנות ההפעלה . 2114נאון, ד., קינג, י., פישמן, נ. ושטרוסברג, נ. 
 . מאיירס ג'וינט מכון ברוקדיילירושלים: הראשונות ומאפייני אוכלוסיות היעד הפוטנציאליות להמשך הפעילות, 

עלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: . ב2112שהם, א', הרן, ד', פריאור, ר' וגאליה, א'. -נ', בן נאון, ד', שטרוסברג,
 מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל(. ירושלים: 12-425-דו"ח מחקר )דמ .שכיחות באוכלוסייה, מאפיינים ומצב תעסוקה

 והמוסד לביטוח לאומי.
 

 :בעלי מוגבלות צעירים בישראל. 2112סיקרון, ל' וקונסטנטינוב, ו'. -סטרבצ'ינסקי, פ', ואזן-ד', הדר, י', כאהן נאון,
 .מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל. ירושלים: משאבים, חסמים וצרכים – השתלבות בתעסוקה

 
-. ירושלים: מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל. ד.מפיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה. 2112סלייטר, י. וקינג, י. 

12-422. 
 

. מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל: טרם סקירת ספרות בינלאומית לגבי ההשפעות של תכניות תעסוקהפישמן, נ. 
 פורסם.

http://www.abiliko.co.il/
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/057B75C6-340A-4935-BB02-95CF9F8A9EBA.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/057B75C6-340A-4935-BB02-95CF9F8A9EBA.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/057B75C6-340A-4935-BB02-95CF9F8A9EBA.htm
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, רמת גן: מפתח לתעסוקה: אבחון מיומנויות רכות לקידום תעסוקת צעירים. 2112ב.  ,קוליק, ל. ובינימין

 אילן. בר אוניברסיטת
 

התכנית.  שלום הערכת ושגב חורה – בנגב הבדווי קהילתי במגזר תעסוקה מרכז :מעברים. 2111קינג, י. ורענן, ר. 
 .מאיירס ג'וינט מכון ברוקדיילירושלים: 

 
 MA. תזת רווחה מעבודה: הערכת יעילותן של גישות שונות לשילוב חרדים במעגל העבודה. 2111רוב, ב'. 

 במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 

 סוקה באתר משרד הכלכלה:רשות מקדמת תע
05E57C9C02CB.htm-A87E-433B-F192-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/BC972391  

  14.5.12נדלה: 
 

ונשים, משתתפי  צעירים בקרב והקידום ההתמדה תמיד בתעסוקה? קידום או בעבודה שילוב. 2112שחר, א. 
במדיניות ציבורית, האוניברסיטה  MAתזת  שלוש תכניות תעסוקה של תבת: "אשת חיל", "סטרייב" ו"צופיה".

 העברית בירושלים.
 

. ירושלים: סוגלות תעסוקתית ועידוד תעסוקה: השלכות למציאות ישראלית. מ2117תמיר, י. ונוימן, ז. 
 ה העברית, בית ספר לעבודה סוציאלית.האוניברסיט
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 . נספחים09

 האוכלוסייה הערבית 09.0

 מאפיינים של האוכלוסייה הערבית שאינה בכוח העבודה*, בקבוצות גיל, השכלה ומגדר : 0לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
N 306,300 106,500 79,600 65,900 54,300 

11-1 21 33 41 72 73 
 4 3 14 23 02 ללא תעודת בגרות 12
 4 11 15 21 02 עם בגרות 12

+13 00 14 4 4 4 
      גברים

N 72,900 23,100 14,400 16,400 19,000 
11-1 29 24 44 43 71 

 4 11 17 25 02 ללא תעודת בגרות 12
 7 4 4 13 2 עם בגרות 12

+13 02 14 7 12 12 
      נשים

N 233,400 83,400 65,200 49,500 35,300 
11-1 22 37 41 75 42 

 4 4 14 22 02 ללא תעודת בגרות 12
 5 11 14 22 02 עם בגרות 12

+13 01 17 4 4 4 
 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 

 לסקר בגלל שירות בצבא או לימודים חודשים בשנה שקדמה 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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: מחפשי עבודה, מעוניינים בעבודה מתאימה, עובדים במשרה חלקית, האוכלוסייה הערבית, 9לוח 
 בקבוצות גיל ומגדר

 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
 1,600 4,300 6,100 10,400 22,400 סה"כ מחפשים עבודה

 18 27 29 37 32 פחות חודשים או 4מחפשים 
 82 73 71 63 68 חודשים 4מחפשים מעל 

 212,211 117,311 41,311 44,111 52,411 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 21,211 21,211 4,711 4,311 2,711 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 3 11 11 13 02 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 36,500 19,600 9,900 5,400 1,700 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 50 56 62 61 60 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 21 17 10 2 7 מחלה/ נכות
 4 0 0 0 0 פנסיה/ פרישה

 6 19 21 15 17 עקרת בית
 0 0 3 19 11 לימודים

 16 7 3 2 3 לא מעוניין
 2 1 1 1 1 אחר/ לא ידוע

      גברים
 1,500 3,000 4,200 6,800 15,500 ם עבודהסה"כ מחפשי

 18 33 30 38 33 חודשים או פחות 4מחפשים 
 82 67 70 62 67 חודשים 4מחפשים מעל 

 22,211 23,211 12,211 14,511 13,211 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 91,211 4,411 3,411 2,211 2,111 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 21 27 24 37 92 אימה )%(מעוניינים בעבודה מת
 11,600 6,000 2,500 2,000 1,000 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 52 59 63 51 55 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 31 37 33 6 19 מחלה/ נכות
 3 1 0 0 0 פנסיה/ פרישה

 0 0 0 2 1 עקרת בית
 0 0 1 37 20 לימודים

 14 2 1 2 3 לא מעוניין
 0 0 1 2 1 אחר/ לא ידוע

      נשים
 100 1,300 1,900 3,600 6,900 סה"כ מחפשים עבודה

 0 14 28 35 29 חודשים או פחות 4מחפשים 
 100 86 72 65 71 חודשים 4מחפשים מעל 

 922,211 42,511 45,411 23,411 35,311 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 02,211 11,311 5,111 2,211 411 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 2 5 4 12 2 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 24,900 13,600 7,300 3,300 700 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 48 54 62 65 62 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 8 4 2 0 2 מחלה/ נכות
 6 0 0 0 0 פנסיה/ פרישה

 15 30 29 21 24 עקרת בית
 0 1 4 11 7 לימודים

 20 10 3 1 3 לא מעוניין
 5 2 0 0 1 אחר/ לא ידוע

חודשים  11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 
 בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא או למדו
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 חרדים 09.9

 שאינם בכוח העבודה*, בקבוצות גיל, השכלה ומגדר : מאפיינים של חרדים2לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
N 105,600 58,200 18,800 15,600 13,100 

11-1 2 4 4 11 22 
 13 14 14 3 09 ללא תעודת בגרות 12
 7 2 7 5 2 עם בגרות 12

+13 22 73 71 71 54 
      גברים

N 68,300 42,800 10,900 8,600 6,000 
11-1 2 7 5 4 13 

 3 12 11 4 2 ללא תעודת בגרות 12
 7 2 3 5 2 עם בגרות 12

+13 20 43 43 73 72 
      נשים

N 37,300 15,400 7,900 7,000 7,000 
11-1 09 2 4 15 31 

 17 21 24 13 90 ללא תעודת בגרות 12
 7 5 12 7 2 עם בגרות 12

+13 21 71 51 41 27 
 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 

 חודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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 : מחפשי עבודה, מעוניינים בעבודה מתאימה, עובדים במשרה חלקית, חרדים, בקבוצות גיל ומגדר2לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
 1,000 2,300 2,000 6,300 11,600 סה"כ מחפשים עבודה

 50 54 62 74 66 חודשים או פחות 4מחפשים 
 50 46 38 26 34 חודשים 4מחפשים מעל 

 012,211 53,211 13,311 15,311 13,211 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 2,211 3,111 1,111 1,511 411 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 4 3 5 5 2 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 34,200 18,200 5,700 6,500 3,800 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 14 22 13 22 20 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 10 4 7 1 4 מחלה/ נכות
 14 2 0 0 2 פנסיה/ פרישה

 7 33 43 38 34 עקרת בית
 13 15 24 25 21 לימודים

 37 19 9 11 15 לא מעוניין
 6 5 5 2 4 אחר/ לא ידוע

      גברים
 500 1,300 800 3,000 5,600 סה"כ מחפשים עבודה

 53 52 70 76 67 חודשים או פחות 4מחפשים 
 47 48 30 24 33 חודשים 4מחפשים מעל 

 22,211 23,511 11,111 4,711 4,211 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 9,211 1,111 211 711 311 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 5 4 3 2 2 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 9,500 4,500 2,100 1,500 1,300 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 13 20 11 14 14 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 19 6 13 3 8 מחלה/ נכות
 12 0 0 0 2 פנסיה/ פרישה

 2 1 2 0 1 עקרת בית
 38 54 64 72 63 לימודים

 5 13 6 9 8 לא מעוניין
 10 5 4 2 4 אחר/ לא ידוע

      נשים
 500 1,000 1,200 3,300 6,000 סה"כ מחפשים עבודה

 47 56 57 72 64 חודשים או פחות 4מחפשים 
 53 44 43 28 36 חודשים 4מחפשים מעל 

 22,211 15,411 4,211 7,211 7,211 (N)סה"כ לא בכוח העבודה* 
 2,211 2,111 411 411 511 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 7 11 4 12 01 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 24,700 13,700 3,600 5,000 2,500 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 14 23 13 25 22 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 5 3 3 1 2 מחלה/ נכות
 15 3 0 0 2 פנסיה/ פרישה

 9 42 67 50 47 עקרת בית
 0 3 1 9 6 לימודים

 53 21 11 12 18 לא מעוניין
 4 5 6 2 4 אחר/ לא ידוע

חודשים  11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 
 סקר בגלל שירות בצבא או למדובשנה שקדמה ל
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 אנשים עם מוגבלות 09.2

 : מאפיינים של אנשים עם מוגבלות שאינם בכוח העבודה*, בקבוצות גיל, השכלה ומגדר 2לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
N 312,400 43,900 49,500 81,700 137,300 

 42 52 46 21 42 לא למדו או לא קיבלו תעודה
 18 21 18 32 21 סיום תיכון ללא בגרות

 10 10 11 35 14 תעודת בגרות
 30 16 25 12 23 תיכונית-תעודה על

      מפריע
      גברים

N 127,800 26,800 18,800 28,700 53,400 
 41 73 53 29 47 לא למדו או לא קיבלו תעודה

 19 17 16 34 21 סיום תיכון ללא בגרות
 10 - 6 37 13 ת בגרותתעוד

 30 10 24 - 19 תיכונית-תעודה על
      מפריע

      נשים
N 184,600 17,200 30,600 52,900 83,900 

 42 41 41 9 39 לא למדו או לא קיבלו תעודה
 18 23 19 28 20 סיום תיכון ללא בגרות

 11 16 14 33 15 תעודת בגרות
 30 19 26 30 26 תיכונית-תעודה על

      פריעמ
 2111 מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר החברתי
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 : מחפשי עבודה, אנשים עם מוגבלות, בקבוצות גיל ומגדר2לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
 6,800 8,500 4,100 11,300 30,700 סה"כ מחפשים עבודה

 27 12 0 37 23 חודשים או פחות 3מחפשים 
 73 88 100 63 77 חודשים 3מחפשים מעל 

 312,400 43900 49500 81700 137300 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 75,500 7100 16700 17900 33900 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 25 22 34 16 24 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 90,200 22,700 22,500 19,600 25,400 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 7 7 8 19 10 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 פחות עובדים כלל בדרך זו בעבודה
 7 14 6 2 7 בשבוע שעות משלושים וחמש

 42 33 27 13 29 מחלה/ נכות
 8 4 0 0 3 פנסיה/ פרישה

 או משפחה בבן בילדים, מטפלת מטפל/
 3 14 14 10 10 שלך במשק הבית

 0 3 0 40 11 לימודים
 25 19 37 15 25 לא מעוניין

 5 6 5 0 4 אחר/ לא ידוע
      גברים

 2,800 7,100 1,900 7,700 19,600 סה"כ מחפשים עבודה
 0 10 0 34 17 חודשים או פחות 3מחפשים 

 100 90 100 66 83 חודשים 3מחפשים מעל 
 127,800 26800 18800 28700 53400 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )

 32,700 3300 6600 3100 19700 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )
 37 11 35 12 26 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(

 32,700 9,500 8,500 6,600 8,100 (Nעובדים במשרה חלקית )
      סיבות למשרה חלקית

 6 9 0 15 8 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו
 פחות עובדים לכל בדרך זו בעבודה

 5 10 9 5 7 בשבוע שעות משלושים וחמש
 48 59 51 22 43 מחלה/ נכות

 7 10 0 0 4 פנסיה/ פרישה
 או משפחה בבן בילדים, מטפלת מטפל/

 0 0 7 0 2 שלך במשק הבית
 0 0 0 36 11 לימודים

 28 0 33 21 22 לא מעוניין
 0 11 0 0 2 אחר/ לא ידוע

      נשים
 4,000 1,400 2,200 3,500 11,200 בודהסה"כ מחפשים ע

 45 25 0 44 33 חודשים או פחות 3מחפשים 
 55 75 100 56 67 חודשים 3מחפשים מעל 

 184,600 17200 30600 52900 83900 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 42,800 3700 10100 14800 14200 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 17 28 33 22 23 (מעוניינים בעבודה מתאימה )%
 57,500 13,200 14,000 13,000 17,400 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 7 6 12 22 12 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 פחות עובדים כלל בדרך זו בעבודה
 8 16 4 0 7 בשבוע שעות משלושים וחמש

 40 20 12 6 21 מחלה/ נכות
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 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

 9 0 0 0 3 פנסיה/ פרישה
 או משפחה בבן בילדים, מטפלת מטפל/

 4 21 19 17 15 שלך במשק הבית
 0 4 0 43 11 לימודים

 24 29 40 11 26 לא מעוניין
 8 4 8 0 5 אחר/ לא ידוע

 2111 מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר החברתי
 ל שירות בצבא או למדוחודשים בשנה שקדמה לסקר בגל 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ

 

 יוצאי אתיופיה 09.2
 

 : מאפיינים של יוצאי אתיופיה שאינם בכוח העבודה*, בקבוצות גיל, השכלה ומגדר2לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
N 9,800 2,900 1,800 2,200 2,800 

11-1 22 42 31 47 37 
 1 3 4 25 00 ללא תעודת בגרות 12
 1 2 1 5 9 עם בגרות 12

+13 2 5 1 2 3 
      גברים

N 2,700 1,000 300 500 1,000 
11-1 22 23 42 41 111 

 1 12 11 21 02 ללא תעודת בגרות 12
 1 1 1 7 9 עם בגרות 12

+13 2 3 5 4 1 
      נשים

N 7,100 2,000 1,500 1,700 1,900 
11-1 22 72 32 43 35 

 1 7 4 14 2 ללא תעודת בגרות 12
 1 3 1 5 9 עם בגרות 12

+13 9 3 1 1 5 
 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 

 חודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא או לימודים 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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ה חלקית, יוצאי אתיופיה, בקבוצות : מחפשי עבודה, מעוניינים בעבודה מתאימה, עובדים במשר2לוח 
 גיל ומגדר

 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
 200 200 200 2,200 2,800 סה"כ מחפשים עבודה

 31 33 78 77 71 חודשים או פחות 4מחפשים 
 69 67 22 23 29 חודשים 4מחפשים מעל 

 2,211 3,111 1,411 2,211 2,411 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 211 211 111 211 211 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 7 3 2 12 2 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 6,400 2,700 1,300 1,800 600 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 13 27 36 30 29 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 16 24 14 5 13 מחלה/ נכות
 22 5 2 0 4 הפנסיה/ פריש

 25 29 40 37 34 עקרת בית
 0 0 0 21 9 לימודים

 18 11 8 3 8 לא מעוניין
 6 4 0 5 4 אחר/ לא ידוע

      גברים
 200 200 - 1,300 1,600 סה"כ מחפשים עבודה

 18 37 0 82 72 חודשים או פחות 4מחפשים 
 82 63 0 18 28 חודשים 4מחפשים מעל 

 9,211 1,111 311 511 1,111 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 211 111 - 111 111 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 4 12 1 12 01 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 700 400 100 100 100 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 0 56 54 46 44 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 0 21 46 10 16 מחלה/ נכות
 39 0 0 0 4 פנסיה/ פרישה

 61 0 0 0 6 עקרת בית
 0 0 0 29 17 לימודים

 0 0 0 0 0 לא מעוניין
 0 23 0 15 13 אחר/ לא ידוע

      נשים
 100 - 200 1,000 1,200 סה"כ מחפשים עבודה

 55 0 78 70 69 חודשים או פחות 4מחפשים 
 45 100 22 30 31 חודשים 4מחפשים מעל 
 2,011 2,111 1,511 1,711 1,311 (Nהעבודה* ) סה"כ לא בכוח

 211 211 111 111 111 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )
 4 7 5 12 2 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(

 5,800 2,400 1,200 1,700 500 (Nעובדים במשרה חלקית )
      סיבות למשרה חלקית

 15 25 35 27 27 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו
 18 25 12 4 13 ה/ נכותמחל

 20 6 2 0 4 פנסיה/ פרישה
 21 31 42 43 37 עקרת בית

 0 0 0 19 8 לימודים
 20 11 9 4 8 לא מעוניין

 7 3 0 3 3 אחר/ לא ידוע
 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 

 לסקר בגלל שירות בצבא או למדוחודשים בשנה שקדמה  11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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 עולים*  09.2

 : מאפיינים של עולים אחרים שאינם בכוח העבודה**, בקבוצות גיל, השכלה ומגדר2לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
N 81,400 18,900 13,900 13,400 35,100 

11-1 02 13 13 15 11 
 4 4 12 13 00 ללא תעודת בגרות 12
 14 21 13 21 02 עם בגרות 12

+13 22 24 51 57 47 
      גברים

N 25,600 5,100 4,600 5,700 10,100 
11-1 02 14 25 22 12 

 4 4 15 25 02 ללא תעודת בגרות 12
 12 21 21 27 02 עם בגרות 12

+13 21 32 33 24 42 
      נשים

N 55,800 13,800 9,300 7,700 25,100 
11-1 00 12 14 3 3 

 5 3 11 17 01 ללא תעודת בגרות 12
 17 13 14 17 02 עם בגרות 12

+13 29 55 54 43 44 
 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 

 * לא כולל יוצאי אתיופיה
 או לימודיםחודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא  11-** לא כולל מי שעבדו פחות מ
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: מחפשי עבודה, מעוניינים בעבודה מתאימה, עובדים במשרה חלקית, עולים אחרים, בקבוצות 01לוח 
 גיל ומגדר

 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 כ"סה 

      כ"סה
 3,700 4,700 6,700 11,300 26,400 סה"כ מחפשים עבודה

 51 64 70 84 72 חודשים או פחות 4מחפשים 
 49 36 30 16 28 חודשים 4ם מעל מחפשי

 22,211 13,311 12,511 12,211 34,411 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 00,211 2,111 2,411 2,211 2,411 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 7 15 13 21 02 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 70,600 25,100 14,200 13,200 18,100 (Nעובדים במשרה חלקית )

      בות למשרה חלקיתסי
 24 37 30 20 26 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 25 23 10 4 14 מחלה/ נכות
 30 2 0 0 8 פנסיה/ פרישה

 6 12 37 20 18 עקרת בית
 0 1 5 46 18 לימודים

 12 20 14 8 12 לא מעוניין
 3 5 4 2 3 אחר/ לא ידוע

      גברים
 2,200 2,400 3,900 5,100 13,600 סה"כ מחפשים עבודה

 47 65 67 82 69 חודשים או פחות 4מחפשים 
 53 35 33 18 31 חודשים 4מחפשים מעל 

 92,211 5,211 2,311 4,111 11,211 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 2,211 1,211 411 711 1,111 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 11 12 13 24 02 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 13,100 6,100 2,100 1,700 3,200 (Nם במשרה חלקית )עובדי

      סיבות למשרה חלקית
 23 39 42 14 24 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 39 46 28 7 23 מחלה/ נכות
 25 0 0 0 6 פנסיה/ פרישה

 3 2 1 0 1 עקרת בית
 0 2 15 69 35 לימודים

 4 4 7 5 5 לא מעוניין
 6 7 7 4 5 אחר/ לא ידוע

      נשים
 1,500 2,300 2,800 6,200 12,800 סה"כ מחפשים עבודה

 56 63 74 85 75 חודשים או פחות 4מחפשים 
 44 37 26 15 25 חודשים 4מחפשים מעל 

 22,011 12,111 3,411 4,211 24,211 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 2,211 2,411 2,111 1,211 1,411 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 4 14 22 13 02 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 57,500 19,000 12,100 11,500 15,000 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 24 37 28 22 27 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 22 20 6 3 12 מחלה/ נכות
 31 3 0 0 9 פנסיה/ פרישה

 6 13 44 26 22 עקרת בית
 0 1 3 39 14 לימודים

 13 22 15 8 14 לא מעוניין
 2 4 4 2 3 אחר/ לא ידוע

 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 
 חודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא או למדו 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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 מבוגרים 09.2
 

 ינם בכוח העבודה*, בקבוצות גיל, השכלה ומגדרשא 22-22: מאפיינים של מבוגרים 00לוח 
 גיל  
 72-45 42-55 52-25 סה"כ 

     הכל-סך
N 726,500 160,200 253,900 312,400 

11-1 42 47 40 41 
 14 15 17 15 ללא תעודת בגרות 12
 8 10 10 9 עם בגרות 12

+13 34 26 36 36 
     גברים

N 266,900 53,900 88,000 125,000 
11-1 40 43 40 39 

 16 16 17 16 ללא תעודת בגרות 12
 7 9 9 8 עם בגרות 12

+13 35 32 34 37 
     נשים

N 459,600 106,300 165,800 187,400 
11-1 43 49 40 43 

 12 14 17 14 ללא תעודת בגרות 12
 9 10 11 10 עם בגרות 12

+13 33 23 36 36 
 2111/11מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט 

 חודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא או לימודים 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
 

  



  ניתוח נתונים וסקירת מגמותמכון ברוקדייל                                                           -ג'וינט-מאיירס

274 

, 22-22: מחפשי עבודה, מעוניינים בעבודה מתאימה, עובדים במשרה חלקית, מבוגרים 09לוח 
 בקבוצות גיל ומגדר

 גיל  
 72-45 42-55 52-25 סה"כ 

     הכל-סך
 2,300 19,200 29,100 50,600 סה"כ מחשפים עבודה

 51 46 50 49 חודשים או פחות 4מחפשים 
 49 54 50 51 חודשים 4מחפשים מעל 

 737,800 162,500 257,400 317,900 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 47,200 19,700 20,400 7,100 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 2 8 12 6 מה )%(מעוניינים בעבודה מתאי
 172,100 72,800 72,700 26,600 (Nעובדים במשרה חלקית )

     סיבות למשרה חלקית
 7 19 30 22 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 10 19 16 16 מחלה/ נכות
 67 24 3 22 פנסיה/ פרישה

 2 7 17 10 עקרת בית
 0 1 3 2 לימודים

 12 27 25 24 לא מעוניין
 2 4 6 4 אחר/ לא ידוע

     גברים
 1,600 11,400 15,400 28,400 סה"כ מחשפים עבודה

 45 40 48 44 חודשים או פחות 4מחפשים 
 55 60 52 56 חודשים 4מחפשים מעל 

 270,900 54,900 89,300 126,800 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 24,600 9,300 11,400 3,800 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 3 13 17 9 בעבודה מתאימה )%( מעוניינים
     

 39,400 12,100 15,400 11,900 (N) עובדים במשרה חלקית
     סיבות למשרה חלקית

 6 18 35 20 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו
 12 31 35 27 מחלה/ נכות

 71 29 4 34 פנסיה/ פרישה
 0 1 2 1 עקרת בית

 1 4 9 5 לימודים
 7 11 8 9 לא מעוניין

 2 4 7 4 אחר/ לא ידוע
     נשים

 800 7,800 13,600 22,100 סה"כ מחשפים עבודה
 62 55 53 54 חודשים או פחות 4מחפשים 

 38 45 47 46 חודשים 4מחפשים מעל 
 466,900 107,600 168,100 191,200 (N* )סה"כ לא בכוח העבודה

 22,700 10,400 9,000 3,200 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )
 2 5 10 5 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(

 132,700 60,700 57,300 14,800 (Nעובדים במשרה חלקית )
     סיבות למשרה חלקית

 7 20 29 23 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו
 9 15 12 13 מחלה/ נכות

 64 22 3 18 פנסיה/ פרישה
 3 8 20 13 עקרת בית

 0 0 2 1 לימודים
 15 31 28 28 לא מעוניין

 2 4 5 5 אחר/ לא ידוע
 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 

 חודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא או למדו 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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 יהודים ותיקים לא חרדים 09.2

 ח העבודה*, בקבוצות גיל, השכלה ומגדר: מאפיינים של יהודים ותיקים לא חרדים, אינם בכו02לוח 
 גיל  
 42-55 52-25 22-35 32-22 סה"כ 

      סה"כ
N 323,600 62,100 49,900 63,100 148,500 

11-1 92 17 22 33 33 
 21 24 27 21 92 ללא תעודת בגרות 12
 11 11 12 25 02 עם בגרות 12

+13 22 34 37 24 37 
      גברים

N 117,200 26,400 16,200 22,700 51,900 
11-1 22 27 22 21 34 

 22 24 22 21 92 ללא תעודת בגרות 12
 3 3 3 27 02 עם בגרות 12

+13 92 25 27 22 32 
      נשים

N 206,500 35,700 33,700 40,400 96,600 
11-1 92 11 15 23 32 

 13 23 31 22 92 ללא תעודת בגרות 12
 11 11 12 22 02 עם בגרות 12

+13 22 22 22 31 33 
 2111/11מקור: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, 

 חודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא או לימודים 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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: מחפשי עבודה, מעוניינים בעבודה מתאימה, עובדים במשרה חלקית, יהודים ותיקים לא 02לוח 
 רדים, בקבוצות גיל ומגדרח

 גיל  
 22-22 22-22 22-22 22-99 סה"כ 

      סה"כ
 13,800 18,800 21,200 49,800 103,600 מחפשים עבודה

 48 52 70 77 67 חודשים או פחות 4מחפשים 
 52 48 30 23 33 חודשים 4מחפשים מעל 

 292,211 42,311 51,411 42,111 151,111 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 29,111 11,211 3,411 3,111 12,111 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 4 12 13 14 02 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 260,800 117,300 49,000 46,000 48,500 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 17 27 19 16 19 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 17 15 10 3 9 מחלה/ נכות
 22 3 0 0 5 פנסיה/ פרישה

 7 16 43 12 18 עקרת בית
 0 2 6 57 27 לימודים

 32 30 19 8 18 לא מעוניין
 5 7 4 4 4 אחר/ לא ידוע

      גברים
 7,800 9,300 10,500 26,900 54,500 סה"כ מחפשים עבודה

 42 47 68 75 64 חודשים או פחות 4מחפשים 
 58 53 32 25 36 חודשים 4מחפשים מעל 

 002,111 24,711 14,711 23,111 52,211 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 02,211 5,111 3,211 3,311 5,311 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 11 12 13 13 02 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 66,600 42,100 7,800 6,800 9,900 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 14 30 29 17 19 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 31 39 31 5 15 מחלה/ נכות
 36 7 0 0 6 פנסיה/ פרישה

 0 2 6 0 1 עקרת בית
 1 4 14 69 46 לימודים

 15 9 14 5 8 לא מעוניין
 4 9 4 4 4 אחר/ לא ידוע

      נשים
 6,100 9,600 10,600 22,900 49,100 סה"כ מחפשים עבודה

 56 56 72 79 70 חודשים או פחות 4ם מחפשי
 44 44 28 21 30 חודשים 4מחפשים מעל 

 912,211 34,111 32,111 21,111 37,411 (Nסה"כ לא בכוח העבודה* )
 92,211 4,311 4,211 5,711 4,211 (Nמעוניינים בעבודה מתאימה )

 4 12 13 14 09 מעוניינים בעבודה מתאימה )%(
 194,200 75,200 41,200 39,200 38,600 (Nעובדים במשרה חלקית )

      סיבות למשרה חלקית
 18 26 16 16 19 חיפשו עבודה מלאה אך לא מצאו

 13 11 5 2 7 מחלה/ נכות
 19 3 0 0 4 פנסיה/ פרישה

 8 18 50 19 23 עקרת בית
 0 2 4 50 21 לימודים

 36 34 20 10 22 לא מעוניין
 5 6 4 4 5 אחר/ לא ידוע

 2111/11ר: עיבוד של של מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל לסקר כוח אדם, מקו
 חודשים בשנה שקדמה לסקר בגלל שירות בצבא או למדו 11-* לא כולל מי שעבדו פחות מ
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 : בחינת מעורבות תבת בפעולות לקידום תעסוקת בני נוער0נספח 
 

 רקע כללי

תפים במסגרת תהליך התכנון האסטרטגי של תבת, הועלה הנושא של התערבות בקרב במהלך הדיונים עם שו

ידי גורמים רבים, כיעד אסטרטגי שתבת צריכה להעמיד לקראת השנים הבאות. התפיסה העומדת -בני נוער על

 מאחורי הקריאה להרחיב את פעילות תבת ולפעול בקרב בני נוער מניחה כי התערבות בגיל זה תהווה פעילות

 מניעתית להיעדרותם משוק העבודה בגיל הבגרות. 

לאור התנסות של תבת לאורך השנים בקרב אוכלוסייה צעירה המודרת משוק העבודה, עלתה החשיבות של 

הכנה לחיי העבודה בקרב בני נוער בשלב שבו מגבשים תפיסה על עולם התעסוקה. התערבות זו תמנע את 

 חה להשתלב בשוק התעסוקה בצורה מיטבית.הגידול בהיקף הצעירים אשר אינם מצלי

בספרות המקצועית מוגדרים בני נוער כאנשים מגיל התיכון ועד לאמצע שנות העשרים לחייהם. בישראל, עקב 

 השירות הצבאי, קיימת הפרדה מבנית בין מערכות החינוך הנותנות מענה לבני נוער לבין מערכות לבוגרים. 

 

 אוכלוסיית יעד פוטנציאלית 

לפני הנתונים של השנתון הסטטיסטי ירה ראשונית של היקף אוכלוסיית היעד הפוטנציאלית, נמצא כי מסק

תלמידים למדו  20,100תלמידים בכתה י"ב בחינוך העברי והערבי.  010,222היו  9100"ילדים בישראל", בשנת 

מוסלמי, נוצרי ודרוזי(. בשנת למדו בחינוך הערבי ) 91,222בחינוך החרדי, ועוד  02,202בחינוך העברי, מתוכם 

נתונים של המועצה הפי -עלתלמידים בבתי ספר בפיקוח משרד הכלכלה.  02,222למדו  9100-09הלימודים 

 02,111; כלומר,מעל 09.2%-אחוז הילדים עם מוגבלות כלשהי מכלל ילדי ישראל נאמד ב ,הלאומית לשלום הילד

 פורמאליות. בני נוער עם מוגבלות מסיימים מסגרות לימודים

כוללנית הולכת ומתעצמת בקרב הגורמים המקצועיים; הן ג'וינט ישראל הן -גישת ההתערבות המשפחתית

משרד הרווחה מדגישים את החשיבות של התערבויות המעמידות את המשפחה במרכז העשייה, במטרה 

המשפחה. מגמה  לספק מענה למסגרת המשפחתית באופן כוללני תוך התייחסות לצרכים של כל פרט בתוך

ממדית לסוגיות מורכבות כמו חילוץ ממעגל העוני והמצוקה, שהיא המטרה של כלל -זו מאפשרת התייחסות רב

 פעילות תבת.

סוגיה זו מלווה את תבת מאז הקמתה, כאשר התקבלה החלטה להקים תחום המיועד לתת מענה לאוכלוסייה 

בודה. בהמשך למסקנות שעלו מדיונים עם צעירים אשר לא משתתפים בשוק הע 221,111-גדולה של כ

שנתי של תבת, הוקם צוות עבודה במטרה להעמיק בהבנת הבעיה -שותפים במסגרת תהליך התכנון הרב

ולאמוד את היקפה, לבחון את המענים הקיימים מבית במסגרת אשלים ומחוץ בקרב שותפי תבת, ולבחון אם 

פיתוח תכניות בעבור בני נוער. עבודת הצוות כללה כמה יש מקום בעת הזו להציע להרחיב את פעילות תבת ל

וינט מכון ברוקדייל 'נציגת מאיירס ג 184מפגשים, ובכלל זה סקירת פעילות אשלים בתחום ודיון עם נציגיהם.

 השתתפה גם היא בדיון. מסמך זה מסכם את עבודת הצוות ואת המלצותיו.

 

 

                                                        
 

 .2מיפוי תכניות אשלים ושותפים בתחום התעסוקה מופיע בלוח  184 
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 על מה ולמה? –תעסוקה לנוער 

   185בכניסה לעולם העבודה העתידי Z-ה הסכנות האורבות לדור

בשנים האחרונות בארה"ב ובאירופה ישנה ביקורת הולכת וגוברת כלפי מערכת החינוך, שאינה מכינה את 

התלמידים לשוק העבודה הדינמי והמשתנה. בשוק העבודה מתרחשות כמה מגמות שעשויות לסכן את יכולתו 

 של הנוער להשתלב בו:

 מעבר מתעשייה לכלכלת שירותים  –בלתי מקצועיים היעדר משרות מתאימות ל 

  מיומנויות גנריות, כגון תודעת שירות, שימוש במחשב,  –אי התאמה בין כישורים לצורכי המעסיקים

 קריאה וכתיבה. 

 

 עליו ולעצב אותו  להשפיע הזדמנות ויש העבודה, לשוק הגיע לא שעוד דור הוא Z-ה דור

 הידע ומתוך, תעסוקתי לשינוי הנוגע בכל ועם מבוגרים צעירים עם עבודהשל תבת ב שנים רבת התנסות מתוך

 בין הלימה קיימת כי ידוע, חברתי -הסוציולוגי בהיבט הן הפסיכולוגי בהיבט הן, זה בתחום והמחקרי התיאורטי

לתוך הדימוי העצמי,  ת. התפתחות השאיפות התעסוקתיות מופנמהעצמית לבין התפיסה התעסוקתית הבחירה

  186.בשלבי התפתחות מוקדמיםך תהליכי סוציאליזציה דר

 הילדות בשלבי כבר מתרחשיםאפשרויות ותפיסות באשר לתעסוקה  ובהרחבתבבחירות תעסוקתיות  העיסוק

מה שעשוי להתפתח בגיל הבגרות, הן ברמה של שאיפות תעסוקתיות על וקיימת השפעה משמעותית  והנעורים,

 .עצמית ותפיסה מקצועיהן ברמה של דימוי 

 חשיפה דרך ,הבחירה התעסוקתית הרחבת אפשרויותמשמעותי בעבודה עם נוער היא ה מכאן כי האתגר

 לצד ובכישורים בנטיות, ברצונות, בשאיפות התבוננות תוך, העבודה ועולם עיסוק תחומי עם רחבה והיכרות

רווח בבעולם העבודה ו תפיסות הקשורות להשתלבותבעמדות ובהתבוננות  והמגבלות מחד, ומאידך החסמים

 . בכך וןהטמ

 עולם עם התעסוקתיות שלהם השאיפות של ההתהוות ביכבר בשל בני נוערלהפגיש חשוב האמור,  כל מתוך

 ; זאת במטרה להרחיב אתמימוש כישורים ונטיות לצד ולהגשמה לסיפוק מקום בו שיש, חיובי כגורם התעסוקה

 ת.ור כל אחד ואחהאפשרויות הקיימות בעולם העבודה בעב יריעת

בעולם המערבי ישנה מגמה הולכת וגוברת של הצורך לחזק את הממשק בין לימודים במסגרות של מערכת 

-החינוך לעולם העבודה, במטרה לסייע לצעירים להשתלב בצורה מיטבית בתעסוקה. בסקירת ספרות בין

ה מאפיינים המהווים גורמי הצלחה נמצא כי ניתן להצביע על כמ 187וינט מכון ברוקדייל,'לאומית של מאיירס ג

 של תכניות המיועדות להכין בני נוער וצעירים לעולם התעסוקה:

  הפעלה של כמה מרכיבים מקבילים בתחום הלמידה, העבודה והטיפול –כוללניות 

 התייחסות פרטנית לכל משתתף, כולל ליווי לאורך זמן 

 העצמת בני נוער באמצעות פעולות התנדבות בקהילה 

  תרבות חיובית של קבוצת השוויםיצירת 

                                                        
 

 .1331-2111הינם ילידי  Z-דור ה 185 

 המקצועיות השאיפות התפתחות אודות תיאוריה – ופשרה תיחום (1981Gottfredson ,לינדה גוטפרדסון ) מאמרה של מתוך 186 
  .לבגרות מילדות
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 .שיתוף הקהילה העסקית לצורך פתיחת דלתות תעסוקה לבני נוער 

 

 הצלחה הם:-מנגד, גורמים לאי

 פעמיות או קצרות-ממדיות וחד-התערבויות חד 

 היעדר שירותי תמיכה למשתתפים 

 השקעה בלתי מספקת בהכשרה ובחיזוק הצוות המפעיל את התכנית 

 שה של המשתתפים במקום לפתח ולעודד את נקודות החוזק.התמקדות בנקודות החול 

 

 "תעסוקת נוער" בתבת?

מאז הקמתה, צברה תבת ניסיון רב בעבודה עם אוכלוסיות שונות ומגוונות בעלות חסמים ייחודיים 

להשתלבות בעולם העבודה. הניסיון המצטבר מראה כי כל גורמי ההצלחה בתכניות תעסוקה לבני נוער 

תן תפיסות העבודה שמנחות את פעילות תבת, ובהן: כישורים רכים, ליווי תעסוקתי, ייעוץ והכוון. נשענות על או

יתר על כן, לתבת יכולת מוכחת בהתאמה של כלים ושל מודלים לתרבויות ולמגזרים מגוונים, בתכלול יוזמות 

להרחיב לטובת תעסוקתיות ברמה הארצית והמקומית ובפיתוח קשרי מעסיקים. ידע זה ניתן להתאים ו

 התערבויות מקדמות תעסוקה בקרב בני נוער.

באשלים קיים ידע וישנה פעילות נרחבת בקרב בני נוער וצעירים באוכלוסיות השונות: עולים, ערבים וחרדים. 

לאשלים ניסיון רב במניעת נשירה ובצמצום נשירה סמויה במערכות החינוך. שיתוף פעולה בין היכולות של 

יכול לתת מענה הולם לפיתוח ידע ייחודי לבני נוער וליצור רצף וממשקים בין מערכות  אשלים לבין תבת

מגמה המתפתחת בג'וינט ישראל ותורמת  –החינוך לעולם העבודה. התערבות כוללנית בקרב משפחות 

מערכתית והשלמת הרצף הגילי, יביאו לשינוי -כמו גם גישה רב –למטרת תבת, היינו הוצאה ממעגל העוני 

 מדות ותפיסות ולהגדלת סיכויי ההצלחה. ע

 

 נוער: בני בקרב תבתשלושה צירים המוצעים לפעילות  להלן

התאמת כלים לפיתוח מסוגלות תעסוקתית, לזיהוי נטיות תעסוקתיות, להרחבת  – כלים וידע 1

אפשרות בחירה ולייעוץ ולהכוון תעסוקתי, והפעלתם במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי 

 ת ובאמצעים טכנולוגיים ורשתות חברתיות פורמאליו

לתבת ידע רב בהתאמה תרבותית של תכניות תעסוקה בקרב ערבים וחרדים; את הידע  – אוכלוסיות 2

ידי יצירת רצף גילי בהתערבויות מקדמות תעסוקה, במיוחד בקרב אוכלוסיות -הזה ניתן למנף על

 שבהן שיעור ההשתתפות בשוק העבודה הוא נמוך 

על בסיס המערכת הרחבה הקיימת של קשרי מעסיקים בתבת, מוצע להרחיב את  –מעסיקים  3

 מחויבות ואת מעורבות המעסיקים להכנת בני נוער לצורכי המעסיקים בשוק העבודה העתידי. 

 

 

 

 

 

 



 קידום תעסוקת בני נוער: 0נספח 

242 

  : הצעות לפעילות עם בני נוער0לוח 

 תשתית לפעילות מהות התכנית ציר פעילות

כות בבית הספר: בחירה, קבלת שילוב תכנים של מיומנויות ר כלים

 החלטות ומסוגלות תעסוקתית 

 מערכת החינוך

בתי ספר מקצועיים של 

 משרד הכלכלה 

שיתוף פעולה בין תכניות תעסוקה למערכות החינוך הפורמאליות 

 והבלתי פורמאליות ביישוב 

תכניות תעסוקה, 

תשתיות תעסוקה 

 מקומיות ומרכזי הכוון

נוער בעבור צוותים בתכניות הכשרה להתערבות עם בני 

 התעסוקה 

 תכנית תעסוקה

הרחבת המיומנויות המקצועיות של צוותי החינוך באמצעות 

הכשרת צוותים חינוכיים שעוסקים במיומנויות ובכישורי חיים 

 להכנה לעבודה

צוותים במערכת 

 החינוך ובמגזר השלישי

 ,סוקהתכניות תע הכנה וליווי בני נוער לעבודה בחופש הגדול 

תשתיות תעסוקה 

 מקומיות ומרכזי הכוון

שילוב הקניית כלי מסוגלות תעסוקתית במסלולי הכשרה וליווי 

 של בני נוער מתנדבים 

עמותות, מסלול 

אחריות חברתית בבית 

 הספר

 מערכת החינוך ייעוץ והכוון תעסוקתי לבני נוער

חום פיתוח תכניות להדרכה לקראת שילוב בתעסוקה בת אוכלוסיות

 התעסוקה בעבור הורים של בני נוער עם מוגבלות

עמותות, מסגרות 

 החינוך המיוחד

 תכניות תעסוקה ילדים של משתתפי תכניות תעסוקה –סדנאות לנוער 

 קשרי

 מעסיקים

נוער  בנישל  שיתופי הפעולה עם מעסיקים לטובת צרכים הרחבת

; דהחוקי עבודה, סיורים במקומות עבו אכיפתקיץ,  עבודות –

 ידע ותיווך העתידי העבודה ביקושים בשוקחשיבה משותפת לגבי 

 נוער לבני זה

הפורום לגיוון 

בתעסוקה, תכניות 

 תעסוקה

חשיפת בני נוער לעולם המקצועות עוד במהלך הלימודים, כחלק 

 מהכוון להשכלה או לתעסוקה

 תכניות תעסוקה

 

 סיכום

מעולם העבודה מצביע על צורך בהתערבות מערכתית אין ספק כי ההיקף הגדול של צעירים המרוחקים 

מניעתית. הגידול הדמוגרפי בחברה החרדית ובחברה הערבית, לצד היקפי העוני והמצוקה בקרב אוכלוסיות 

אלו, מחייבים יוזמות בקרב בני הנוער במטרה לצמצם את התופעה של צעירים אשר אינם עובדים. גם בקרב 

ות למידה נדרש מאמץ מרוכז כדי לשנות עמדות ולהביא לגידול במספר בני נוער עם מוגבלות או עם לק

 11-הצעירים עם מוגבלות או עם לקות המשולבים בעבודה, כמניעת פיתוח תלות בקצבאות. לאחר קרוב ל

שנות פעילות, לתבת היכולת, הידע והכלים לתרום למאמצים להגדלת מספר הצעירים בישראל המשולבים 

 די הרחבת הפעילות לתחום הנוער. י-בתעסוקה הולמת על
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 : סקירה ראשונית של תכניות תעסוקה לבני נוער9לוח 

 שם התכנית אוכלוסיית יעד מטרה שותפים

 ,משרד הרווחה
 המועצה לילד החוסה

פיתוח רצף מענים לבוגרי פנימיות 
מודים, כישורי יבתחום הדיור, הל

 חיים, הכשרה ושילוב תעסוקתי

-דורים חוץיבוגרי ס
תיים חסרי עורף בי

 משפחתי

גשר לבוגרי 
פנימיות חסרי 
 עורף משפחתי

יצירת אופק השכלתי ייחודי  רשת אורט ,אשלים
שבסופו התלמידים מקבלים 
  תעודת דיפלומה של הנדסאי

תלמידי י"ב בבתי ספר 
 בפיקוח משרד הכלכלה

מסלול  –מנטה 
נוער טכנאים 

 הנדסאים

אשלים, ארגון מתן, 
הבנק הבינלאומי 

 אשוןהר

הכנה, שילוב וליווי בני נוער בסיכון 
טיפול בכלים  ;בעולם התעסוקה

 2מאגדת . של תעסוקה ויזמות

, עשינו עסק NFTEמסלולים: 
 דרך המלך )חונכות( ,)יזמות(

 רשתותו

 14-15בני בני נוער 
שאינם לומדים 

במסגרות החינוך 
 העיוניות

 נקודת מפנה

, משרד הרווחה
, בט"ל, משרד החינוך

 עמותת אלווין, םאשלי

הכנת בני הנוער והצעירים לניהול 
אורח חיים עצמאי והשתלבות 

 בקהילה ובתעסוקה

בני נוער המשולבים 
בחינוך הרגיל ושייכים 

אוכלוסיית היעד של ל
שיקום במשרד האגף 

 הרווחה

 רשת

משרד , אשלים
משרד , החינוך

משרד , הביטחון
 , בט"ל;צה"ל, הרווחה

 עמותת אתגרים

; ליך יציאה לעצמאותלסייע בתה
להתנסות בתעסוקה במסגרת 

 השירות הצבאי

 

בני נוער עם מוגבלות 
משולבים בבתי ספר 

 תיכוניים רגילים

 שילוב מנצח

 בית הגלגלים,
 בט"ל, משרד הרווחה

תכנית השמה והכשרה 
 תעסוקתית

להשתלב בכבוד  בני נוער עם מוגבלות
השמה  –בחברה 

והכשרה 
 תעסוקתית

 הסתדרות –הרשת 
 הצעירים בישראל,

הקרן לילדים  –בט"ל 
 ונוער

היכרות עם חוקי העבודה לנוער 
 ומניעת ניצול

 עתיד בטוח בני נוער עובדים

, עמותת אופק לילדינו
בנק , קבוצת פישמן

 דיסקונט

בני נוער עם לקות  עבודות קיץ לבני נוער
 ראייה

 עבודה באופק

  ,משרד החינוך
 אשלים

סת ידי הכנ-חינוך לקריירה על
הכנה לקריירה התכנים מתחום 

למקצועות כמו עברית, ערבית, 
 אנגלית ומדעים

תלמידים בחטיבות 
 הביניים

CSI 
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 9102חברי הוועדות המקצועיות של תבת בשנת  :9נספח  

 

 תחומיות-ועדה מקצועית פיתוח ידע ותכניות בין

 ווחה והשירותים החברתיים, משרד הרמנהל השירות לעבודה קהילתיתהוועדה,  יו"רברוך שוגרמן, 

 , תבתפיתוח מקצועיראש תחום פיתוח ידע ו, מרכזת הוועדה, רינה לאור

 , המוסד לביטוח לאומימנהלת תכניות אגף פיתוח שירותים, שרית בייץ מוראי

 שירות התעסוקה פסיכולוגית ארצית,, ד"ר אורלי צדוק

 , שירות התעסוקהמנהלת ההדרכה ,אפרת זילברמן

 , משרד הרווחה והשירותים החברתייםמנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה ,איילה מאיר

 וינט מכון ברוקדייל', מאיירס גמנהלת המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות, דניז נאון

 וינט מכון ברוקדייל'מאיירס גחוקר , ניר לוי

 משרד החינוך ,מנהלת האגף לחינוך מבוגרים, מגי קורן

 , עיריית ירושליםל הרשות העירונית לתעסוקהמנה, חיים עמר

 , הרשות העירונית לתעסוקה, עיריית ירושליםקורין אברמוביץ

 , מנהלת מקצועית, עמותת בעצמידתיה בר ששת

 , עיריית בני ברקהלשכה לשרותים חברתייםמנהלת , ארלט מויאל

 , המכללה האקדמית תל אביב יפוד"ר יעל הדס

 , משרד הכלכלהנהל מחקר וכלכלהיקת חרדים, ממרכז תחום תעסו, אסף מלחי

 , משרד הכלכלהנהל מחקר וכלכלהימרכזת תחום תעסוקת ערבים, מ, גלי ליס

 , משרד הכלכלההכשרה מקצועית, האגף לממונה על הכשרות מבוגרים, ניקול מור

 ם החברתיים, משרד הרווחה והשירותימנהלת השירות לשיקום מקצועי תעסוקתי אגף השיקום, שלי נורדהיים

 

 ועדה מקצועית צעירים, נכויות ויזמות

 אורנה ורקוביצקי, יו"ר הוועדה, סמנכ"לית גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

 אבי פליישון, מרכז הועדה, ראש תחום אנשים עם מוגבלות, צעירים ועולים, תבת.

 דפנה מאור, ממונה על תחום תעסוקה של אנשים עם מוגבלות, משרד הכלכלה

 נר, המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות, משרד הכלכלהתמר וי

 רונית דודאי, מנהלת שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות

 שרון רוטשילד, מפקחת שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות

 דר' שלמה ֶאלָישר, מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה

 , משרד הרווחה והשירותים החברתייםםהשירות לשיקום מקצועי תעסוקתי אגף השיקומנהלת שלי נורדהיים, 

 דינה שלום, מפקחת ארצית השירות למתבגרים צעירים וצעירות, משרד הרווחה 

מנהלת השירות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה, משרד הרווחה והשירותים  –ויויאן אזרן 

 החברתיים

 רד הרווחה והשירותים החברתייםדניאל כץ, מפקח ארצי על תעסוקה באגף לטיפול באדם המפגר, מש

 כרמל סטינגר, מנהלת אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי

 אסתר פאס, מפקחת ארצית, אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי

 גבי אדמון ריק, ממונה על שילוב בקהילה, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות

 לף, מנהלת מסד נכויות, ג'וינט ישראל-אביטל סנדלר
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 גלי בן מיכאל, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה

 וינט מכון ברוקדייל', מאיירס גמנהלת המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדותדניז נאון, 

 וינט מכון ברוקדייל'חגית סופר פורמן, חוקרת מאיירס ג

 דיוויד מרקו, מנכ"ל אלווין ישראל

 התעסוקהחגי לוין, סמנכ"ל תכנון שירות 

 מיקי כהן, מנכ"ל מט"י רעננה

 פלורנטין, השירות לטיפול בהתמכרויות, משרד הרווחה-איריס מורדקוביץ

 ציפי נחשון גליק, מנהלת השירות לטיפול בנערות וצעירות, משרד הרווחה

 , משרד הכלכלההכשרה מקצועית, האגף לממונה על הכשרות מבוגרים, ניקול מור

 רכזי צעירים, ג'וינט ישראלעמיצור דמרי, ראש תחום מ

 

 ועדה מקצועית עולים, חרדים ומיעוטים

 ראובן גורבט, מרכז הועדה, ראש תחום חרדים ןמבוגרים, תבת

 משרד הכלכלה מנהלת תחום בכיר תעסוקת חרדים, פולג-רלינרשירה ב

 , משרד הכלכלהמרכז תחום תעסוקת חרדים, מנהל מחקר וכלכלה, אסף מלחי

 משרד הכלכלה נהלת תחום בכיר תעסוקת חברה ערביתמבר דוד, -אלה איל

 אסתי דורון, מרכזת פיתוח כלכלי קהילתי, השרות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה והשרותים החברתיים

 נעמי כהן, המשרד לקליטת העלייה

 ברוך שוגרמן, מנהל השרות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה והשרותים החברתיים

 נהלת קליטה, משרד הרווחה והשרותים החברתייםדפני מושיוב, מרכזת מי

 חני נחמני, מנהלת תחום בכירה להשמה, שירות התעסוקה

 , המוסד לביטוח לאומימנהלת תכניות אגף פיתוח שירותים, שרית בייץ מוראי

 מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייליהודית קינג, חוקרת לשעבר 

 למאיירס ג'וינט מכון ברוקדיידר' ניר לוי, חוקר 

 יהושוע הרנרייך, חבר מועצה ויו"ר מטה תעסוקה עיריית בית שמש

 מג'יד מסאלחה, ראש תחום מדיניות ממשלתית, הרשות לפיתוח כלכלי משרד רוה"מ 

 מגי קורן, סגנית מנהלת האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך

 איסר דובדבני, מנהל מחוז צפון, האגף להכשרה מקצועית, משרד הכלכלה

 א, ממונה אגף שיקום שכונות משרד הבינוי והשיכון,רחל שגי

 רימון לביא, המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי

 קורין אברמוביץ, הרשות העירונית לתעסוקה עירית ירושלים

 לילי סופר, הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה
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 משתתפי תהליך התכנון האסטרטגי :2נספח 

 

-תהליך פנים שהתפרס על פני שישה חודשים, התקיימו מסגרות שונות של עבודה וחשיבה:בתהליך התכנון, 

חברי ועדת ההיגוי של תבת, שולחנות עגולים, דיונים בוועדות -ארגוני בתבת, שיח עם שותפים מרכזיים

המקצועית וצוותי עבודה להעמקה בנושאים שנידונו. חלק מהמשתתפים השתתפו ביותר מקבוצת עבודה 

 .אחת

נוסף על ההשתתפות בתהליך, הצוות המקצועי בתבת עסק גם בסיכום התהליך ובהבאתו לכלל מסמך של 

 תכנית העבודה בתחומים ובתכניות השונים.

 

 יבואו כולם על התודה ועל הברכה!

 

 אמירה רביב, יועצת ארגונית –הובלת התהליך, ייעוץ והנחייה 

 

 בכל שלבי התהליךצוות תבת ועובדי ג'וינט והתכניות שהשתתפו 

 סיגל שלח, מנכ"לית

 אלי בנטאטה, משנה למנכ"ל

 מיקי דינוביץ, סמנכ"ל כספים ומנהל

 ראובן גורבט, ראש תחום חרדים ומבוגרים

 ספא גארב, ראש תחום חברה ערבית ותשתיות

 אבי פליישון, ראש תחום אנשים עם מוגבלות, צעירים , עולים והכשרה מקצועית

 פיתוח ידע ופיתוח מקצועירינה לאור, ראש תחום 

 יעל סלבין, קשרי מעסיקים

 ריבה ניניו, קשרים אסטרטגיים

 אמבייה, תכנון, פיתוח והערכה-רותי ירון

 אתי מלר, מנהלת תכניות, תחום חרדים ומבוגרים

 חביבה אייזלר, מנהלת תכניות, תחום חרדים 

 נורית לפידות, מנהלת תכניות, תחום עולים

 כניות, תחום אנשים עם מוגבלותעינת מסטרמן, מנהלת ת

 אסנת אלנתן, מנהלת תכניות, תחום צעירים והכשרה מקצועית

 נטע רוזנפלד, מנהלת תכניות, תחום חברה ערבית ותשתיות

 תדהר בן הגיא, מנהל תכניות, תחום חברה ערבית

 דקלה יונתן קצב, מנהלת תכניות, תחום תשתיות

 דוםריימונד, מנהלת תכניות, קי-איילת אוריאל

 ישראל הופריכטר, מנהל תכניות, תחום חרדים

 ענת סלייפר, מנהלת תכניות, תחום יזמות עיסקית וחברתית

 מיכל ברוק, מנהלת תכניות, פיתוח ידע ופיתוח מקצועי 

 תמי אבנד, מנהלת פיתוח ידע ופיתוח מקצועי

 אורית שחר, צוות פיתוח ידע ופיתוח מקצועי

 וח מקצועיפיתוח ידע ופיתליטל אזשי, צוות 
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 פיתוח ידע ופיתוח מקצועיעפרה פלמר, צוות 

 פיתוח ידע ופיתוח מקצועיאביטל גודרד, צוות 

 פיתוח ידע ופיתוח מקצועיטל דולב, צוות 

 חגי דרזי, הדרכה והטמעת תוכנה 

 שרון גראי, מיחשוב ואתר תבת

 אלה ברזילאי, תכנית המנטורים

 סודרי, מסלולי קריירה-דניאלה ג'ואנו

 יצחקי לייבוב, מנהלת תכנית סטרייבורדית 

 ניצנית דמביץ, מנהלת תכנית מפתח

 אורי כרמי שחר, פיתוח ידע תכניות חרדים

 בקלר, מנהלת תכנית מעברים-אפרת כהנא

 בן משה, מנהלת תכנית רמפה-יעל רון

 זקוביץ, תכנית סטרייב-נירית שישון

 סיגי ברגיג, תקציבאית

 אסף אור, צוות כספים

 , צוות כספיםילנה קליבנוב

 משה אטקינס, צוות כספים

 מזי בלישה, צוות מינהל

 סילבנה אוחנה, צוות מינהל, 

 מירנה אבו ערב, צוות מינהל 

 יוליה צ'כנוביצר, צוות מינהל

 טליה אלמליח, צוות מינהל

 רז שמיר, צוות מינהל

 אריקה שאפס, מתנדבת

 

 משתתפי התהליך בשלבים שונים

 ל תבת שותפים חברי ועדת ההיגוי ש

 מיכל צוק, המשנה למנכ"ל וממונה על תעסוקה במשרד הכלכלה

 יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה

 איימן סייף, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד רוה"מ

 רן רידניק, רכז תחום תעסוקה באגף התקציבים במשרד האוצר

 

 שותפים ממשרדי הממשלה השונים

 ברוך שוגרמן, מנהל השירות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה והשרותים החברתיים

 מפקחת שיקום ארצית תעסוקת מוגבלים משרד הרווחהשלי נורדהיים, 

 בשרות למתבגרים צעירים וצעירות משרד הרווחהדינה שלום, מפקחת ארצית, 

 , השרות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה והשרותים החברתייםהילתימרכזת פיתוח כלכלי ק אסתי דורון,

 אנה גלוק, מ"מ מנהל האגף להכשרה מקצועית, משרד הכלכלה
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 משרד הכלכלה  מנהלת תחום בכיר תעסוקת חברה ערביתדוד, -אלה אייל בר

 דפנה מאור, מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות, משרד הכלכלה

 "ל מחקר ותכנון, הביטוח הלאומידר' דניאל גוטליב, סמנכ

 אסתר טולדנו, חוקרת בכירה, מנהל מחקר ותכנון הביטוח הלאומי

 בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר ותכנון, משרד הכלכלה

 הכלכלהשרד רכז תחום מחקר חרדים, מינהל המחקר, מ אסף מלחי,

 גלי ליס, מינהל מחקר וכלכלה, משרד הכלכלה

 הכלכלה, משרד ום בכיר תעסוקת חרדיםמנהלת תח, שירה ברלינר פולג

 הכלכלה , משרדכלכלנית ראשית בלשכת הממונה על התעסוקהרוני שניצר, 

 נירית גדסי, מנהלת המחלקה לחינוך פיננסי, אגף שוק ההון משרד האוצר

 ורד טטנבוים, רשות המיסים,

 נטליה מירוניצ'ב, רשות המיסים.

 ניצה קסיר, מנהלת יחידת המחקר, בנק ישראל

 מנהלת תחום פיתוח פתרונות ופרויקטים בתעסוקה, שירות התעסוקה אילאיל דודוב, 

 שירות התעסוקה ממונה תקציב ומדיניות, שירות התעסוקהרוני הכהן, 

 מנהלת שירותי בריאות הנפש משרד הבריאות רונית דודאי, 

 מנהלת אגף השיקום המוסד לביטוח לאומיכרמל סטינגר, 

 לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלהגלי בן מיכאל, הרשות 

 ענת אברג'יל, המשרד לקליטת העלייה

 

 משתתפים מצוות ג'וינט ישראל והג'וינט העולמי

 אורלי דורון, דוברת, ג'וינט ישראל

 דפנה רותם, יועצת משפטית, ג'וינט ישראל

 , אשלים, ג'וינט ישראליואב בוקאי

 , אשלים, ג'וינט ישראלשלומי כהן

 , אשלים, ג'וינט ישראלמיכל גולן

 יהודית גליק, אשל, ג'וינט ישראל

 דב בארי , אשל, ג'וינט ישראל

 אמילי פייטר, קשרי חוץ, ג'וינט ישראל

 מדרוני, קשרי חוץ, ג'וינט ישראל-ויקטוריה בלינט

 ריאן הס, הג'וינט העולמי

 

 מנהלים ואנשי צוות מתכניות מרכזיות

 רותם פיליפס, תכנית סטרייב

 סיס, תכנית רשות מקדמת תעסוקהחיים אבק

 חיה גרף, תכניות יזמות

 רבקי הרצנבך, תכנית חן

 רחלי איבנבוים, תכנית מובילות

 יעל אלימלך, תכנית מובילות, 
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 דוד שכטר, תכנית מפתח

 חלי אמיר, תכנית אפיקים

 הדסה קליין, תכנית חן

 שמואל גוטליב, תכנית מפתח

 מוחמד נעמנה, תכנית ריאן

 תכנית ריאן ג'יהאד עווד,

 

 מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל

 דניז נאון, מנהלת, המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות

 ג'ני ברודצקי, מנהלת, המרכז לחקר הזיקנה

 ניר לוי, חוקר 

 נועם פישמן, חוקר

 איילה הנדין, חוקרת

 פאולה קאהן, חוקרת בכירה

 פורמן, חוקרת-חגית סופר

 יונתן אייל, חוקר

 חוקר , ורשנ יצחק

 

 חוקרים, יועצים ומומחים

 יעל נבט, יועצת ומרצה בתחום התנהלות פיננסית

 דר' דנה פרג פסיכולוגית ארגונית ותעסוקתית

 דר סמי מיעארי, אוניברסיטת ת"א.

 דר' לי כהנר, חוקרת

 גלעד מלאך, חוקר

 איתן רגב, חוקר, מרכז טאוב

 בצלאל כהן, ראש ישיבת חכמי לב

 חום יזמות חברתיתאמיר נתן, יועץ בת

 ניר גורדון, בעלים בחברת אסקו

 איה נבון דוקטורנטית, האוניברסיטה העברית

 רובי שימי, מרצה באוניברסיטת בן גוריון ויועץ עצמאי

 עדי דיאמנט, מנהל פיתוח, מיקרוסופט

 אריאל פליגלר, רנטמייד

 

 נציגי רשויות מקומיות

 ריית ירושליםקורין אברמוביץ, הרשות העירונית לתעסוקה, עי

 ארלט מויאל, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, עיריית בני ברק
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 נציגי מעסיקים וחברות

 AllJobsרז מצנע, סמנכ"ל שיווק ותוכן, 

 דרור ללוש, חברת מקינזי

 ורד רז, קבוצת פישמן

 ליטל וכסלר, תקשוב

 ליאת דגני, מנפאוור

רחלי גנות, רייצ'יפ
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